
Referat af generalforsamling den 28. feb. 2019. Rønbjerg Sejlklub 

 

1  Valg af dirigent.         Jens Christensen 

    Stemmetællere: Jan Høst og Jørgen Nørskov 

2  Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse      enstemmigt godkendt 

     

      3  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse   enstemmigt godkendt 

 

4   Afdelingernes beretning:. 

     Juniorafdelingen :Maria Bjerregård og Kasper Hersing Imer  overtager juniorafdelingen 

      

      5  Udvalgenes beretning. 

 

          Karl Knudsen: 

           materialeudv – ryddet op,  malet gamle masteskur - tjek på kranen. kranen godkendes hvert 

              år- afprøvet til 250 kg  -    skilt på kranen: max 200 kg  

 

           Ole Jensen:   

            aktivitetsudv: kanon med god opbakning og hjælp    

 

           Jens Christensen: 

          Beretning Sejladsudvalg 2018 

Deltagelsen i Klubaftnerne om onsdagen var i sæsonen 2018 8 både i gennemsnit der deltog – (fra 3 til 14 

både), kun en måtte aflyses pga for megen vind, her var er mødt 13 besætninger frem. 

Lige som i 2017 flere var der i juli pausen flere både der sejlede om onsdagen, lige som der var nogen der 

også sejlede onsdag i september selv om den officielle dag her var søndag. 

Igen i 2018 var formålet med onsdagssejladserne, at få så mange både på vandet som muligt, og kapsejlads 

kun et sekundært element, 

Der har heller ikke været taget tid ved målgang, hvilket har bevirket at alle har fundet et par både de dyster 

med hver gang, uden hensyntagen til måltal. 

Klubmedlemmer uden egen båd, mødte flittigt op og gastede, og alle fremmødte kom ud at sejle hver gang. 

Hver sejladsaften blev afsluttet med kaffe og brød, og der var i 2018 i gennemsnit 15 deltagere i kaffen 

Vi fortsætter konceptet i 2019 og opfordre så mange som muligt til at komme, det er helt tydeligt at vi alle 

bliver dygtigere til at håndterer vores både jo tiere vi er på vandet. 

Klubmesterskab i Jollesejlads for voksne d. 11-8. 

Der stillede 6 deltagere op til jollesejladsen, der var passende vind så vi kunne sejle 6 sejladser inden 

frokost. 

Vi regner med at gentage Mesterskabsduellen igen i 2019 – gerne med flere deltagere. 

            

          Byggeudvalg    afsluttet, så udv afsluttes 

 

            bådeudvalget ??? 

 



          Per Hansen: 

          Sejlerskoleudvalget: 

  Sejlerskole beretning forår 19 

Sejlerskolen har stadig god succes. 

I år har vi haft 9 kursister, det er dem vi har plads til. 

Vi er tre instruktører Jens, Per og Vagn, som er blevet forfremmet fra vikar, da Jens Mogensen var ude 

sidste år. Han ville hellere ligge og sejle rundt i Sverige. 

Sejladsen er organiseret på den måde at vi sejler en gang om ugen 7-8 gange før sommer ferien og det 

samme efter ferien. Kursister er så vidt mulig faste hold, men de sejler på skift med de forskellige 

instruktører. I år har vi så indviet vore nye skolebåd, det har fungeret udmærket. 

De ni kursister kom med meget forskellig baggrund. Nogle havde sejlet lidt, nogle var for første gang 

ombord i en sejlbåd. 

Undervisningen starter helt fra grunden. Vi begynder med: Hvad hedder det! Hvor vi snakker om alle de, 

for nogle mærkelige benævnelser. F.eks. Læ, Luv, fald af (men bliv ombord!) skøde, barm, fald, luf op og 

meget mere. Som en støtte, for at forstå alt det nye får hver deltager en lille grundbog fra sejlunionen. 

Den er de glade for, så det vi har prøvet den pågældende aften kan de gå hjem og læse om. Det fremmer 

forståelsen. 

Efterhånden som vi kommer i gang med at sejle, begynder alle også at forstå sejlersproget, så vi kan 

snakke sammen. 

Efter sommerferien kan kursisterne begynde at sejle bådene på egen hånd, og bliver dygtigere og 

dygtigere! 

Kurset slutter med at dem som har lyst kan komme til søfartsstyrelsens praktiske prøve. Der var 6 der gik 

til prøve. De sejlede med en censor fra Nibe, som var godt tilfreds med det han så, så de bestod alle 

sammen. Efterfølgende har 1 også taget teoretisk prøve i løbet af vinteren. 

Der er også flere af vore elever der er flittige deltagere i onsdagssejladserne, det er de glade for. 

Ser vi tilbage på de 7 år sejlerskolen har været i gang, syntes jeg godt vi kan betragte det som en succes. 

De første år var vi to instruktører, så der kunne der være 6 elever. Senere kom Jens med, siden har vi haft 

9 elever hvert år. Jeg tror vi i gennem årene har haft ca 45 gennem skolen. Her i havnen ligger der nu 5 

både, som er købt af tidligere kursister. Der er også flere af sejlerkonerne, som har gennemført kurset, de 

har været glade for at ha en anden underviser end manden deres! Nogle af de tidligere kursister, som 

ikke har købt båd er blevet flittige onsdags sejlere. 

 

6     Behandling af indkomne forslag: 

 

       Bent forslag 1 : 7500 tilbagebetales (Ingolf)     enstemmigt forkastet  

               Bents forslag: 2, 3 og 4.  -   Bent frafalder 

              

 Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen.: 

              

 §6: Evt rykker udsendes pr. brev  senest d.  15 april som brevforsendelse med tillagt               

rykkergebyr:  Vedtaget 

 §10, punkt 8: Valg af 1 bestyrelsesmedlem ulige år, Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i  lige 

år. Vedtaget 



 §10, punkt 9: Bestyrelsen konstituerer sig selv: Forkastet. Det gælder kun formandsudvalget. 

 

      

 7    Fastsættelse af kontingent:  Godkendt – debat om særskilt sejlerskole og L23-regnskab ! 

           Ændring i procedure for kontingentopkrævning pga ”giro”     godkendt  Ændringer er nævt i §6 

 

 

8           Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

            Siddende i bestyrelsen: Formand Karen Steffensen (modtager ikke genvalg) Næstformand Ole 

           Jensen, Kassere Vagn Spangsege. Bestyrelsen foreslår Torben Juul Nielsen som nyt 

           bestyrelsesmedlem. 

         Vagn og Lars valgt for 1 år 

         Torben valgt for 2 år 

   

 

9     Formand   Lars 

 

10    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Bo V. Pedersen og Ole Jensen 

 

11 valg af 2 revisorer: Per Hansen og Jan Høst(genvalg) og 1 revisorsuppleant: Karen Steffensen 

 

12    Valg af ungdomsleder   Maria valgt 

 

 14        Sejladsudvalg: Jens Christensen 

         Materieludvalg: Karl Knudsen og Kurt Jensen Knud Erik Beck 

         Sejlerskoleudvalg: Per Hansen, Jens Christensen, Vagn Spangsege og Jens Mogensen. 

        Aktivitetsudvalg: Jens Mogensen og Ole Jensen 

        Byggeudvalg: Karl Knudsen, Lars Stoklund, Per Hansen, Jens Mogensen og Søren Knudsen      Møller          

Nedlagt nu 

    Bådvedligeholdsudvalg: Bent Lang Sørensen, Jens Christensen og Vagn Spangsege. 

 

15  Eventuelt. 

Jørgen foreslår, at vi  beder kommunen om  gratis strøm fra 1. marts i stedet for 1. april. 

Desuden var der ønske om at få ændret i  ”sommersæsonen”  vedrørende reglerne om dobbelt 

havnelejetakst for både, der ligger i vandet udover ”sommersæsonen” . 

Bents forslag blev igen debatteret . 

Enighed om at konflikten ikke skal ekscalere,  hvis man kan ”snakke sig frem til forsoning” 

 

Referent: 

Carsten Kloster 

 


