Faaborg Sejlklub
Referat af ordinær generalforsamling
onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.30
i klubhuset

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår Carsten Lauritzen, Solveig W. Rasmussen, Søren Nielsen, som alle er villige til at
modtage genvalg. Ligeledes efter tur afgår Carsten Eden, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen
foreslår valg af nyt bestyrelsesmedlem fra ungdomsafdelingen.
7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Formanden Jacob Frost bør velkommen og foreslog Bent Munk Johansen som dirigent. Bent Munk blev
valgt med akklamation.
Dirigenten spurgte indledningsvis om der var bemærkninger til dagsordenen, hvilket ikke var tilfældet.
Dirigenten foreslog Leif Sædholm og Hans Peter Jørgensen som stemmetællere, hvilket
generalforsamlingen godkendte.
Ad 2. Bestyrelsens beretning
Formanden Jacob Frost takkede for det store fremmøde og aflagde beretning om klubbens aktiviteter i det
forløbne år. Der henvises særskilt til formandens beretning.
Der var enkelte kommentarer til beretningen.
Palle Røssel: Onsdagssejladserne skal være hyggelige med efterfølgende socialt samvær, men også
træningssejlads. Han opfordrede til at anlægge et vist udviklingsniveau til højnelse af forståelsen af
kapsejladsreglerne og protestreglerne, når medlemmer deltager i kapsejladser andre steder i landet eller
udlandet.
Formanden for kapsejladsudvalget Søren Nielsen gav udtryk for, at man i kapsejladsudvalget er
opmærksom herpå.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Kasserer Carsten Lauritzen fremhævede indledningsvis det frivillige arbejde, der var udført med at male
klubhuset indvendig og det flotte resultat. Han supplerede efterfølgende formandens forklaring i sin
beretning om de hensættelser, der er foretaget i klubbens regnskab.
Carsten Lauritzen gennemgik herefter regnskabet og resultaterne af de forskellige aktiviteter og gjorde
særligt opmærksom på de større udgifter til revisor i f.m. udskiftning af edb-systemet.
Årets resultat blev et underskud på ÷70 t.kr. Egenkapitalen udgør herefter 1,4 mio. kr.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer og spørgsmål.
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Ad 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Stigende brotakster er en del af forklaringen til det budgetterede
resultat.
HBP-udvalgets formand Johannes Snedker fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af brotaksterne.
Bropladserne inddeles i 4 grupper. Gr. 1 er pladser <= 35 m2 – 33 pladser. Gr.2 er pladser <= 45 m2 - 19
pladser. Gr. 3 er pladser <= 55 m2 - 8 pladser. Gr. 4 er pladser > 55 m2 - 8 pladser.
Gr. 1 stiger 500 kr. årligt. Gr. 2 stiger 1.000 kr. årligt. Gr. 3 stiger 1.500 kr. årligt og gr. 4 stiger 2000 kr. årligt.
Stigningen gennemføres over 2 år, første gang i 2014. Det er 8 år siden brotaksterne sidst blev reguleret.
Lars Frost spurgte til brotakster i kommunens havn. Carsten Lauritzen svarede, at taksterne efter
indfasningen udgør ca. halvdelen af kommunens takster. Billigste pris ved sejlklubbens bro er 500 kr. og
højeste pris er 4.000 kr.
Jørgen Bergman forslog et øget bidrag til brofonden.
Preben Johansen gav udtryk for, at han 3 gange har betalt til forbedringer af broen. Han kunne tilslutte sig
en forhøjelse af taksterne, men ikke en graduering afhængig af bådpladsens størrelse. Jacob Frost var ikke
enig heri. Broen er et stort aktiv for sejlklubben og vi har mange medlemmer, der ikke har glæde af broen.
Derfor er det også rimeligt, at der skal betales mere for at ligge ved broen.
Palle Røssel gav udtryk for, at det ikke muligt at sammenligne taksterne i kommunens havn og sejlklubben,
fordi der er tale om 2 forskellige aktiviteter. Vi bør ikke skrue på kontingenterne, men forhøje
bropladsernes priser.
Der indkom flere forslag til forståelse og fortolkning af kompagniskaber i f.m. ejerskaber til både liggende
ved broen ligesom nogle medlemmer gav udtryk for, at havnereglementet var omgået i f.m. salg af både.
Johannes Snedker afviste kategorisk at kommentere og drøfte disse forslag og indlæg med henvisning til at i
kompagniskaber skal indehaveren af pladsretten være ejer af mere end halvdelen af kompagniskabet.
Budgettet og kontingentet blev herefter godkendt, herunder også forhøjelsen af brotaksterne som
foreslået af bestyrelsen.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten Lauritzen, Solveig W. Rasmussen og Søren Nielsen blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog Gudrun
Harboe som nyt bestyrelsesmedlem. Gudrun Harboe præsenterede herefter sig selv og blev efterfølgende
valgt.
Ad 7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
Revisorer og revisorsuppleanter er på valg hvert år ifølge Jacob Frost.
Henning Sørensen blev genvalgt. Hans Tønnesen ønskede ikke genvalg. Susanne Hinz blev foreslået som ny
revisor og efterfølgende valgt. Marianne Bløgger blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 8. Eventuelt
Der var spørgsmål til ventelisten til en broplads. Johannes Snedker gennemgik principperne for at stå på
ventelisten.
4 pladser er pt. ledige ved broen. Johannes Snedker foreslog omrokeringer ved broen. HBP-udvalget vil
drøfte fordelingen af pladserne på et møde i f.m. optagningen af luftslangerne.
Johannes Snedker nævnte endvidere, at kun ca. halvdelen af broliggerne har besvaret og afleveret det
skema, der er udleveret. Han opfordrede resten af broliggerne til at aflevere skemaet hurtigst muligt.
Et medlem af klubben gav udtryk for, at salg af pladser i f.m. bådsalg ikke er i orden. Ifølge Johannes
Snedker er der ikke handlet pladser ved broen. Jacob Frost henviste til reglerne for at ligge ved broen.
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Kompagniskaber er en del af en sejlklub. Ved udtræden af et kompagniskab følger pladsen ikke automatisk
den tilbageværende, såfremt denne ikke er tildelt pladsen. Det kræves, at man er medlem af klubben og at
forsikringen står i broliggerens navn. Makkeren i et kompagniskab skal stå på venteliste, hvis han ikke er
tildelt bropladsen. Den der har pladsretten skal have mere end halvdelen af ejerskabet.
Palle Røssel stillede forslag om at alle broliggere skal orienteres om ændringer til broreglementet.
Havnereglementet har været suspenderet i ca. ½ år i f. m. drøftelsen af kompagniskaber. Ægtefæller er at
opfatte som broliggere.
Johannes Snedker oplyste, at man har en pladsret, når man står på venteliste, er medlem og betaler
kontingent.
Hans Ove Holmstrup oplyste, at han har solgt halvdelen af sit skib, men forventer at kunne blive liggende
ved broen indtil sidste halvdel sælges om 3 år. Johannes Snedker erklærede sig enig heri.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 21.05 og takkede for god ro og orden.
Efterfølgende bad formanden Jacob Frost om ordet.
Han takkede John Gunn for hans arbejde som web-master og Carsten Eden som afgående
bestyrelsesmedlem for hans 7 år i bestyrelsen som formand for ungdomsudvalget.
Camilla Eden blev årets FSK´er
ungdomsverdensmesterskaberne.
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Bo Bundgaard Lassen blev udnævnt til æresmedlem af FSK begrundet i hans store og mangeårige indsats
for klubben, herunder også mange år som formand. Lisbeth Bundgaard modtog på Bos vegne udnævnelsen,
da han pt. er sygemeldt.

6. marts 2014
Bo Andersen
Referent
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