
 
 

 

 

Referat af Aarhus Sejlklubs generalforsamling mandag d. 25. november 2019, afholdt i 
Sejlsportscentret. 

 

1. Valg af dirigent. 
Formanden, Jørgen Ringgaard, foreslog Poul Keller som dirigent. 

Poul Keller blev valgt. Dirigenten konstaterede at vedtægternes formalia vedrørende indkaldelse 
og dagsorden var overholdt, og at generalforsamlingen følgelig var lovlig og beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

En del af bestyrelsens beretning forelå skriftligt, i form af beretning fra klubbens afdelinger. De 
skriftlige beretninger var på forhånd udsendt til medlemmerne. De skriftlige beretninger blev kort 
suppleret af formanden og af repræsentanter for de forskellige afdelinger. 

De skriftlige beretninger er vedlagt som bilag 1. Jens Erik Hansen fremlagde beretning fra 
”Udvalget for fremtidige fysiske rammer”. Vedlagt som bilag 2. Formanden, Jørgen Ringgård, 
rundede beretningerne af med en række overordnede betragtninger, vedlagt som bilag 3, og 
takkede torsdagsholdet for seniorgruppens arbejde i det forløbne år. 

I debatten om beretningen berørtes følgende emner: De ringe fysiske rammer for bl.a. 
sejlerskolen, Klubbåde contra egne både, Administrativt besvær med P-tilladelser m.m., Relationer 
til vore nye naboer ,Behov for bedre sekretariatsbetjening, Forholdet til Sailing Aarhus og til 
Sejlsportscentret, Snitfladen mellem ungdomsafdelingen og talent-eliteområdet. En større 
fremhævelse af medlemmernes kapsejladsresultater efterlystes. Ved afstemning blev beretningen 
godkendt. 

 

2. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år. 
 

Kassereren gennemgik regnskabet, som i overensstemmelse med vedtægternes § 13 havde været 
fremlagt til gennemsyn i klubhuset 8 dage før generalforsamlingen. Debatten om regnskabet 
koncentreredes hovedsagelig om følgende emner: I hvor høj grad skal de enkelte afdelinger have 
rådighed over afdelingernes eventuelle overskud i forhold til budgettet, i modsætning til hensynet 
til hovedforeningens økonomi. Er det klogt at hensætte 400.000 kroner til klubhusbyggeri, eller 
skulle man hellere nøjes med 200.000, som beslutningen fra sidste generalforsamling foreskriver 
som minimum, for at skabe mere luft til sejladsmæssige aktiviteter? Nedlæggelse af RIB-
afdelingen som selvstændig økonomisk enhed, lægges indunder ungdomsafdelingen. Udsigt til 
behov for større investering inden for en overskuelig fremtid. Strategi i forhold til klubbens 
fortsatte tilgodehavende i Sailing Aarhus. Kassereren og formanden redegjorde for planer om et 
fremtidigt tættere samarbejde med afdelingerne om den løbende økonomi og om bedre 
budgetforberedelser i samarbejde med afdelingerne. Det koncentrerede overblik over 
hovedposterne i regnskabet vil fremover blive fremlagt som en del af regnskabet. Ole Østergaard 
stillede forslag om at hensættelsen til klubhusbyggeri blev nedsat til 200.000.Forslaget blev sat til 
afstemning. Forslaget blev forkastet. Ved afstemning blev regnskabet godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 



 
Bestyrelsen foreslog ændringer af vedtægternes bestemmelser om medlemmer og af 
bestemmelserne om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse og indkaldelse af 
generalforsamling. Forslaget og motiveringen herfor var udsendt med dagsordenen, og der var 
heri gjort opmærksom på at vedtagelse krævede kvalificeret flertal. Forslaget er vedlagt som bilag 
4. Formanden motiverede forslaget. Poul Keller stillede følgende forslag om iværksættelsen af de 
foreslåede ændringer: Ændringerne i vedtægterne træder i kraft straks, dog således at der ikke 
afholdes generalforsamling i januar 2020. Gyldige medlemskaber af klubben for 2019 forlænges 
kontingentfrit til 1. februar 2020. Poul Kellers forslag om iværksættelsen blev vedtaget. Søren 
Winther stillede følgende ændringsforslag: Ud over de foreslåede ændringer ændres § 13 stk. 3, 
sidste punktum til (forslag til tilføjelse i kursiv): Driftsregnskab, status, budgetforslag og forslag til 
kontingentsatser fremlægges i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ved 
afstemning blev Søren Winthers ændringsforslag vedtaget. Det samlede, således ændrede, forslag 
blev sat til afstemning. Ved afstemning blev forslaget enstemmigt vedtaget. Da bestemmelsen i 
vedtægternes § 15 om tilstedeværelse af mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer ikke 
var opfyldt, meddelte dirigenten at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor forslaget ville kunne vedtages med 2/3 stemmers flertal uden hensyn til antal fremmødte, jf. 
vedtægternes § 15 stk. 2.  

 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

Kassereren fremlagde budgetforslag og bestyrelsens forslag om kontingentsatser for perioden 1. 
februar 2020 til 31. januar 2021: 

Kontingentsatser 2019/20: 

- Kontingent bådejere: 
o Optimistjoller <18 år:     1.275,-kr. 
o Jollesejlere <18 år:     1.275,-kr. 
o Jollesejlere 18-24 år:     1.275,-kr. 
o Jollesejlere >24 år:     2.100,-kr. 
o Storjolle:      2.100,-kr. 
o Kølbåde:     2.100,-kr 

- Kontingent aktivt medlem:    1.275,-kr. 
- Kontingent støttemedlem:    500,-kr. 
- Kontingent for familiemedlemmer til medlemmer under 18 år: 500,-kr. 

 

Medlemmerne betaler aktivitetsbidrag i de afdelinger, hvor medlemmet er aktivt. Alle 
kontingentsatser gælder for hele regnskabsåret 2019/20. Der blev gjort opmærksom på, at dele af 
forslaget forudsætter, at de ovenfor nævnte vedtægtsændringer bliver til vedtaget på den 
ekstraordinære generalforsamling. Under debatten om kontingent og budget blev der udtrykt 
nogen bekymring over kontingentets størrelse, især for unge mennesker. Flere forskellige forslag 
kom på bordet, f.eks. social fond hvor trængende kan søge tilskud eller særlig lav sats for 
studerende eller andre særlige grupper. Denne del af debatten mundede ud i et løfte fra 
bestyrelsen om, at man i det kommende år ville se nærmere på kontingentsatserne for den yngre 
del af vore medlemmer. Det blev drøftet om det ville være fordelagtigt at købe J70ére i stedet for 
at leje. Det er et dilemma, at vi med opsparingen til klubhusbyggeri oparbejder en stor likvid 
formue, idet dette vil kunne virke hæmmede for muligheden for at opnå tilskud og sponsorater til 
andre formål i opsparingsperioden. Budget-og kontingentforslaget blev ved afstemning godkendt. 

 

6. Valg af formand. 

Formanden, Jørgen Ringgaard, blev genvalgt med akklamation. Der var ikke andre kandidater. 



 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer: Jesper Andersen, Kenneth Meier-Andersen og Steen 
Hinrichsen. Jesper Andersen og Steen Hinrichsen ønskede ikke genvalg. Valgt til bestyrelsen (uden 
afstemning, da der ikke var flere kandidater):  

Kenneth Meier-Andersen,  

Rene Vester,  

Ib Holst Langberg 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Valgt som suppleanter (uden afstemning, da der ikke var flere kandidater): 

Thomas Bergstrand 

Anders Yde 

Thomas Bergstrand blev udnævnt til 1. suppleant. 

 

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

Valgt som revisorer (uden afstemning, da der ikke var flere kandidater): Erik Skov 

Henrik Wolf. 

Valgt som revisorsuppleant (uden afstemning, da der ikke var flere kandidater): 

Henrik Kruse 

 

10. Eventuelt. 

Formanden takkede Jesper Andersen og Steen Hinrichsen for deres arbejde i bestyrelsen. Henning 
Wermuth foreslog afholdelse af medlemsmøder i løbet af året, hvor der kan drøftes budget og 
andre forhold der tager lang tid på generalforsamlingerne. Formanden henviste til bestyrelsens 
planer om møder med afdelingerne. Bestyrelsen vil overveje medlemsmøder. Formanden for 
Sejlklubben Bugten, Preben Huvendick, takkede for deltagelse i generalforsamlingen. Dirigenten 
afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

Referent: Lars Baadstorp 

Dirigent; Poul Keller    

 
 


