24. november 2020

Generalforsamling i Sejlforeningen Enighed
Tid: Tirsdag d. 24. november 2020, kl. 19.00-20.30
Sted: Klubhuset, Bådehavnsgade 41, 2450 KBH SV
Fremmødte inklusive bestyrelsen: 26
Referant: Simon Abrahamsson

1. Valg af dirigent.
Lars Munck vælges som dirigent.
Det konstateres at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år.
Beretning om Bestyrelsens arbejde i det forgangne (samt delvist også indeværende) år:
-Den sidste tid har været speciel, og flere af vores traditionelle arrangementer har været sat på
pause. Bestyrelsen har beklageligvis set sig nødsaget til at udsætte Generalforsamlingen flere gange,
grundet corona. Aflysningerne har været en konsekvens af, at bestyrelsen fra starten i marts valgte
at følge Dansk Sejlunions retningslinjer nøje. Opstarten på sejlerskolen måtte af samme grund
udskydes. Det har også betydet at der er brugt lidt flere ressourcer på rengøring og andre
sikringstiltag ift corona.
-Men det har også betydet en utrolig stor udefrakommende interesse for at få bådplads i vores gode
forening. Bestyrelsen har i fællesskab i perioder nærmest på daglig basis svaret på henvendelser fra
folk der var interesseret. Vores venteliste er pt lukket, da det ikke giver mening at have 50-100
stående på den, med den lille udskiftning vi har.
-Blandt klubbens medlemmer er der et stigende ønske om at få en større båd og dermed en større
plads. Pt er der ikke flere store pladser og der er oprettes en intern venteliste som medlemmer med
ønsker om større pladser kan komme på. I et lille oplæg om dette, fortæller den Pladsansvarlige
også at tendensen giver udfordringer ift landpladserne, samt derudover kapaciteten på mastekran,
masterum, bådoptagning m.m. Vores faste kranmand Dixen vil fx ikke tage de store både samtidig
med de små, så disse skal indgå individuelle aftaler. Der lægges op til at foreningen kan diskutere,
om der evt skal sættes en øvre grænse for bådstørrelser i klubben. I år er mange både dog blevet i
vandet over vinteren, så lige nu er der styr på landpladserne.
-Vi har opdateret gæsteplads-proceduren, og i den forbindelse debatteret behovet for
markeringer af ledige pladser for at gøre havnen mere gæstevenlig – evt med rød/grøn-skilte.
Vi har dog ikke ret mange gæster, så det er lidt et spørgsmål hvor mange midler der skal
bruges på det. Vi kigger efter en god løsning.
Vi har også brugt tid på den almindelige dialog med naboklubberne:

-Kattelort: En del har været plaget af katteekskrementer på deres både. Bestyrelsen har netop
modtaget et brev fra Max i West om hvordan katteejerne planlægger at håndtere problemet
fra nu af. Brevet vil blive sendt ud samtidig med referatet.
-Mastekranen. Kranen er for nylig blevet beskadiget på wiren, og vi har midlertidigt lukket
den af sikkerhedsmæssige årsager. Dette er sket før, og vi undersøger derfor muligheden for
en opgradering af den, i samarbejde med de andre brugere på havnen. Vi er også i dialog med
Kranservice.
-Vand på broen. Ansvar for og tidspunkt for dette er under debat. Pt påtager Enighed sig
stadig at stå for tænd/sluk af vintervand, for tiden v/ Kell Broansvarlig.
-Aflæsning af strøm. Broens elstandere er et aktuelt emne under debat, og der arbejdes lige
nu på en løsning der kan sikre at vi har den strøm vi vil have og at alle betaler for det rigtige.
-Et par bestyrelsesmedlemmer deltog i havnens fælles renovering af Bro 6. Disse fælles
arbejdsdage på havnen ønsker vi at Enighed i fremtiden deltager mere i, og bestyrelsen vil
fremover aftale med de andre klubber at koordinere kalender og annoncering bedre.
- Bestyrelsen har på vegne af foreningen skrevet et Lokalplans-høringssvar omkring det
kommende stor-byggeri på Stejlepladsen. Vi er bl.a. kritiske overfor udfordringen med trafik/
parkeringspladser i området.
- Et spørgsmål der har været drøftet mere end en gang er brugen af Facebook – og navnligt
kommunikation med bestyrelsen på Facebook. Grundet at flere medlemmer ikke er på
Facebook, samt risikoen for kryds-kommunikation og tvivl om hvilken information der er
officielt fra bestyrelsen (som der for nylig har været eksempler på), fastholder vi at konkrete
spørgsmål og inputs til bestyrelsen i stedet sendes til bestyrelsens mail. Ligeledes vil
bestyrelsens kommunikation, samt officielle beskeder og indkaldelser til arrangementer
stadig foregå via mail. Facebook er dog et glimrende medie til debatter blandt medlemmerne,
samt til supplerende annoncering af diverse events og nyheder.
- En af de mere triste opgaver bestyrelsen har haft siden sidste generalforsamling, har være at
arrangere gravøl i forbindelse med Skippers begravelse. Skipper var en vigtig person i
klubben og på havnen, og man kunne altid regne med at få en kommentar eller kvik
bemærkning, når Skipper var i nærheden. Æret være hans minde.
-Vores sejlerskole har haft vind i sejlene i år – og til trods for den lidt corona-besværlige start
på sæsonen, har vi i år, takket være vores frivillige sejlerinstruktører og sejlleder, 13 elever
der har bestået prøven i praktisk sejlads. Samtidig er der blevet arbejdet flittigt på at få flere
af vores nye sejlere til at interessere sig for kapsejlads. Blandt de indkommende forslag er
der bl.a. et om genoptagelse af traditionen om at afholde en kapsejlads med Enighed som
arrangør.
-Den store båd der har ligget uafklaret hen på pladsen i mange år er blevet solgt til Carl. Der
har i bestyrelsen ikke været helt enighed om, om fremgangsmåden ved salget var fornuftig
og rimelig, men vi er glade for at dette problem endelig er blevet løst på en let måde.
-D. 28.september holdt bestyrelsen og en række engagerede medlemmer et dialogmøde om
mange ting – bl.a visioner om foreningens fremtid, og ideer til hvordan visse opgaver bedre
kan løses i fx frivillige arbejdsgrupper.

-Vi har også haft møde med bl.a. Jens Jørgen, som er meget optaget af klubbens gamle
traditioner. Vi vil fremover være opmærksomme på traditioner som:
-Nytårskur kl. 14.00 i klubhuset 1. Januar
-Standerhejsning første lørdag i maj
-Standernedhaling første lørdag i oktober
I bestyrelsen bakker vi op om at traditioner er vigtige for en forening som Enighed. Dog skal
der også være plads til fornyelse.
-Vi kan fortælle, at FTLF desværre har opsagt deres lejemål, da de skal bruge mere plads, og
det har de nu fået i Kalkbrænderihavnen. Dette giver dog plads og muligheder for tiltag i
vores kælder.
-Klubhuset har i perioden et par gange været lånt ud til diverse projekter på havnen – fx et
hold arkitekter der lavede projekt om stejlepladsen.
-Grundet mange nye medlemmer er der behov for at opdatere listen over hvem der bruger
hvilke skure på pladsen. Listen hænger på opslagstavlen. Alle medlemmer bedes skrive sig
på.
-Der er blevet forhandlet forlængelse af havnens kontrakt med By og Havn, og der kan formentlig
skrives under inden Nytår. Det giver os 20 år mere, hvilket vi er glade for. Desværre indeholder
kontrakten også at vores leje de næste 10 år vil stige betydeligt for hvert år. Der er endnu ikke lavet
en endelig beregning i forhold til Enighed, men det medfører et behov for, at vi enten sætter
medlemskontingentet væsentligt op, eller at vi finder andre måder at få noget indtægt til klubben på.
Om dette emne vil Karsten holde et lille oplæg, som beretning om hvordan der både i og uden for
bestyrelsen er blevet debatteret og arbejdet med dette. Oplægget er tænkt som inspiration til
fremtidig ideudveksling i foreningen og generelt på havnen, og som afsæt til at
Generalforsamlingen kan give udtryk for den umiddelbare stemning om emnet:
Karstens oplæg (opsummeret):
Om kort tid kommer der et stort antal nye boliger i området, og som nævnt skal vi forvente store
prisstigninger på havnens lejemål. Disse ting kan give både udfordringer og muligheder i fremtiden.
Mange er enige om at vores havn (og forening) er et helt særligt sted med en stor mangfoldighed,
og som det kan læses i foreningens historie blev den oprindeligt til for at fremme "Lystsejlads og
foranstalte Kap- og Fællessejlads i Kallebodstrand, alt med så liden Udgift som muligen", som det
hedder i referatet fra det stiftende møde i 1887. Vi er mange der gerne vil bevare en sejlklub, også
for folk med lille indtægt. Dette bliver udfordret af By og Havns tiltag. Det vil blive dyrere. Derfor
vil vi drøfte med jer, om vi vil gå fra udelukkende at være en sejlklub, til også at have berøring med
andre vand/havn-baserede aktiviteter som potentielt kan give lidt indtægt til klubben – og dermed
holde medlemskontingentet nede. Nogle ideer som allerede er i spil, og som – hvis der er stemning
for det – evt kan blive til konkrete forslag til næste Generalforsamling:
1. Sauna- og Vinterbadeklub. Evt med en form for kontingent/medlemsskab. Jens Jørgen
(klubhusets arkitekt) har vist interesse for at tegne en sauna i stil med huset. Enighed har forkøbsret
til pladsen ved siden af klubhuset, når ejeren vil sælge, og her kunne saunaen evt ligge. Der er
generelt i København store ventelister på vinterbadning og saunafaciliteter, så det vurderes at der
kan blive stor interesse. Det skal dog debatteres hvordan klubbens medlemmer kan sikres at kunne
benytte faciliteterne, og i hvor stor grad det skal være for 'eksterne' brugere.
2. Kajakudlejning- og undervisning/kurser. Vi køber et mindre antal kajakker, og kan tilbyde
udlejning, kurser og kortere el længere ture. Simon er certificeret instruktør og vil gerne lægge
arbejde i det, samt hente tilbud på kajakker. Det kunne evt også indbefatte paddleboards eller andre
vandfartøjer.

3. Cafédrift og events. Foreningen kunne drive en mindre café af en art og dermed få indtjening –
fra størrelsesordenen 'lidt is/kaffe-salg' til mere ambitiøst. De mange nye boliger vil med tiden gøre
havnen til et attraktivt rekreativt område, og før eller siden vil nogle starte cafe/bar/restaurantdrift
på havnen, så hvorfor ikke os..?
Kom gladelig med inputs eller andre forslag.
Bestyrelsen håber at vi også fremover med frivillighed og fællesskab fortsat kan have en rar og
aktiv forening. Vi opfordrer alle der har lyst til at sætte et projekt i søen, nedsætte et
interesseudvalg, lave en workshop eller holde et foredrag, til at gøre det. Bestyrelsen bakker
naturligvis op.
Tak herfra.
Spørgsmål og kommentarer fra salen, til bestyrelsens beretning:
Angående udfordringen med stigende leje, og bestyrelsens idé-oplæg:
Debat:
Et medlem: Ift. cafédrift: Kunne man overveje en forpagtermodel, i stedet for at medlemmerne
driver det?
Bestyrelsen: Det er en mulighed. I første omgang vil vi dog veje stemningen hos medlemmerne før
der gås videre med grundidéerne.
Et medlem: Rar stemning i klubben er vigtig. Spændende forslag.
Et medlem: Godt med mangfoldighed. Gode forslag til indtægtskilder. Dog er det en udfordring at
håndtere frivillige vagtplaner osv.
Et medlem: Overordnet en god ide. Hvorfor skal det ikke til afstemning?
Bestyrelsen: Forslagene er et idé-udkast og ikke klar til afstemning endnu, men kan blive det, hvis
der er stemning for det.
Et medlem: Forstår ikke at dette kommer under bestyrelsens beretning. Debatten bør udvides.
Savner mere konkrete forslag. Savner konkrete indspil. Synes at der siges noget og gøres andet.
Foreslår fondsøgning som indtægtskilde, samt sejlerskolen.
Bestyrelsen: Tanken er at ideerne kan konkretiseres hvis der er stemning for det på
Generalforsamlingen. Andre ideer til indtægtskilder er velkomne.
Et medlem: Udfordringen kan også angribes omvendt, ved at gøre det mere attraktivt for
medlemmerne at betale et højere kontingent.
Andre kommentarer til bestyrelsens beretning:
Et medlem konstaterer at Generalforsamlingen ikke blev holdt med tilbud om digital deltagelse,
som der har været snak om.
Bestyrelsen svarer: Vi mener at den rigtige beslutning blev taget, ved at skønne deltagelsesniveauet
på tilmeldingerne, og overholde afstandskravet i klubhuset. Derudover henvises til en juridisk

ekspert, som oplister at det umiddelbart ikke er gyldigt at afholde Generalforsamlinger digitalt,
medmindre det står i foreningens vedtægter. Vi kan overveje om det skal skrives ind i vedtægterne
fremover.
Ole Broager med indlæg omkring bådsalget: Salget af båden på pladsen er ikke foregået rimeligt.
Debat i salen om fx prissætning.
Et medlem fra bestyrelsen: Der blev budt en pris som bestyrelsen godkendte ved afstemning.
Enkelte var uenige eller usikre.
Debat. Ole mener ikke at det er rimeligt. Prisen har ikke været til åben forhandling.
Bestyrelsen erkender at det gik lidt hurtigt, men begrunder det i den store lettelse for foreningen i at
få løst problemet med båden efter mange års uvished. Der er generel enighed blandt bestyrelse og
medlemmer om at evt salg af efterladte både fremover bør foregå åbent og sættes i udbud til hele
foreningen.
Et medlem: Mener at mange både er i dårlig stand. Det er et problem, og bestyrelsen bør gøre noget
ved det.
(Bestyrelsen svarer på dette under 11. Evt.)
Afstemning om bestyrelsens beretning: Der er flertal.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
samt budget for det indeværende år.
Kassereren gennemgår regnskab og budget.
Budget for indeværende år er dog efterhånden irrelevant at godkende, grundet de mange udsættelser
af Generalforsamlingen.
Indlæg og spørgsmål vedrørende regnskabet:
Erik Schmidt: Store udsving på post 1030?
Kassereren: Indkrævning af bådplads-betalinger falder, grundet diverse tekniske udfordringer,
forskelligt på året. Dette forårsager en del senere indkasseringer.
Erik Schmidt: Post 1036: Ubalance imellem antal skabe og indbetalinger?
Kassereren/Bestyrelsen: Erkender at punktet er lidt rodet. Derfor arbejder vi på den opdaterede
skur-liste.
Et medlem fra bestyrelsen: Alle skure er pt udlejet.
Skurregistrering (og betaling) kan opdateres og arrangeres på klubmodul. Løsning og info på vej.
Mads Buttenschøn: Synes at det er underligt at bestyrelsen er kontingentfri og ikke fx
sejlledere/instruktører. Det bør desuden fremgå af regnskabet.
Et medlem fra bestyrelsen: Reglen om kontingentfri bestyrelse er en gammel regel og fremgår af
vedtægterne. Åbenhed for at reglen kan udvides til andre poster, fx sejlinstruktører.
Generel enighed blandt medlemmer og bestyrelse om at det bør fremgå af regnskabet.
Afstemning:
Regnskabet er godkendt
Budgettet for 2020 er godkendt.

4. Sejlerskolen fortæller.
Sejllederen: Der er gang i mange ting på sejlerskolen. Indtil corona var vi en stor instruktørgruppe.
Dog er det gået godt alligevel. Tak til instruktører og elever i år. Vi arbejder på at introducere
kapsejlerskolen til næste år. Under de indkomne forslag, foreslår vi at købe en båd mere. Dette vil
give mulighed for matchrace o.a. Vi har gode samarbejder med andre sejlklubber, og vil gerne
udbygge dette fællesskab med flere klubber. Vi har også ideer om at afholde bl.a. 'tovværkskursus'.
Vi forslår også en fast Sommersejlads (se under indkomne forslag..).

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslagene kan læses i deres fulde længde i filen 'Indkomne forslag'.
Forslagsstiller: Erik Schmidt:
Forslag 1. Forslag om vedtægtsændring af § 7.
Kort debat.
Til afstemning: 13 for. 9 imod. Afstemningen besluttes dog som ikke afgjort, da der er for stor
usikkerhed om forståelsen/ordlyden. Bestyrelsen vil arbejde på en konkretisering, til en senere
afstemning.
Forslag 2. Der foreslås at oprette en frivillig arbejdsgruppe til visse opgaver, som støtte og
supplement til bestyrelsens arbejde. Hovedfokus vil være regnskab/økonomi, data samt
hjemmeside.
Der er generelt stor opbakning til forslaget blandt både bestyrelse og medlemmer. En række
medlemmer melder sig frivilligt som del af gruppen:
Erik Schmidt, Jon Henriksen, Niels Timm, Anders Schepelern, Carl Christian Riestra, Mads
Buttenschøn, Simon Abrahamsson.
Forslagsstiller: Mads Buttenschøn:
Forslag 1. Indkøb af ekstra H-båd/skolebåd. Budget: 30.000
Debat i salen.
Et medlem fra bestyrelsen: God ide med ekstra båd til kap og udlån. Bør dog ses i lyset af
kommende lejestigninger. Stiller spørgsmål ved om vi nødvendigvis bør efterkomme sejlerskolens
stigende efterspørgsel. Vi risikerer at skuffe nye sejlere ift pladser i foreningen. Kan også blive en
udfordring ift land- og vandplads. Behøver det at være netop en H-båd?
Den bro-ansvarlige: Alle pladser er pt fyldt, og den skal jo have en broplads og en landplads. Hvor?
Mads: Der bør kunne findes plads i hjørnerne på broen.
Et medlem: For idéen om en båd mere, hvis den er billig. 30.000 er for meget.
Et medlem: Vigtigt at der tilsvarende er undervisere nok, samt folk til at passe den.
Der er overvejende positiv stemning. Dog udbredte synspunkter om at budgetrammen er for stor.
Mads kommer med et ændringsforslag: Budgetrammen ændres til: Op til 20.000.
Afstemning: Flertal. Ændringsforslaget er vedtaget.

Mads arbejder videre på at indhente gode tilbud.
Forslag 2. Der startes et frivilligt Fondsudvalg til søgning af midler til sejlerskole, foreningen m.m.
Afstemning: Der er flertal. Forslaget er vedtaget.
Anders Schepelern og Mads Buttenschøn melder sig.
3. Værksted. Istandsættelse og indkøb af værktøj. Budget: 30.000
Blandet debat. Generel enighed om at værkstedet kunne være bedre.
Et medlem fra bestyrelsen: Investering af penge skal ses i lyset af kommende lejestigninger. Løst
værktøj plejer at forsvinde. Ift. at jollerne stilles ud på fliserne: I forvejen knebent med plads
udenfor. Om sommeren dog evt ok.
Et medlem fra bestyrelsen: Der er klart behov for god orden, plads, lys og varme i værkstedet.
Derudover spulere, slibere og andre store fællesredskaber vi alle bruger til bådene. Men vi bør ikke
købe nyt løst værktøj, som erfaringen viser forsvinder.
Et medlem fra bestyrelsen: Adgangen til joller bør være bedre, så god idé at rykke dem ud. Dog er
budgettet for værkstedet for højt.
Et medlem: Ny idé: Værksted som indtægtskilde via kontingent/medlemsskab for udefrakommende.
Forslaget sættes til afstemning: 10 for. 12 imod. Forslaget er nedstemt.
Ændringsforslag: Budget: Op til 20.000
Afstemning: 15 for. Ændringsforslaget er vedtaget.
Forslag 4. Bestyrelsen skal arrangere 2 fælles arbejdsdage årligt med mødepligt. Alle medlemmer
skal lægge 20 timers arbejde årligt. m.m.
Et medlem fra bestyrelsen: Arbejde i foreningen bør være frivilligt. Erfaringen siger at folk
gladeligt møder op til arbejdsdage. Der er ikke brug for unødig systematik.
Debat om frivillighed.
Et medlem fra bestyrelsen: Bestyrelsen bør kunne skønne hvornår der er behov – selvfølgelig i
løbende dialog med medlemmerne. Det har ikke før været et problem. Det bør ikke detaljestyres
yderligere.
Et medlem fra bestyrelsen: Foreslår at slå en arbejdsdag sammen med de andre klubbers fælles
arbejdsdag. Hyggeligt arrangement og godt for fællesskabet med resten af havnen.
Afstemning: 9 for. 11 imod. Forslaget er nedstemt.
Forslag 5. Ventelister.
Debat.
Et medlem fra bestyrelsen: De fleste af de nævnte ventelister er allerede i spil eller under
udarbejdelse. Vi debatterer stadig emnet.
Et medlem fra bestyrelsen: Dette har været debatteret meget i bestyrelsen, og der er ikke fuld

enighed om alle punkter – fx systematikken i listerne.
Et medlem fra bestyrelsen: Tvivl om hvor transperant listen kan være. Bl.a. er der logistiske hensyn
at tage ift hvilke bådstørrelser der er plads til hvornår. Bromandens arbejde er et svært puslespil.
Et medlem fra bestyrelsen: Stadig debat om hvordan der nås konsensus på dette punkt. De
demokratiske spilleregler skal respekteres.
Et medlem: Måske er det klogt at gå efter 'gode aktive medlemmer' når der optages nye. Dette er
dog demokratisk problematisk.
Mads trækker forslaget tilbage for nu. Bestyrelsen vil arbejde på et forslag til en mere fast
procedure og systematik indtil næste Generalforsamling.
Forslag 6. Elstandere og bimålere
Kasseren arbejder pt på emnerne i dette forslag.
Vi afventer.
Forslag 7. Sejlleder som fast medlem af bestyrelsen.
Mads frafalder forslaget.
Forslag 8. Sommersejlads 19. juni.
Kort debat. Generel positiv stemning. Dog skal der ikke være krav om arbejde eller deltagelse til
medlemmer eller bestyrelse.
Afstemning: Forslaget blev vedtaget.
Forslag 9. Workshops.
Debat.
Forslaget bringes ikke til afstemning.
For nu skal forslaget ses som inspiration/opfordring til bestyrelse og medlemmer.
Forslag 10. Der indkøbes et klaver til klubhuset. Budgetramme: 15.000 el. evt leje.
Debat. Spredt positiv stemning for et klaver til huset. Mange mener dog at budgettet er for højt.
Et medlem fra bestyrelsen: Har selv købt et godt lille klaver til ca 2.000, som kan anbefales.
Et medlem fra bestyrelsen: Er meget for idéen, og vil gerne stå for stemning af klaveret m.m. Mener
også at et udmærket klaver kan skaffes til ca 2.000 eller mindre.
Afstemning: forslaget nedstemmes (ifht budgetrammens størrelse).
Der arbejdes videre på idéen. Idéer til gode tilbud kan forelægges bestyrelsen, som vil tage stilling.

6. Fastsættelse af kontingent med mere samt kasserens
vederlag.
Kassererens vederlag forbliver uændret og er dermed på 1000 kr. pr. måned.
Kontingentet forbliver uændret og er dermed på 900 kr. pr. år.
Bestyrelsen er fortsat kontingentfri.

7. Valg til bestyrelsen
Tre medlemmer i lige årstal og 4 medlemmer i ulige årstal.
På valg er: Claus Bertung, Mette Skafte Vestergaard og Carl Christian Riestra.
Alle modtager genvalg.
3 kandidater melder sig som opstillere.
Et bestyrelsesmedlem informerer forsamlingen om at det kan være relevant at vide at mindst to
nuværende bestyrelsesmedlemmer (som ikke er på valg nu) overvejer at trække sig som
bestyrelsesmedlemmer til næste Generalforsamling (april 2021) når deres periode er udløbet,
hvilket kan give plads til to nye.
Der tages en kort pause for at diskutere procedure.
Grundet at Generalforsamlingen allerede nu har overskredet den udmeldte tidsramme med lang tid,
afsættes der ikke tid til at forsvarere og opstillere kan 'tale deres sag'.
Første kampvalg:
Claus Bertung vs Mads Butteschøn.
Claus vinder valget med 15 stemmer imod 10 stemmer til Mads.
De to andre kandidater trækker sig for nu.
Ingen stiller dermed op imod Carl eller Mette.
Der foregår herefter lidt debat om ovenstående valg og proceduren fremover. Der stilles bl.a.
spørgsmål ved om det er gået for hurtigt, og at det ikke var muligt at 'tale sin sag'. Mange er dog
trætte, og det foreslås at gemme et større bestyrelsesvalg til Generalforsamlingen i april.
Den nuværende bestyrelse er genvalgt, og vil konstituere sig selv efter Generalforsamlingen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Et medlem i lige årstal og et medlem i ulige årstal.
Niels Timm melder sig, og er valgt som suppleant.

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
De to nuværende revisorer fortsætter.

10.Valg af en sejleder.
Mads Buttenschøn fortsætter som sejlleder.

11. Eventuelt
Den Broansvarlige meddeler (som kommentar til et medlems tidligere ytring om misligholdte både)
at der løbende er blevet, og stadig bliver, arbejdet hårdt på dette emne. Et medlem er fx på vej til at
blive ekskluderet grundet diverse omstændigheder. Det er et hårdt og træls arbejde at administrere.
Også problemet med efterladte både tager tid og er besværligt. Vi kan kun gå juraens vej, og det

trækker ofte i langdrag, da vi ikke bare kan gøre som det passer os.
Debat om dette i salen. Måske kan de juridiske aspekter opstrammes, så vi får en fast og konstruktiv
procedure at forholde os til.
Et medlem vil foreslå til næste Generalforsamling at proceduren for valg til bestyrelsen
ændres/opdateres.
Bestyrelsen takker medlemmerne for deres indsats og frivillige arbejde i løbet af året. Stor tak til
Erik Schmidt for, udover at passe ølautomaten, at lægge så meget frivilligt engagement i foreningen
og altid være behjælpelig. Der takkes med et gavekort til sejludstyr.
Generalforsamlingen besluttes godkendt og hæves. Der takkes for det store engagement og mange
forslag.
Tak for fremmødet og på gensyn!

