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Referat - Ordinær generalforsamling 2020 i Virksund Sejlklub 

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund 

 

Bilag: 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i oversigtsform. 
Pejlemærker. 
Regnskab for 2019. 
Budget for 2020. 
Formandens beretning. 
Vedtægter af d. 1. februar 2020. 
 
Dagsorden ifølge vedtægternes § 8.  
 
1. Valg af dirigent og referent.  
Dirigent: Kristian Brøns 
Referent: Kenneth Stjerneby Mortensen 
 
2. Bestyrelsens beretning, inklusive udvalgenes beretninger. 
Formandens beretning foreligger som bilag til referatet.  
Beretningen blev godkendt. 
 
Efter formandens beretning, hvor bl.a. de frivilliges indsats blev hyldet, fik Bo Nissen overrakt en 
håndlavet sejlerkniv for store indsats og engagement som instruktør på sejlerskole og som 
skyggeskipper under pigesejlads gennem adskillige år. Sejlklubben har fået Henning Kristensen til 
at forarbejde sejlerkniven.   
Anne-Marie Østergaard blev hyldet for sin lederopgave i pigesejlads, mens Per Pedersen, Claus S. 
Nielsen og Niels-Ove Jespersen alle blev takket for deres indsats i hhv. Bestyrelse, Bøjeudvalg og 
Turudvalg. Lidt overraskende valgte bestyrelsen at overrække en håndlavet kniv til Jens Kofoed. 
 
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.  
Regnskabet udviser er overskud på kr. 25.683,77. Hertil skal bemærkes, at forsikringsselskabet ikke 
har opkrævet præmie for 2019 (ca. 17.000 kr.), idet medarbejderen, som oprindeligt havde 
ansvaret og kontakten til Virksund Sejlklub, er blevet afskediget, hvorved sejlklubbens forsikring 
tilsyneladende er faldet mellem to stole. Ved generalforsamlingen vides det endnu ikke, om der 
kommer en forsinket opkrævning. 2019 præmien er ikke indregnet i 2020 budgettet. 
Budget 2020 viser, at sejlklubbens indtægter og udgifter vil være i balancere ved ca. 100 
medlemmer. 
Med disse bemærkninger godkendes regnskab og budget, som foreligger som bilag til referatet. 
 
4. Behandling af indkomne forslag.  
Der er ikke indkommet forslag fra klubbens medlemmer. 
 
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer. 
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Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen godkender en opdatering af klubbens vedtægter, 
som fremgår af bilag. Vedtægtsændringerne lægger ikke op til, at hverken klubbens rammer eller 
bestyrelsens mandat ændres. Dog ændres - som det væsentligste - sejlklubbens formålsparagraf, 
så den får et bredere sigte, og medlemskab af klubben vil ikke længere være aldersbegrænset. 
Herudover præciseres og tydeliggøres ansvarets placering i klubben i forhold til økonomi og 
regnskab. Der sker en forenkling af opsætning, samt en opdatering og sproglig modernisering af 
vedtægterne. 
Formanden gennemgik i oversigtsform de gamle vedtægter sat overfor de nye, således at 
generalforsamlingen havde et godt beslutningsgrundlag. Oversigten foreligger som bilag til 
referatet. 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. De nye vedtægter 
gældende fra 1. februar 2020 foreligger som bilag til referatet. 
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2021.  
Bestyrelsens oplæg er på generalforsamlingen et uændret kontingent i 2021 – 600 kr. for et år. 
Generalforsamlingen godkendte forslaget. 
 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11.  
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, samt en suppleant til 
bestyrelsen, som vælges for et år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af 
generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.  
På generalforsamlingen 2020 skal der vælges kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Vibeke Stjerneby Mortensen som kasserer for nye to år.  
Vibeke blev valgt. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kenneth Stjerneby Mortensen for nye to år. 
Kenneth blev valgt. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Susanne Fogtmann for nye to år. 
Susanne blev valgt. 
 
Bestyrelsen foreslår valg af Bent Pedersen som suppleant for et år.  
Bent blev valgt. 
 
7. Valg af to revisorer.  
Revisorerne vælges for et år ad gangen. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af de to revisorer Anne Dorte Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.  
Anne Dorte og Kristian blev begge valgt. 
 
8. Valg af en revisorsuppleant.  
Revisor-suppleanten vælges for et år ad gangen. Lise Greve blev valgt på sidste års 
generalforsamling.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleant Lise Greve.  
Lise blev valgt. 
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9. Valg til udvalg.  
Hvervene varetages for et år ad gangen. Udvalgenes sammensætning i 2020 er: 
 
a. Turudvalg: Henning Kristensen, Anne Dorthe Jespersen, Yvonne Andersen, Rune Damm og 
Jacob Harming. Derudover suppleres udvalget med to motorbådsfolk, der vælges på Havnens 
generalforsamling. 
 
b. Målerudvalg: Carsten Overgaard, Bo Nissen Andersen, , Jane Høj, Kenneth Stjerneby 
Mortensen. Allan Handberg assisterer efter behov. 
 
c. Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Henning Kristensen og Jørgen Christiansen.  
 
d. Bøjeudvalg: Jørgen Mikkelsen og Kåre Foss Johannesen.  
 
e. Sejlerskole og klubbåde: Kristian Brøns, Bo Nissen Andersen, Martin Andersen (alle 
sejlerskolen) samt Jørgen Christiansen, Jacob Harming og Sven Primdal (klubbåde). 
 
f. Ungdomsudvalg: Jens Kofoed og Søren Kjærsgaard Jensen.  
 
g. Pigesejlads: Mary-Ann Christiansen og Anne-Marie Østergaard.  
 
h. Kapsejladsudvalg: Jørgen Christiansen, Sven Primdal og Kenneth Stjerneby Mortensen samt 
Susanne Fogtmann og Vibeke Stjerneby Mortensen (”Truttetøser”). Mary – Ann Christiansen er 
substituerende Truttetøs. 
 
10. Fremlæggelse af pejlemærker.  
På seneste generalforsamling i 2019 blev medlemmerne informeret om, at det kunne være en god 
ide at sætte en retning for sejlklubbens fortsatte udvikling. Alle medlemmer blev inviteret til at 
deltage i dette arbejde. Bestyrelsen har på den baggrund i 2019 udviklet fire pejlemærker, som 
bidrager til at sætte sejlklubbens kurs for de kommende år.  
 
Overskrifterne for de fire pejlemærker er 

• Sejlklubben skal fortsat være en klub for alle.  
• Vi vil også gerne have flere ud at sejle.  
• Vi vil gerne udvikle os til en stærkere klub med råd til aktiviteter. 
• Vi vil helt naturligt holde fokus på sikkerhed til søs og godt sømandskab, når vi 

tilrettelægger og gennemfører aktiviteter.  
 
Pejlemærkerne blev drøftet og i denne forbindelse fremkom der flere forslag: 
Et multihus bør have høj prioritet i samarbejdet mellem sejlklub og havn. 
Onsdagskapsejladser bør fortsat udvikles. Der var ønske om, at feltet af kapsejlere skal være bedre 
til at modtage nye gaster. Hver onsdags startparole bør indledes med at få nye gaster uden hyre 
indplaceret på bådene. 
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Der bør overvejes om hjemmesiden kan suppleres med muligheden for at vælge at modtage 
nyhedsopdateringer. 
Pejlemærkerne godkendes og foreligger som bilag til referatet.  
 
11. Eventuelt.  
BaneDanmark har ytret ønske om permanent lukning af jernbanebroen i Aalborg, hvis der skal 
elektrificeres mere i jernbanenettet. Hvis ønsket imødekommes, vil det få voldsomme 
konsekvenser for både den kommercielle skibstrafik og den mere fritidsorienterede sejlads.  
Det forventes, at BaneDanmarks ønske vil blive skudt ned. Sejlklubben betragter sagen som en 
myndighedsopgave, der varetages af et samarbejdsforum bestående af Dansk Sejlunion, Danske 
Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark. Dette samarbejdsforum skal netop søge at 
opfange, håndtere og koordinere indsatser overfor ytringer, ønsker og behov, som dette. Der 
opstår i øvrigt flere og flere myndighedsopgaver, som påvirker sejlernes muligheder for at bevæge 
sig frit på vandet. Vores tre ”hovedorganisationer” i samarbejdsforum taler med langt større vægt 
end små foreninger, som Virksund Sejlklub, hvilket understreger behovet for, at vi fortsat er 
medlem af de væsentligste organisationer, der kan varetage klubbens interesser. 
 
Formanden takkede til slut dirigenten, for at lede mødet på en fleksibel og hensigtsmæssig måde. 
 
Bestyrelsen 
Virksund Sejlklub 


