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Referat - Ordinær generalforsamling 2021 i Virksund Sejlklub 

Lørdag den 8. maj 2021 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund 

Generalforsamlingen har været berammet flere gange tidligere, men flyttet p.g.a. coronasituationen. 

 
Referatet suppleres med følgende bilag:  
Bilag 1 – Beretning powerpoint version. 
Bilag 2 – Regnskab for 2020 og budget 2021. 
 
1. Valg af dirigent og referent.  Kristian Brøns blev valgt til dirigent og Kenneth Stjerneby 
Mortensen som referent. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
2.1. Beretningen er tidligere offentliggjort på hjemmesiden i powerpoint version (se bilag 1), men 
gengives her i sin helhed. Formanden lavede en kortere mundtlig version til generalforsamlingen. 
 
2020 blev på mange måder et usædvanligt år. I kender alle situationen alt for godt, så derfor vil jeg 
uden omsvøb og alt for mange mellemregninger sige, at Covid-19 både her og alle andre steder 
har præget vores aktiviteter. 
 
Trods pandemien har vi været i stand til at gennemføre en række af klubbens aktiviteter.  
 
Vi gik ind i foråret med begrænsninger i forsamlingsforbuddet. Indskærpelserne blev gradvis 
tydeligere og strammere i takt med at smitterisikoen og antallet af Corona dødsfald steg. Selv på 
vandet skulle vi holde afstand og i mærkerundingerne under onsdagssejladserne skulle vi huske at 
holde afstand til andre både. Nogle af foranstaltningerne forekom en smule groteske. 
 
Corona nedlukningen har dog ikke været så skidt, at den ikke har været godt for noget andet. Vi 
har afholdt næsten alle aktiviteter i 2020 og forventer at gøre det samme i 2021. Vi kunne sejle 
også sejle onsdag aften. Nok så vigtigt, har 2020 bragt flere nye både til havnen og flere 
interesserede og medlemmer til vores kurser. Det er overordentligt glædeligt. 
 
2.2. Spørgeskemaundersøgelse. 
Jeg vil starte denne beretning med at springe frem til eftersommeren, hvor vi fordeler en 
spørgeskemaundersøgelse. Bestyrelsen vil gerne høre, hvad klubbens medlemmer tænker om 
vores aktiviteter mv. Det kommer der nogle interessante resultater ud af. En fjerdedel af klubbens 
medlemmer ønsker at besvare spørgsmålene.  
Ud fra de modtagne besvarelser kan konkluderes lidt flot, at de ting bestyrelsen gør, flugter fint 
med medlemmernes interesser. 
Medlemmerne giver udtryk for, at man gerne vil starte lidt tidligere i midten af april med 
kapsejlads for at udnytte flere af de lyse nætter.  
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Vi har de turaktiviteter, som vi skal have i klubben. Der er ikke behov for nye initiativer, men der 
efterspørges nye måder at skabe relationer på i turplanlægningen ved at etablere en facebook 
side for tursejlerne, så man kan lave aftaler på kryds og tværs. Denne side er oprettet. 
Som bestyrelsen har lægger vi op til at styrke familieaktiviteterne og det understøtter 
besvarelserne i undersøgelsen.   
Vi bliver også opfordret til at begynde SUP aktiviteter i klubben. Det er sket fra 2021. 
 
2.3. Pejlemærker. 
Sidste år besluttede vi i fællesskab at udvikle fire pejlemærker for klubben. Jeg vil gerne kort 
fortælle, hvordan der er arbejdet med de fire pejlemærker. 
Under pejlemærket flere ud og sejle har vi i sandhed fået flere på vandet i 2020. I 2021 begynder 
vi sandsynligvis med SUP aktiviteter i Virksund og vi håber på at kunne tage andre aktiviteter, 
herunder introducere familiekontingent. 
Under pejlemærket en sejlklub for alle har vi i 2020 søgt at tiltrække nye interesserede ved at 
fastholde så varierede tilbud som muligt, ved at lave velkomstarrangementer, vinteraktiviteter og 
ved at få flere nye sejlere med under mentorordningen. 
Under pejlemærket en stærkere klub med råd til aktiviteter har vi i kraft af sponsorstøtte og 
indkøb af ny følgebåd har vi øget klubbens aktiver og kassebeholdning. Vi søger også at reducere 
vores udgifter, hvor det muligt og klogt. I samråd med bøjeudvalget prøver vi at reducere 
udgifterne til turbøjer. 
Og under pejlemærket fokus på sikkerhed til søs og godt sømandskab har vi opdateret vores 
hjemmeside med sikkerhedsinstrukser for brug af klubbens materiel og udfærdiget 
sikkerhedsinstruks for sejlerskole og under pigesejlads. Vi har også planlagt en klubaften omkring 
sikkerhed til søs. 
 
2.4. Økonomi og medlemmer. 
Vi kommer selvsagt senere på dagsordenen til punktet vedr. økonomi og budget, men jeg vil gerne 
fremhæve, at vores økonomiske situation ser tilfredsstillende ud. 
Vi vil gerne have flere familier til at sejle i klubben. For at øge disse bestræbelser lægger 
bestyrelsen op til at etablere et familiekontingent, som vi tager op som selvstændigt emne senere 
på generalforsamlingen.  
Sejlklubben har omkring 120 medlemmer i 2021. 
 
2.5. Sponsorer. 
Vi har også i 2020 været heldige med at få støtte fra forskellige sponsorer. Hancock, DJS, Randers 
Bådservice, Vin og Vin, Menu i Viborg m.fl. Vi opfordrer alle til at handle hos vores sponsorer. Vi 
har i 2020 også været heldige med at få nye midler fra Foreningspuljen til at anskaffe ny RIB båd 
på trailer, som afløser for de to gamle fladbundede gummibåde.  
 
2.6. Bestyrelsesarbejde. 
Vi har haft en række gode møder og drøftelser i løbet af sæsonen i sejlklubbens bestyrelse. Vi har 
tilmed haft overskud til at tage fat på noget så kedeligt som klubbens arkiver. Der er ryddet op og 
arkiverne er nu lagret elektronisk og gemt i sikkerhedskopi. Det betyder også, at arkiverne er 
sweeped for gamle medlemsregistre og navnelister mv., så GDPR-reglerne fortsat overholdes. 
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2.7. Velkomstarrangementer. 
Som noget nyt har vi i 2020 inviteret interesserede og nye bådejere til tre velkomstarrangementer 
i sejlklubben. Her har vi fortalt om vores aktiviteter, bådpladser, kurser, mentorordning og 
gastepladser mv. 
Bestyrelsen finder, at arrangementerne har været en succes og vi har allerede besluttet at gentage 
arrangementerne i 2021. Vi har fået flere nye medlemmer i efteråret i f. m. et 
velkomstarrangement og sagt til dem, at de kan deltage gratis i klubbens vinteraktiviteter i år, mod 
at de accepterer, at vi sender en opkrævning på kontingent i 2021.  
 
2.8. Kapsejlads. 
Trods Covid-19 situationen i 2020 har vi næsten kunnet sejle det meste af sæsonen. Vi startede 
med at udfordre klubbens sejlere med den såkaldte Corona Cup. Her kunne man sejle fra Virksund 
og rundt om turbøjerne på tid ved henholdsvis Theas Have og Lundø og retur til Virksund. Senere 
blev Corona restriktionerne lempet, så vi kunne sejle efter de normalt gældende kapsejladsregler. 
Mellem 10 og 15 både har deltaget i onsdagssejladserne. 
Vi vil gerne være flere både til onsdagssejladserne og vi vil også gerne have flere gaster til at sejle. 
Alle medlemmer må gerne hjælpe til med at slå et slag for, at nye sejlere kan komme med om 
onsdagen. Der er altid plads til flere. 
 
Det er lykkedes også at gennemføre DJS Cup i september. Der var 15 tilmeldte både og det blev en 
fin dag. Der blev afholdt et fint middagsarrangement efter sejladsen med god opbakning. Tak til 
dem, som arrangerede DJS Cup og tak til havnen for at give adgang til at bruge kranen. 
 
2.9. Tursejlads og ungdomssejlads. 
Klubbens turaktiviteter har i 2020 næsten ligget underdrejet. Vi fik ikke gang i vores 
familieaktiviteter. Dog blev mandetur og pigetur gennemført i uge 37. Vi har et håb om, at 
aktiviteterne kan gennemføres i 2021.  
Ungdomssejlads kom også skævt i gang af de velkendte årsager. Vi havde forberedt en 
reklamekampagne med opslag på skolerne i Viborg. Det druknede i Corona og skolelukninger i 
foråret. Men vi kom i gang og har sejlet på søen. Der er dog kun kommet få nye til i år. 
  
2.10. Duelighedskursus, sejlerskole og pigesejlads. 
I 2020 har efter Virksund forhold næsten været en tsunami af tilmeldinger til duelighed, 
sejlerskole og pigesejlads.  
Det har været mulig i vid udstrækning at stimulere denne interesse, fordi flere frivillige har meldt 
sig som instruktører. Glædeligt. 
Jeg tror, at der samlet har været 25 på henholdsvis sejlerskole og pigesejlere, mens 12 kom 
gennem praktisk duelighed. Vi har på sejlerskolen måtte lukke for tilgang. Allerede nu står sejlere 
klar på venteliste til 2022. Alle tre aktiviteter er overordentlig store aktiver for sejlklubben. De 
bidrager alle til, at der kommer et frisk pust af nye medlemmer.  
 
Jeg vil også nævne, at to pigesejlerne i 2020 har deltaget på instruktøruddannelse. Det glæder mig, 
at interessen nu er så stor, at pigerne også har lyst til at blive bedre som instruktører.  
 
2.11. Klubbåde og joller. 
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Virksundtøsen bruges flere gange om ugen i sejlersæsonen. Enkelte familier har sågar også 
benyttet båden og sejlet en tur til Fur for at afprøve sejlerlivet, før de evt. selv anskaffer båd. Det 
er en rigtig fornuftig måde for en familie at nærme sig sejlerlivet og en familiebåd.   
 
H-båden kom desværre kun ud og sejle enkelte gange. Vi har en tro på, at båden i 2021 vil blive 
benyttet noget mere. Fire pigesejlere har i hvert tilfælde ytret ønske om at sejle i båden i den 
kommende sæson til både kapsejlads og pigesejlads.  
 
Nogle af jollerne og en gummibåd bliver fortsat benyttet gennem sæsonen på Nørresø i Viborg. 
RIB båden forventes at blive taget i brug i 2021. 
 
2.12. Afslutning på beretning. 
Jeg vil gerne slutte med at takke alle frivillige og opfordre medlemmer til at melde sig som frivillige 
i sejlklubben. De frivillige er den lim, som bidrager til at klubbens aktiviteter kan gennemføres.  I 
de seneste fire år har 10 frivillige forladt bestyrelse og udvalg. Der er tale om en naturlig 
udskiftning. Det betyder dog også, at der er behov for, at andre interesserede melder sig under 
fanerne.  
Vi har behov for flere skippere til sejlerskolen – både som faste instruktører og som suppleanter. 
Vi har behov for nogle flere hjælpere til at klargøre klubbåde og joller. Og i år skal oplæres nye til 
kapsejladsudvalgets aktiviteter. Vi kan godt bruge nogle hænder til børn og unge sejlads på 
Nørresø og til Vild med Vand o.s.v. 
 
Vi vil gerne hædre og gøre opmærksom på klubbens ildsjæle. Hvad er mere passende end at gøre 
det på generalforsamlingen. Jeg vil gerne i år sammen med alle andre fremmødte takke et særligt 
medlem, som næsten har sin daglige gang på havnen. Han yder en kæmpe indsats md stort og 
småt. Han er altid klar til at hjælpe andre og stå til rådighed, når både skal op og i vandet. Jeg vil 
gerne takke dig Ulf Karlsen for din store og ihærdige indsats gennem mange år. På sejlklubbens og 
bestyrelsens vegne vil jeg overrække dig en håndlavet sejlerkniv og samtidig give dig et gratis 
medlemskab af sejlklubben i 2021.  
 
I år har Lystbådehavnen jubilæum. Havnen fylder 50 år. Det fejrer vi i perioden 19. - 22. august 
2021. Jeg håber, at alle vi støtte og deltage i aktiviteterne i f.m. jubilæet. Sæt allerede nu kryds i 
jeres kalendere. 
 
Tak til bestyrelsen og til alle andre for samarbejdet i 2020. Lad os håbe, at 2021 bliver et mere 
normalt år med vacciner og andre tiltag. 
 
 
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år i henhold til 
vedtægternes §8.  
Regnskabet blev fremlagt af kassereren (se bilag 2). Generalforsamlingen godkendte efter kort 
afklarende drøftelse regnskabet. Et overordnet budget for 2021 blev også fremlagt. Dette gav 
ingen anledning til kommentarer. 
 
4. Behandling af indkomne forslag.  
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Emne: Ændring af forsikring af klubbåde.  
Begrundelse for emne: Forsikring af klubbens både og materiel udgør den største enkeltstående 
udgiftspost på budgettet. Bestyrelsen ser mulighed for at ændre vores forsikringspolice, så den 
kun omfatter ansvar. Begrundelsen herfor er bl.a., at sejlklubben kassebeholdning efterhånden 
muliggør, at klubben kan virke selvforsikrende. Det indebærer selvsagt en risiko, såfremt klubbåde 
eller deres grej beskadiges, men giver også mulighed for at udspare den halve præmie hvert år, 
som akkumuleres til ca. 70.000 kr. på 10 år. 
Bestyrelsen vil gerne drøfte fordele og ulemper med generalforsamlingen m.h.p. endelig 
beslutning. 
 
Det blev debatteret om, hvorvidt bortfald af kaskoforsikring ville betyde færre udlån af både og 
materiel til medlemmerne. Der blev også drøftet evt. egen risiko for låner, hvis både og/eller 
materiel beskadiges eller mistes. Et prisniveau på ca. 2000 kr. blev drøftet. Det blev oplyst, at egen 
risikoen kun skal udløses, såfremt det vurderes, at tab eller skade i hvert enkelt tilfælde er sket 
forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde drøfte, hvorvidt egen risiko skal 
udløses. Forsamlingen gav på den baggrund bestyrelsen opbakning til opsigelse af kaskoforsikring - 
pånær for RIB båden - samt indførelse af egen risiko for låner af klubben grej. Bestyrelsen 
opfordredes til at opstille principper for udløsning af egen risiko på hjemmesiden.  
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2022 i henhold til vedtægternes §4.  
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at videreføre et uændret kontingent på 600 kr. i 
2022. Dog finder bestyrelsen, at vi skal indføre et familiekontingent. 
Kontingentet på 600 kr. pr. år blev vedtaget. Familiekontingent kan indføres til pris på 1500 kr. pr. 
år for to voksne samt hjemmeboende børn under 18 år.  
Generalforsamlingen havde ikke bemærkninger hertil. 
 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7. 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 2021 skal der vælges formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Kofoed, som formand for nye to år.  Jens blev genvalgt. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Overgaard for nye to år. Carsten blev genvalgt. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Pedersen som suppleant for et år. Bent blev genvalgt. 
 
7. Valg af to revisorer i henhold til vedtægternes § 10. Revisorerne vælges for et år ad gangen, og 
i 2020 har hvervet været varetaget af Anne Dorthe Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af de to revisorer Anne Dorte Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.  
Både Anne Dorte og Kristian blev genvalgt. 
 
8. Valg af en revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 10. 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 genvalgt. 
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9. Valg til udvalg.  
Hvervet varetages for et år ad gangen. Nedenfor findes en oversigt over de nuværende 
medlemmer af de enkelte udvalg: 
 

9.1. Turudvalg: Søren Barasinski, Torben Lerche, Anne Dorthe Jespersen, Yvonne Andersen og 
Bjørn Bredahl. 
9.2. Målerudvalg: Carsten Overgaard, Bo Nissen Andersen, Jane Høj og Kenneth Stjerneby 
Mortensen. Allan Handberg assisterer efter behov. 
9.3. Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Henning Kristensen og Jørgen Christiansen.  
9.4. Bøjeudvalg: Jørgen Mikkelsen og Kåre Foss Johannesen.  
9.5. Sejlerskole: Kristian Brøns, Bo Nissen Andersen, Kenneth Stjerneby Mortensen. 
Der er lige akkurat instruktører til årets sejlerskole, men der efterlyses flere. 
9.6. Ungdomsudvalg: Jens Kofoed, Leif Jensen og Søren Kjærsgaard Jensen.  
9.7. Pigesejlads: Mary-Ann Christiansen og Lisbeth Rejsenhus. 
9.8. Kapsejladsudvalg: Jørgen Christiansen, Sven Primdal og Kenneth Stjerneby Mortensen samt 
Susanne Fogtmann og Vibeke Stjerneby Mortensen (”Truttetøser”). Mary – Ann Christiansen er 
substituerende Truttetøs. 
Udvalget bemyndiger bestyrelsen og udvalget til selv at finde afløsere som kan oplæres. 
 
10. Eventuelt.  
10.1. Jens er blevet valgt ind i bestyrelsen for DS og er placeret i udvalget for Sejlsportsligaen.  
Dette giver mere indflydelse og hurtige adgang til informationer. 
Generalforsamlingen lykønskede ham. 
 
10.2. Formanden omtalte klubbens bestræbelser på sammen med andre sejlklubber at give 
Vejdirektoratet og BaneDanmark et modspil omkring brolukninger i Limfjorden. Bl.a. har klubben 
sendt høringssvar i f.m. sommerreparationer på Oddesundbroen samt flere og længere 
lukkeperioder på Vildsund og Aggersundbroerne. Dansk Sejlunion har ligeledes afgivet svar. 
 
10.3. Havnen har 50 års jubilæum i år. Sejlklubben bidrager med åben båd, flotille sejlads samt en 
kapsejlads (DJS Cup/Vestjysk Bank Cup eller hvad den kommer til at hedde). 
 
10.4. Der blev spurgt til, hvorledes medlemmer som arbejder aktivt ved f.eks. sejlerskole, praktisk 
duelighed, pigesejlads m.m. er dækket forsikringsmæssigt ved personskader. 
Dette er efter generalforsamlingen undersøgt og fremgår af bl.a. DS hjemmeside. Her er link: 
 
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/jura-for-foreninger/idraettens-forsikringer 
  
Medlemsklubber i Dansk Sejlunion er omfattet af Idrættens Forsikringer. Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som Dansk 
Sejlunions medlemsklubber automatisk er dækket af. Disse fem forsikringer er kort omtalt 
nedenfor. 
 

• En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af 
foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af 

https://dansksejlunion.dk/til-klubben/jura-for-foreninger/idraettens-forsikringer
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/jura-for-foreninger/idraettens-forsikringer
http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring
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trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til 
skade, mens han/hun virker for foreningen.  

• En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i 
forbindelse med sin virksomhed. 

• En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på 
foreningsrejser til udlandet.  

• En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. 

• Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en 
alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde. 

 

Godkendt af formand Jens Kofoed, dirigent Kristian Brøns og referent Kenneth Stjerneby 
Mortensen 

http://www.idraettensforsikringer.dk/Ansvarsforsikring
http://www.idraettensforsikringer.dk/Idr%c3%a6tsrejse
http://www.idraettensforsikringer.dk/Retshj%c3%a6lp
http://www.idraettensforsikringer.dk/Psykologisk-krisehj%c3%a6lp

