Referat af Generalforsamling fredag den 28. februar 2020 kl. 1930

Dagsordenen for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Ingen forslag
5. Valg af formand hvert ulige år.
6. Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg hvert år.
På valg er: Chris G. Jensen – modtager genvalg
Ib Jensen – modtager genvalg
Torben Lervang ønsker at udtræde af bestyrelsen – Ny valg for 1 år
7. Valg til Havneudvalg
På valg er: Lemmy Kryger – modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Gitte Nielsen – modtager genvalg
Michael Larsen – modtager genvalg
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er: Jan Gammelgaard – modtager genvalg
Patrick Jensen – modtager genvalg
Suppleant Birger Andersen – modtager genvalg
10. Eventuelt.
Afslutning af generalforsamling
Valg til udvalg for aktivitetsåret 2020 -2021

Referat

Ad 1. Valg af dirigent. Birger Andersen blev på bestyrelsens indstilling valgt til generalforsamlingens dirigent
med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt jf. vedtægterne, og
han konkluderede efter samråd med Generalforsamlingen, at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten gav ordet til formanden, Jørgen Rasmussen, der
forelagde bestyrelsens beretning, jf. vedhæftede bilag 1. Efter aflæggelse af beretningen åbnede dirigenten
for spørgsmål til bestyrelsens beretning. Dan Larsen forespurgte, om kommunen ville tilbagebetale den af
klubben indbetalte grundleje for de tidligere år. Formanden svarede hertil, at han havde spurgt kommunen
både skriftligt og mundtligt, men at klubben ikke havde fået et svar.

Lemmy Kryger ønskede en klarificering af areallejen. Formanden ridsede kort op, at der fremadrettet ikke
skal betales for hverken udenomspladsen, den ene bådplads eller arealet, som huset og bådskure står på.
Birger Andersen fremførte, at takstregulativ for 2019 siger, at der ikke skal betales arealleje fra 2019.
Formanden lovede at kikke nærmere på det udsagn.
Efter aflæggelse af beretningen fremlagde dirigenten beretningen til generalforsamlingens godkendelse.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 3. Dirigenten overlod ordet til formanden Jørgen Rasmussen til forelæggelse af regnskab for det
forløbne år. Jørgen Rasmussen gennemgik det fremsendte og reviderede regnskab, jf. bilag 2.
Dirigenten forespurgte om spørgsmål. Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad 4. Behandling af evt. indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til
generalforsamlingens behandling.
Ad 5. Formanden var ikke på valg i lige år.
Ad 6. Valg af øvrige bestyrelse. Chris og Ib blev genvalgt.
Torben Larsen ønskede at udtræde som kasserer. I hans sted blev Ole Petersen valgt ind i bestyrelsen for et
år.
Ad 7. Valg til Havneudvalg. Jørgen Rasmussen som formand for klubben og Lemmy Kryger blev genvalgt.
Ad 8. Valg af 2 suppleanter. Gitte Nielsen og Michael Larsen blev genvalgt som suppleant til klubbens
bestyrelse.
Ad 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Jan Gammelgaard og Patrick Jensen blev genvalgt som revisorer. Birger Andersen blev genvalgt som
revisorsuppleant.
10. Eventuelt og afslutning af generalforsamling
Dirigenten forespurgte om emner til eventuelt, idet der i forbindelse med emnerne efterfølgende ikke
kunne træffes beslutninger af generalforsamlingen.
Formanden ønskede at orientere om projekt legeplads, jf. bilag 3
Jørgen Rasmussen orienterede efterfølgende om Kalvehave Virkets ønske om at leje klubhuset til
gennemførelse af aktivitet omfattende klubhuset.
Udvidelse af klubhuset med en ny dør mod vest og en tilknyttet terrasse blev diskuteret.

Da der ikke var yderligere emner til drøftelse, takkede dirigenten for ro og orden, afsluttede
generalforsamlingen og overdrog ordet til formand, Jørgen Rasmussen.
Jørgen Rasmussen takkede indledningsvis dirigenten for at have styret generalforsamlingen på en rolig og
værdig vis, og takkede efterfølgende Susanne, Birthe og Tove for indsatsen med at fremstille og servere alle
tiders gule ærter forud for generalforsamlingen. Seks stjerner til holdet.
Formanden forestod efterfølgende for valg/genvalg af medlemmer til sejlklubbens udvalg således jf. bilag 4.

Bilag 1:

Sejlklubben Ulvsunds Bestyrelses Beretning 2020
Medlemmer:

Klubben har 111 medlemmer pr. den 24. februar 2020. Det er en fremgang på 7,8% i
forhold til 2019. Medlemstallet er fordelt således:
•
•
•
•

Bådejere: 80
Basismedlemmer: 30
Æresmedlem: 1
Stemmer i alt:

Stemmer: 160
Stemmer: 30
Stemmer:
1
191

Stigning: 5,2%
Stigning: 20%

Gennemsnitsalderen er faldet til 62,008 år, et fald på 3,47%

Vedligeholdelse:
Vi har gennemført følgende vedligeholdelsesarbejder i 2019:
•
•
•
•

Indkøb af opvaskemaskine
Sprøjtning mod edderkopper to gange
Rensning af afløb
Lille diversepost

Prisen: 6.500,00 kr.

Sejladser
• Tur:
o Pinsetur (Gåbense), 2 både
o Gummibådstur – aflyst pga. meget vind
o Løvfaldstur (Stubbekøbing), 12-14 både og én campingvogn
• Kapsejlads
o Riggersejlads, 4 både deltog
o Afriggersejlads
o 6 både har deltaget med et snit på 5 både pr. sejlads. Rosalina blev
samlet vinder med 10 point mindre end nr. 2

Arrangementer
• Tirsdagstræf * 3 – Vellykkede aftener som det plejer med ca. 20 -25 deltagere
pr. gang
• Marthaaften
• Standerhejsning/-strygning – Som det plejer
• Havnens Dag – Et stort arrangement for havnen såvel som for sejlklubben. Vi
bidrog med:
o Sejlads
 Optimistjolle - udstilling
 Kajakker – ca. 100 fik en tur

 Paddleboard – ca. 15 fik en tur
 Kølbåde (tur) – det blev til 3 ture
o Klubhus
 Kaffe og kage
 Pandekager
o Musik – Misslyd spillede på senen foran klubhus
o Åben båd i september – få gæster der primært ønskede at sejle kajak og
paddleboard.
• Julefrokost, hvor mange nye medlemmer deltog

Søsætning/bådoptagning
• Søsætning ca. 35 både fordelt på to dage
• Optagning ca. 35 både fordelt på to dage
Som sædvanligt fungerede konceptet og samarbejdet godt.

Master/Mastehus
Det er gået godt som det plejer med et lille overskud, så det hviler i sig selv.

Samarbejde med andre klubber og myndigheder
Vordingborg Havne
Ny Chef for Vej, Park og Havne – Lise Thorsen
Fyring af Havnechefen
Møde med Lise vedr. fremtidig drift af havnene uden havnechef
Møde med Direktør Jan Michelsen om samme emne som ovenfor
Møde med Borgmester Mikael Smed, Formanden for Udvalget for plan
og Teknik Michael Larsen og Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune vedr.
opbakning til samarbejdsgrundlaget.
Plan og teknikudvalg orienteringsmøde i Klintholm Havn
Havneadministration, vi informeres ganske formeldt i form af
nyhedsbrev. Ud over det foregår al kommunikation med havnefogeden.
Tanja Wichmann områdeleder for område Midt deltager i næste
havneudvalgsmøde.

Havnetaksten for fastliggere 2019 er:

Gruppe I, Vordingborg Nordhavn, Præstø og nu også Stege er steget jf.
nettoprisindexet
Gruppe II, Kalvehave, Klintholm, Masnedsund, er har samme pris som i 2019
Gruppe III, Bogø, Hårbølle og Skåningebro har også samme pris som i 2019.

Arealleje
Et af årets bedste resultater er, at sejlklubberne ikke længere skal betale arealleje af
det område, som klubhuse m.m. ligger på.

Øvrige Klubber
Samarbejdet fungerer fornuftigt vi mødes primært i regi af Havnerådet,
sydstævnekredsen og Vild med Vand projektet.
Dansk sejlunion
DS har følgende initiativer i de kommende år præsenteret på møde d. 5. februar
• Vi kalder os en grøn idræt på det blå hav
• Det er besluttet at oprette et tursejladsudvalgt båret af frivillige kræfter
• DS i højere grad også vil rette opmærksomheden på de børn og unge, som
begejstres af den gode naturoplevelse og mere adventure-orienterede
sejladsformer
• DS’ bestyrelse har anerkendt E-sejlsport som sejlsport, og arbejder på en
klubpakke som inspirationsmateriale, så klubber kan komme i gang med Esport
• I marts har vi desuden 4 ”miniklubkonferencer”, hvor vi håber, at endnu flere
klubber også vil deltage
Sydstævnekredsen
Vi er inviteret til generalforsamling i Sydstævnekredsen d. 16. marts
Bestyrelsen i Sydstævnekredsen lægger op til en langsom nedlukning, da der ikke
foregår ret meget i kredsen.
Derfor lægges der også op til at der ikke opkræves kontingent fra klubberne i 2020.

Udvikling
Klubben har fået tilsagn om 20.000,- kroner fra Friluftsrådet til indkøb af
paddleboards, våddragter og svømmeveste. Vi har brugt ca. halvdelen af beløbet pt.
Vi fik sat den nye aktivitet med paddleboard i gang sidste år og vil fortsætte arbejdet
igen i år, her vil vi også satse lidt mere på kajakkerne.

Vi har et rigtig godt samarbejde med Aktiviteten på Skovbo Plejehjem.
Vild med vand
Havnens Dag gennemføreres den 13. juni 2020.

Bilag 2.
Revideret regnskab

http://www.ulvsund.dk/Dokumenter/Regnskaber/Regnskab%202019.pdf

Bilag 3

Projekt Legeplads på Kalvehave Havn
Baggrund
Vordingborg Kommune fik i 2018 lavet en gennemgang af Vordingborg Havnes legepladser. Heri blev de
enkelte legeredskaber vurderet i forhold til stand og sikkerhed. I Kalvehave Havn er legepladsen meget
beskeden og der skal gennemføres arbejde på sikkerhedsområdet og den almene tilstand er lav.
I 2019 var havneudvalget indstillet på at gennemfører mindre reparationsarbejder med midler fra
lokalpuljen. I begyndelsen af året blev det dog besluttet at vedligeholdelse af legepladser ikke længere var
et havneansvar.
Havneudvalget med repræsentation af Erhverv, Grundejerforening, Lokalforum, Den gule stald og
Sejlklubben Ulvsund, mener at en velfungerende legeplads er en af forudsætningerne for at gøre Kalvehave
Havn attraktiv og godt et mødested for byens beboere, sejlerne og vores gæster som omfatter både
autocampere, sejlere, sommerhusgæster, feriecentergæster m.m.

Formål
Formålet med en legeplads på Kalvehave Havn er at skabe et værested for børn, sammen med deres
forældre og bedsteforældre, hvor de kan udvikle deres motoriske færdigheder i et socialt samvær med
andre børn.

Mål
Målet med projektet er, at der etableres en legeplads på Kalvehave Havn på et areal på ca. 11m gange 13m,
alternativet 11m gange 17m ved flytning mod vest. Der etableres faldunderlag i hele området og opstilles
forskellige legeredskaber i form af gynger, klatrenet, balanceredskaber og karusseller m.m. I tilknytning til
legepladsen opstilles bord/bænkesæt til de voksne, der ledsager børnene og andre der blot vil nyde
udsigten til Mønbroen.

Beskrivelse af projektet

Havneudvalget anbefaler at legepladsen placeres på det bilfrie, rekreative område på havnen, syd for
hækken ved autocamperområdet, på hjørnet af det asfalterede område ved slæbestedet og vejen langs
havnebassinet, se skitse. Alternativt kan placeringen rykkes mod vest mellem de to gennemgange ved
hækken.

Havnesiden

Autocamperområde

Græsset og den nuværende petanquebane graves op og der etableres faldunderlag med dræn og en
afgrænsning til tre sider i form af hegn eller hæk (nordsiden er der hæk allerede). Der etableres adgang til
legepladsen mod øst og vest jf. skitse.
På legepladsen opstilles forskellige legeredskaber i form af gynger, klatrenet, balanceredskaber og
karusseller m.m. Se eksempler nedenfor.
Legepladsens underlag og redskaber skal i videst muligt omfang leve op til bæredygtighed og opfylde
gældende krav til offentligt tilgængelige legepladser.
Etableringen af legepladsen kan evt. etableres i etaper som f.eks.
1. Underlag og hække (kommunen)
2. Legeredskaber (havneudvalget)
3. Bord/bænkesæt (Bidrag fra havnens brugere)

Legepladsens Legeredskaber
Neden for er der nogle billeder af legeredskaber fra henholdsvis ”Den lille legepladsfabrik” og ”Uniqa”. De
udvalgte billeder er blot eksempler på legeredskaber. Der findes utroligt mange muligheder på markedet og
til meget forskellige priser. Havneudvalget foreslår derfor at udvælgelsen sker i et samarbejde mellem
Vordingborg Kommune og Havneudvalget i Kalvehave.

Priserne på underlaget har Havneudvalget ingen forudsætninger for at prisfastsætte. Prisen på
nedenstående legepladsredskaber er ca. 130.000,- kr. + de to der ikke er pris på.

Gyngestativ med fuglerede og 2 dækgynger (25.000,-)

Balanceline (rullebom og skråbom i baggrunden) (5.800,-)

Klatrenet (14.100,-)

Kolbøttestang (4.800,-)

Skråbom (2.600,-)

Rullebom (11.900,-)

Sandkasse (1.200,-)

Legehus (kan være et skib) (29.900,-) (kan fås mindre og billigere)

Rutsjebane (31.900,-)

Karusseller (pris ukendt)

Vipper (pris ukendt)

Samspil med øvrige faciliteter på Havnens område
Legepladsen indgår i Havneudvalgets ønsker om den fortsatte udvikling af havnens område, der ud over de
maritime aktiviteter omfatter:
•
•
•

Etablering af hæk til adskillelse af parkerings- og autocamperområde
Overdækket grillhytte
Område med forskellige aktiviteter – petanque, skak/dam bræt i stort format (malet på asfalten)
m.m.

Bilag 4.

Udvalgsoversigt
Udvalg

Formand

Ungdomsudvalg

Chris G. Jensen
chrisus@mail.dk
Jørgen Rasmussen
Jr40903812@outlook.dk
Ib Jensen
ibevald@jensen.mail.dk
Dan Larsen
td@cobschack.dk

Kølbådsudvalg
Turudvalg
Festudvalg

Optagnings og
isætningsudvalg

Jørgen Rasmussen
Jr40903812@outlook.dk

Mastehusudvalget

Torben Larsen
Lervang.torben@gmail.com
Bestyrelsen

Tirsdagstræf
Hjemmeside
Havnens Dag (Vild med Vand)

Havneudvalg

Medlemmer
Birger Andersen
Henning Holst
Dan Larsen
Torben Larsen
Tove Larsen
Åse Andersen
Berit Bryld
Karen Larsen
Birgit Kryger
Gitte Nielsen
Dan Larsen
Tove Larsen
Ib Jensen
Henning Holst
Morten Olsen (Havnefoged)
Dan Larsen
Jørgen Rasmussen

Henning Holst
mail@ulvsund.dk
Jørgen Rasmussen
Jr40903812@outlook.dk

Ib Jensen
Jørgen Rasmussen
Thomas Finke (program m.m.)
Lemmy Kryger (Musik)
Thor Christensen (Joller)
Helge Rasmussen (kajak m.m.)
Ib Jensen (køl- og motorbåde)
Tove Larsen (Klubhus)

Jørgen Rasmussen
Jr40903812@outlook.dk

Lemmy Kryger

