
Referat af Generalforsamling fredag den 25. februar 2022 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  

1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 8  
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 11  

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 Jensen – modtager genvalg Ib Jensen – modtager genvalg  

7. Valg til Havneudvalg  

På valg er: Klaus Hansen – modtager genvalg for 4 år  

8. Valg af 2 suppleanter  

Påvalger: Gitte Nielsen–modtager genvalg Michael Larsen – modtager genvalg  

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

På valg er: Jan Gammelgaard – modtager genvalg Henrik Olsen – Modtager genvalg  

Suppleant Birger Andersen – modtager genvalg  

10. Eventuelt. 
Afslutning af generalforsamling 
Valg til udvalg for aktivitetsåret 2022 -2023  

Referat: 

Ad 1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog Birger Andersen som 
dirigent for generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag. Birger Andersen modtog hvervet med 
applaus, konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der blev udpeget to stemmetæller, Connie og Ove. Der 
blev ved håndsoprækning konstateret, at der var 32 berettigede stemmer, hvorfor 
vedtægtsændringer ikke kan besluttes nu, men forberedes til en ekstraordinær generalforsamling. 

 
Ad 2. Dirigenten gav ordet til Formanden, der fremlagde bestyrelsens årsberetning jf. bilag 1. 
Efterfølgende spurgte Dirigenten, om der var spørgsmål eller behov for uddybning. Da dette ikke var 
tilfældet, satte Dirigenten årsberetningen til afstemning. Den blev godkendt enstemmigt og med 
applaus.  

 
Ad 3. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der fremlagde det udsendte regnskab på vegne af 
den sygdomsramte kasser. Formanden spurgte om behov for uddybning. Da det ikke var tilfældet, 
satte Dirigenten regnskabet til afstemning. Det blev godkendt enstemmigt og med applaus. 

Ad 4. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der motiverede bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer.  

1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 8.  



Vedtægterne rettes ind efter havnerådets vedtægter. Derfor skal repræsentanten kun vælges 
hvert fjerde år, hvorfor vedtægternes paragraf 8 skal udgå. Generalforsamlingen vedtog 
forslaget enstemmigt og med applaus. 

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 11.  

Formanden motiverede forslaget med den begrundelse, at banker pålægger hele bestyrelsen 
en årlig bekræftelse af underskrift, bl.a. på grund af reglerne, der skal undgå hvidvaskning af 
penge. Det er således administrativt tungt at skulle håndtere klubbens bankkonti. Forslaget 
formindsker administrationen, således at alene formanden og Kassereren skal bekræfte 
underskriften årligt.   Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med applaus. 

Herefter gik Dirigenten over til de årlige valg. Da der ikke blev fremsat ønske om skriftlig 
afstemning, gennemførte Dirigenten valgene ved håndsoprækning, og blev her hjulpet af de to 
udpegede stemmetællere. 

5. Valg af formand hvert ulige år. Ikke på valg i år. 
 

6. Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg hvert år.  

På valg er: Chris Jensen – modtager genvalg Ib Jensen – modtager genvalg.  Chris Jensen og Ib 
Jensen blev genvalgt. 

7. Valg til Havneudvalg  

På valg er: Klaus Hansen – modtager genvalg for 4 år. Klaus Hansen blev genvalgt. 

8. Valg af 2 suppleanter  

På valg er: Gitte Nielsen–modtagergenvalg Michael Larsen – modtager genvalg. Gitte Nielsen og 
Michael Larsen blev genvalgt. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

På valg er: Jan Gammelgaard – modtager genvalg Henrik Olsen – Modtager genvalg. Jan 
Gammelgaard og Henrik Olsen blev genvalgt 

Suppleant Birger Andersen – modtager genvalg. Birger Andersen blev genvalgt 

10. Eventuelt.  
1. Under eventuelt spurgte et medlem ind til mastekranen. Medlemmet blev henvist til den af 

formanden bebudede orientering efter generalforsamlingens afslutning. 
2. Et spørgsmål vedrørende aktiviteter blev afklaret med henvisning til klubbens hjemmeside 

 
Formanden fik herefter ordet og afsluttede generalforsamlingen med at takkede dirigent, 
stemmetællere og medlemmerne for sikker gennemførelse af generalforsamlingen samt for god ro og 
orden. 
 
 
   

Birger Andersen 
Dirigent 

 
 
 
Herefter gennemførte formanden valg til udvalg for aktivitetsåret 2022 -2023 
 



Ungdomsudvalg: Genvalg 
Kølbådsudvalg: Genvalg 
Turudvalg: Genvalg 
Festudvalg: Genvalg samt supplement Connie Stampe og Helle Risbye 
Optagning og isætningsudvalg: Genvalg 
Mastehusudvalg: Genvalg 
Jolleudvalg: Henrik Westergaard samt Thor Christensen Bo Achton og Jørgen Rasmussen 
Tirsdagstræf: Bestyrelsen 
Hjemmesiden: Genvalg 
Havnens dag: Genvalg 
Havneudvalg: Jørgen Rasmussen og Klaus Hansen 
 
Bilag 1: 
Bestyrelsens årsberetning 
 
Sejlklubben Ulvsunds Bestyrelses Beretning 2022 
 
Medlemmer:  
Klubben har 131 medlemmer pr. den 31. december 2021. Det er en fremgang på 10% i forhold til 
2020. Medlemstallet er fordelt således:   

• Bådejere: 101  Stemmer:  202  Stigning: 14,8% 
• Basismedlemmer: 28 Stemmer:   28  
• Æresmedlem: 1  Stemmer:      1 
• Ungdom: 1  Stemmer:      1 Fald: 50% 
• Stemmer i alt:   232 

Gennemsnitsalderen er faldet til 57,87 år, et fald på 3,5% 
I 2021 fik vi 36 nye medlemmer og 24 forlod klubben 
 
COVID19: 
På grund af COVID19 pandemien har vi ligget underdrejet på mange af de aktiviteter som klubben 
ellers arrangerer. 
Af aflyste arrangementer kan nævnes: 

• Tirsdagstræf 
• Marthaaften 
• Havnens Dag 
• Julefrokost 

 
Gennemførte arrangementer med respekt for COVID 19 restriktioner: 

• Generalforsamling udskudt til 11. juni  
• Pinsetur, aflyst pga. manglende tilslutning 
• Bådisætningerne 
• Onsdagskapsejladserne alle minus 1 
• Standerhejsning 
• Riggersejlads 
• Løvfaldstur, aflyst pga. manglende tilslutning 
• Afriggersejlads 
• Standerstrygning 
• Bådoptagninger 

 
Søsætning/bådoptagning  
Søsætningen og optagning i 2021 gav et pænt overskud der bl.a. skyldes mange nye sejlere, der 
også har meldt sig ind i klubben. Alt er gået godt når vi ser bort fra mastekransproblematikken. 
 
Master/Mastehus 



Det er gået godt som det plejer med et lille underskud, men det hviler stadig i sig selv. Af regnskabet 
fremgår det at der er et stort overskud. Fakturaen for 2021 er dog først modtaget i februar 2022, 
sammen med faktura for 2022. 
 
Samarbejde med andre klubber og myndigheder 
Vordingborg Havne 
Er åbnet lidt mere i forhold til 2020. Der har bl.a. været nedsat en arbejdsgruppe, initieret af Plan- og 
Teknikudvalget, der skulle udarbejde en indstilling til udvalget vedr. en ændret styreform for driften af 
Lystbådehavnene i Vordingborg Kommune. 
Indstillingen er afleveret i december 2021 men er endnu ikke behandlet politisk.    
 
Øvrige Klubber   
Har været droslet delvist ned i 2021 
 
Dansk sejlunion  
Bestyrelsen har haft enkelt møde med DS-konsulent Ingeborg Stenbæk Madsen, hvor vi fik vendt 
sejlklubbernes udfordringer og det mundede ud i nogle vejledning, som bestyrelsen vil arbejde videre 
med. Helt kontant fik vi aftalt en introduktionsdag til E-sejlsport i januar måned. Hvilket er gennemført 
i februar. 
 
Sydstævnekredsen 
Sydstævnekredsen har indkaldt til generalforsamling den 23. marts 2022. Af dagsordens punkt 4 
fremgår det at Bestyrelsen foreslår en nedlukning af kredsen og at beholdningen på kr. 37.000 
tilbagebetales til klubberne. 
 
Udvikling 
Vi havde sat en række mål som vi skulle nå i det forgangne år. Det vi har nået er: 

• Ny dør og trappe mod vest 
• Nye bordplader i køkkenet 
• Nyt service til klubhuset 
• Opgradering af nøglesystemet 

 
Sejlklubben forventer at de aktiviteter, der er sat i kalenderen kan gennemføres igennem resten af 
året. Herunder Havnens Dag, der gennemføres den 18. juni. 
Vi har sat os nye mål for 2022 som omfatter: 

• Etablering af en flydebro til jollesejlerne.  
• Etablering af vest terrasse 
• Medvirke ved etablering af mastekran på havnens område. 

Bestyrelsen håber også at medlemmerne, især de nye, vil deltage aktivt i vores grillaftner og 
badeture på stranden ved den gule stald.  
 
 
 
Bilag 2: Forslag til vedtægtsændringer: 

Forslag 1 ændring af § 8 Dagsorden § 8. Dagsorden – punkt 7  

Punkt 7 udgår  

Motivation:  

Jf. Vedtægterne for havnerådet udpeges medlemmerne for en 4-årig periode. Dette er også 
gældende for havneudvalgene.  

§ 4. Valgperiode  



Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode og følger kommunalbestyrelsens valgperiode. 
Udpegningen foregår i de år, hvor der afholdes kommunalvalg og rådet træder i kraft ved 
valgperiodens start.  

Forslag 2 ændring af § 11 Bestyrelsen § 11. Kontingent – første afsnit  

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. 
Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter 
klubben.  

Ændres til 
§ 11. Kontingent – første afsnit  

Klubbens ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens 
vedtagne beslutninger forpligter klubben.  

Klubben tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til 
enkeltpersoner i klubben.  

 

Bilag 3. Årsregnskab for 2021: 
 


