Referat af Sejlklubben Ulvsunds generalforsamling 22 FEB 2019

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.
5. Valg af formand hvert ulige år.
På valg er Jørgen Rasmussen – modtager genvalg
6. Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg hvert år.
På valg er: Torben Larsen – modtager genvalg
Tove Schack Larsen – modtager genvalg
7. Valg til Havneudvalg
På valg er: Lemmy Kryger – modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Hanne Jørgensen – modtager genvalg
Gitte Nielsen – 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 2019 -2020

Ad 1. Valg af dirigent. Birger Andersen blev på bestyrelsens indstilling valgt til generalforsamlingens dirigent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt jf. vedtægterne, og han konkluderede 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 fremlagde dirigenten beretningen til
generalforsamlingens godkendelse. Beretningen blev ved håndsoprækning godkendt med overvældende flertal.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Dirigenten overdrog ordet til Jørgen Rasmussen, der
motiverede regnskabernes fremlæggelse fra hans side i funktionen bogholder. Jørgen Rasmussen gennemgik det fremsendte
og reviderede regnskab, jf. bilag 2.
Efter fremlæggelse spurgte et medlem af generalforsamlingen ind til betaling for masteskuret, hvilket Jørgen Rasmussen
svarede på. Et andet medlem spurgte ind til kommunens tilskud til klubben i relation til potentielle medlemmer under 23 år.
Jørgen forklarede sammenhængen og gav status.
Efterfølgende blev regnskabet sat til godkendelse af generalforsamlingen, der godkendte regnskabet med overvældende
flertal. Afstemningen blev også her gennemført ved håndsoprækning.

Ad 4. Behandling af evt. indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingens
behandling.
Ad 5. Valg af formand hvert ulige år. Jørgen Rasmussen blev genvalgt med applaus.
Ad 6. Valg af øvrige bestyrelse. Torben Larsen og Tove Schack Larsen blev genvalgt med applaus.
Ad 7. Valg til Havneudvalg. Lemmy Kryger blev genvalgt, sådan at der nu er to medlemmer fra sejlklubben i Havneudvalget:
Jørgen Rasmussen som formand for klubben og Lemmy Kryger.
Ad 8. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Hanne Jørgensen – modtager gerne genvalg, men kan ikke vælges, da hun har meldt sig ud af klubben. Gitte
Nielsen blev genvalgt og Michael Larsen blev nyvalgt 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.
Et medlem forespurgte om hvilken virkning det ville få, hvis klubbens lejeudgift til kommunen bliver væsentligt nedsat
fremadrettet. Jørgen Rasmussen svarede herpå, at klubben så kunne iværksætte flere aktiviteter eller evt. beslutte
nedsættelse af kontingentet, men at disse beslutninger måtte afvente kommunens behandling af alle klubbers lejeforhold i
kommunens havne. Jørgen Rasmussen orienterede efterfølgende om kommunens mulige indtægter gennem Vattenfalls
betaling for leje af havnefaciliteter, set i sammenhæng med at kommunens skatteborgere årligt yder en betaling i alle havnene
på ca. 3 mio. kroner, herunder konsekvenserne for kommunens 10 års vedligeholdelsesplan for havnene, der sandsynligvis vil
blive fastholdt men udskudt i tid med ca. to år.
Der blev efterfølgende spurgt ind til eventuelle følgevirkninger for havnen i forbindelse med regeringens beslutning om
oprettelse af opholdssted på Lindholm for straffede, afviste asylansøgere, der ikke kan hjemsendes. Der var efterfølgende
nogle personlige meningstilkendegivelser, men formanden kunne i sagens natur ikke svare klart på spørgsmålet.
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 forestod efterfølgende for valg/genvalg af medlemmer til sejlklubbens udvalg således:
Ungdomsudvalg: Chris Jensen
Kølbådsudvalg: Jørgen Rasmussen, Birger Andersen, Henning Holst.
Turudvalg: Birger Andersen, Dan Larsen, Torben Larsen.
Festudvalg: Dan Larsen, Tove, Aase, Berit, Karen, Birgit og Gitte.
Op/isætningsudvalg: Jørgen Rasmussen, Dan Larsen, Tove Larsen, Ib Jensen.
Miljø og sikkerhedsudvalg: Torben Larsen (formand), Dan Larsen, Michael Larsen og Henri Nielsen.
Tirsdagstræf: Birger Andersen
Havnens Dag:
Plakater: Thomas Finke
Musik: Lemmy Kryger
Sejlads med småbåde: ledig
Sejl- og motorbådsture: Ib Jensen
Klubhus: Tove Larsen og Jytte Jensen
Stande: Jørgen Rasmussen

Sejlklubben Ulvsunds Bestyrelses Beretning 2019
Medlemmer:
Klubben har 103 pr. den 16. februar 2019. Da det er første år med den nye medlemsstruktur, kan
det ikke rigtig sammenlignes med de foregående år. Målt på kontingent har vi en lille stigning på ca.
9.000 kr. Medlemstallet er fordelt således:
• Bådejere: 76
Stemmer: 152
• Basismedlemmer: 25
Stemmer: 25
• Æresmedlem: 1
Stemmer:
1
• Stemmer i alt:
178
Gennemsnitsalderen er steget til 64,239 år

Vedligeholdelse:
Vi har gennemført følgende vedligeholdelsesarbejder i 2018:
• Udskiftning af dele af træværket i yderbeklædningen
• Udskiftning af underliggere under terrassen
• Udskiftning af tagplader over gårdterrassen
• Maling af hele huset, skurer, container og stakitter
• Restaurering og flytning af klubbens navneskilt
10 medlemmer har medvirket i arbejdet. Nogle mere end andre. Tak for hjælpen
Prisen: 9.886,00 kr.

Sejladser
• Tur:
o Pinsetur (Guldborg), 10-12 både
o Gummibådstur – aflyst pga. meget vind
o Løvfaldstur (Stubbekøbing), 12-14 både og én campingvogn
• Kapsejlads
o Riggersejlads, 4 både deltog
o Afriggersejlads, aflyst pga. lavvande i havnen
o 8 både har deltaget med et snit på 4,6 både pr. sejlads. Catalina blev den store vinder
med 5 point mindre end nr. 2

Arrangementer
• Tirsdagstræf * 3 – Vellykkede aftener som det plejer med ca. 20 deltagere pr. gang

• Bowling (begrænset deltagelse) og Marthaaften - aflyst
• Standerhejsning/-strygning – Som det plejer
• Havnens Dag – Et stort arrangement for havnen såvel som for sejlklubben. Vi bidrog med:
o Sejlads
 Optimistjoller – ca. 20 fik en tur
 Kajakker – ca. 200 fik en tur
 Paddleboard – ca. 40 fik en tur
 Kølbåde (tur) – det blev til 2 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. 30 både på en dage
• Optagning ca. 40 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
Der er kommet ny samarbejdsaftale i Vordingborg Havne
Byråd
Plan og teknikudvalg
Havneadministration
------------------------------------------------------------------------------------------------Havneråd – Havneadministration, Havnefogeder og formænd fra havneudvalgene
Havneudvalg

Havneudvalget i Kalvehave består af:
2 fra Sejlklubben – formand og næstformand
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 fra Gule stald
1 fra Lokalrådet
1 fra Grundejerforeningen
------------------------------------------------------------------------------------------------Havnefogeden

Havnetaksten for fastliggere 2019 er:
Gruppe I Vordingborg Nordhavn og Præstø er steget 2% fra 155,- til 158,- pr. m2
Gruppe II Stege, Kalvehave, Klintholm, Masnedsund, er faldet med 2% fra 155,- til 152,- pr. m2
Gruppe III Skåningbro, Bogø og Hårbølle er steget 2 % fra 145,- til 148,- pr. m2

Arealleje
Anmodning om genforhandling af tillægsaftale til kontrakt om arealleje. Vi efterspørger ens
retningslinjer for opkrævning af arealleje i Vordingborg Kommunes havne.

Udvikling
Medlemsmøde med besøg fra Dask Sejlunion den 26. marts 2019 – DS Pejlemærker 2022 består af
6 hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•

Flere skal sejle
Stærkere sejlklubber
Kompetent, sikker og sportslig sejlads
En vindende idræt
En ansvarlig og grøn sport på det blå hav
Mere synlig værdi

Klubben har søgt om midler til støtte for indkøb af paddleboardes. Havnens Dag sidste år viste en
stor interesse for denne aktivitet blandt de unge. Stubbekøbing skaffede 17 nye unge medlemmer
på den baggrund i 2018.
Vild med vand den 25. maj 2019.

