
Referat af generalforsamling i Fjellebroen Sejlklub d. 10. februar 2016. 

Som sædvanligt blev der serveret gule ærter inden generalforsamlingen. Igen i år var det Lenette, 
der havde kogt gule ærter. Udover bestyrelsen var der tilmeldt 35 personer til spisning. Yderligere et 
par medlemmer dukkede op til selve generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen startede som planlagt kl. 19.30, og formand Søren Gundtoft bød velkommen. 

1. Valg af dirigent. 

Svend Lund blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 

2. Formandens beretning. 

Søren Gundtoft redegjorde for årets aktiviteter og takkede bestyrelse, juniorafdeling og hjælpere for 
deres indsats. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt. 

3. Juniorlederens beretning. 

Juniorafdelingens leder, Claus K. Jensen redegjorde for junior afdelingens aktiviteter. Ingen 
bemærkninger eller spørgsmål, og beretningen blev godkendt. 

4. Regnskabsaflæggelse. 

Kassereren, Søren Balle fremlagde sidste års regnskab. Der var ingen kommentarer til regnskabet, og 
det blev godkendt. 

5. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Søren Balle fremlagde budgettet for 2016. Det årlige kontingent for seniorer og juniorer forbliver 
uændret 500 kr. Budget og kontingent blev godkendt. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde et indlæg vedrørende juniorafdelingen. 

Der har været meget ringe tilslutning af unge mennesker til juniorafdelingen, hvorfor det måske på 
sigt kunne komme på tale at nedlægge afdelingen. Dette mødte imidlertid ingen opbakning blandt 
de fremmødte medlemmer. Tidligere formand for sejlklubben Anker Jensen oplyser, at 
medlemstallet for juniorer gennem årene har været meget svingende år for år og mener derfor ikke, 
at den lave interesse i en periode bør foranledige en lukning af juniorafdelingen. Der bør forsøges 
med nye tiltag så som at engagere forældrene til de unge mere. Måske kan der arrangeres nogle 
aktiviteter for forældrene mens de unge øver sig på sejlads. Sidste år blev der med stor succes 
arrangeret spisning efter sejladserne. Dette er måske et godt tiltag at videreføre i den nye sæson. 

Henrik Løwe, som har assisteret juniorafdeling i 2015 og som arbejder på V. Åby Skole, har nogle 
ideer til at få kontakt til flere unge evt. via Facebook. 

Carsten Henriksen, som også har assisteret juniorafdelingen, vil opfordre forældre til at deltage. 

Havnefoged Hans Chr. Hansen oplyser, at der er kommet en del nye yngre sejlere til havnen, og at 
der måske her kunne være pontentiale for tilgang til juniorafdelingen. 



Finn Agerskov oplyser, at han gerne vil assistere nogle tirsdage ved juniorsejladserne, men ønsker 
ikke at binde sig fast hver tirsdag. Han foreslår, at der måske kunne arrangeres nogle sejladser for 
børn og unge i weekenderne. 

Seniorsejlere kunne opfordres til at møde op tirsdage og sejle med forældrene til de unge. Der 
kunne udsendes mail forinden. 

I løbet af marts bliver der indkaldt til møde i bestyrelsen, hvor emnet bliver taget op og diskuteret, 
så der kan komme en afklaring af, hvilke tiltag der skal foretages. 

7. Valg af bestyrelse. 

På valg var:      Søren Gundtoft, modtog ikke genvalg. 
                             Ejner Olsen, modtog ikke genvalg. 
                             Henrik Guldberg Hansen, modtog genvalg. 
  
Henrik Vittrup, som hidtil har været suppleant, indtræder som bestyrelsesmedlem. 
Jacob Mortensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Han takkede for valget. 
                             

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

På valg var:      Susanne Olsen, modtog genvalg. 

9. Valg af 2 revisorer. 

På Valg var:      Anker Jensen, modtog genvalg. 
                             Lars Erik Larsen, modtog genvalg. 
  

10. Eventuelt. 

Søren Balle orienterede lidt om klubbens hjemmeside, og opfordrede alle medlemmer til at checke 
spamfilteret i deres mailprogram og evt. godkende Fjellebroen Sejlklub som værende sikker mail. 

Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden. 

Søren Gundtoft takkede for godt fremmøde. 
Referent. 
 

Ejner Olsen. 

 


