
 

Referat af Generalforsamling den 24.06.2021 
 

Dette års generalforsamling forløb noget anderledes end andre år – Corona restriktioner tillod højst 
50 mennesker at mødes indendørs og dertil yderlige krav om afstand mellem deltagere. Klubben har 
langt flere medlemmer. Denne generalforsamling blev derfor indkaldt til afholdelse på nettet via 
skype og med forudgående tilmelding – og uden gule ærter. Det havde en særdeles dårlig virkning 
på antallet af medlemmer der ønskede at deltage. Kun et medlem foruden bestyrelsen og dirigenten 
havde tilmeldt sig ved fristens udløb.  

Henrik Guldberg bød velkommen til generalforsamlingen 

Valg af dirigent 
Claus Engelbrecht blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt varslet. 

Formandens beretning 
Henrik Guldberg redegjorde for årets aktiviteter der var hårdt ramt af nedlukning.  Beretning 
fremgår nedenfor. 
 

Så kom tiden endelig, hvor vi nåede generalforsamlingen. 
Den blev aflyst i februar da det var en umulighed at afholde den på grund af den 
velkendte pandemi der har og stadig hærger Danmark. 
Sidste år, nåede vi lige at afholde generalforsamlingen inden Danmark lukkede ned. 
Fjellebroen Sejlklub, har lige som mange andre, været hårdt ramt på aktivitets 
niveauet i forhold til tidligere år. 
 
Vi startede med som det først, med at aflyse søsætningen. Vi viste ikke vores 
levende råd om, hvad man måtte gøre, og efter en del opringninger til Sundheds 
Styrelsen, fik vi et klart svar, vi måtte ikke afholde ”et sådant arrangement”, så som i 
jo ved, måtte i selv sørge for, at få bådene i vandet. 
 
Jo længere hen vi kom på året, jo flere ting måtte vi aflyse. 
Alle de normale arrangementer i kender, for svandt som dug for solen. 
 
Først da det lysnede med forsamlingsforbuddet i efteråret, lykkedes det at 
kickstartet lidt aktivitet igen. Der blev planlagt og gennemført optagning af vores 
både, og lad mig sige det med det samme, det kunne ikke lykkedes, hvis i ikke havde 
været så gode til, at holde afstand og overholde de regler der var på det tidspunkt. 
Stander nedtagning blev det også til, alt foregik udendørs på en rolig og fornuftig 
måde, dejligt atter at kunne sige tak for denne sæson. 
 
Så gik det atter den gale vej med covi19. 
Resten af årets arrangementer blev aflyst, foredrag, bowling og vores nytårs taffel, 



 
intet kunne lade sig gøre. 
 
Genera forsamlingen i februar blev udsat, på ubestemt tid, 
Så vi har valgt at afholde den virtuelt denne gang, og det er her vi er nu. 
 
Alt ser heldigvis mere lyst ud nu, så jeg vil ønske jer en god sejlsæson til Fjellebro 
Sejlklubs medlemmer. 

 

Ingen spørgsmål til beretning der blev taget til efterretning 

 

Beregning om Juniorafdelings aktiviter ved Henrik Guldberg 
 
Det lykkedes os at få startet holdet op, med lidt forsinkelse forår 2020. Der var 11 unge mennesker 
på holdet, dejligt at se. 
 
Vi har for 1 uge siden måtte sige farvel til vores træner Claus, der igennem mange år 
har været sejlklubben en stor hjælp, men han mente tiden var inde til at stoppe. 
Han skal have tusind tak for sin indsats gennem årene. God vind til ham fremover. 
 
Der arbejdes på at finde en ny træner der kan overtage efter Claus – indtil videre har Jacob 
overtaget tjansen, der således kan forsætte med de ca. 6 børn der er aktive nu. 
 

Ingen bemærkninger eller spørgsmål, og beretningen taget til efterretning. 

 
Regnskabsaflæggelse 
Kassereren, Søren Balle fremlagde sidste års reviderede og godkendte regnskab, der fremviste et 
overskud på ca. kr. 6.500. Egenkapitalen er ca. 202.000.  

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

 
Budget og fastsættelse af kontingent 
Søren Balle fremlagde budgettet for 2021. Det årlige kontingent for seniorer og juniorer forbliver 
uændret 500 kr. Budget godkendt.  

 

Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget 



 
 
Valg af bestyrelse. 
På valg var  Bjarne Pedersen, genvalgt 

 Søren Balle, genvalgt 

 
  

Valg af suppleant til bestyrelsen 
På valg var:  Susanne Olsen, genvalgt.  

Valg af 2 revisorer 
Bestyrelsen indstiller Jens Christensen til revisor, Jens har en solid baggrund som bankmand og 
kvalificeret til opgaven. 

På valg var: Jens Christensen, genvalgt, 
 Lars Erik Larsen, genvalgt. 
 

Eventuelt. 
Ingen punkter. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  

 

Henrik Guldberg takkede for godt fremmøde og efter en lille forsinkelse (igen i år!) blev der også 
udbragt et 3 foldigt leve for sejlklubben. 

 

Referent 

Henrik Vittrup 

 


