
 

Referat af Generalforsamling den 23.02.2022 
 

Også dette års generalforsmiling blev holdt med smittebegrænsene hensyn. Godt nok er alle officelle 
restriktioner hævet, det var de ikke da der blev indkaldt og da det daglige smittetal stadigt er 
rekordhøjt, valgte vi at holde fast i forholdsreglerne.  Den fælles spisning aflyst, tilmeldning til mødet 
for at kunne holde afstand i klubhuset mv. Vi håber at der næste år, kan holdes en helt normal 
generalforsamling. 10-12 medlemmer, foruden bestyrelsen var mødt frem. 

  

Formand Henrik Guldberg bød velkommen til generalforsamlingen 

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

Formandens beretning 
Henrik Guldberg redegjorde for årets aktiviteter.  Beretning fremgår nedenfor. 
 

Endnu et år er gået for Fjellebro Sejlklubben. 

Modsat året forinden, har vi ikke være plaget af de store aflysninger på grund af Covid 
19 i 2021. 

Vi har da set os nødsaget til, atter at begrænse os på den side der hedder spisning af 
gule ærter, da vi mente det var uansvarligt at samle så mange mennesker, på få 
kvadratmeter heroppe, men vi er af den overbevisning at vi vender stærkt tilbage til 
den gamle måde, at afholde Generalforsamling på, når vi ser længere frem i tiden. 

Sidste år, måtte vi udsætte Generalforsamlingen, og det endte jo med, at vi måtte 
holde den på en noget anderledes måde end sidste år, nemlig virituelt. Der var meget 
begrænset deltagelse. 

Heldigvis lettede tingene sig i samfundet, så vi igen kunne afholde fælles Søsætning 
som vi jo plejer fredag lørdag i uge 16. Der skal lyde jer en stor tak for jeres gode måde 
at være på, i har været flinke til at holde afstand så vi er kommet godt igennem 
søsætningen uden problemer med den kære ”smitte”.  

Det er en fornøjelse, at være med til denne dag, for det er lutter tak og glæde fra jeres 
side, jeres tak til os er som altid et smil og et pænt ord til os, der hjælper til med 
søsætningen. Hermed også en stor tak til alle dem vi må bede hjælpe os, så vi kan 
bemande de forskellige poster, uden jer kunne det ikke lade sig gøre. 

Stander hejsningen fik vi også gennemført i 2021, dog på en lidt anderledes måde. Vi 
besluttede, at afholde den uden for, og vejret viste sig fra sin gode side med solen på 
himlen, Fjellebo Sejlklubs flag kunne atter hejses mod himlen, som start på en ny 
sæson. 



 
Endnu engang nåede vi atter til juni måned, hvor vi afholdt fælles turen. I år gik den til 
Ærøskøbing, og man må sige det gik over al forventning, og en meget flot tilslutning. 
Hygge og god stemning manglede ikke, og et besøg på Rise Bryghus blev det også til. 
Turen gik derud med bus, og efter et par hyggelige timer med foredrag og 
prøvesmagning, skulle vi retur til havnen. Der fik vi så noget af en laaang næse, da 
bussen bare blæste forbi uden at tage os med. Det hele blev taget med et smil, og 
efter lidt tid med nogle på gå ben, og lidt taxa kørsel frem og tilbage, kunne vi samles 
på gril pladsen til fællesspisning. Det blev også til et par hyggelige timer i Ærøskøbings 
sejklubs lokaler, som vi havde fået lov at låne. 

Tak for en rigtig god tur. 

Efter sommerferien, kunne vi atter byde velkommen til sommer festen for Sejlklubbens 
medlemmer i august. Det er altid hyggeligt når vi mødes til fællesspisning musik og 
dans. Igen en rigtig god opbakning, og der var en fantastisk stemning, som altid, når vi 
mødes på denne måde, dejligt med hjælpere også denne dag. 

Sejl sæsonen skulle atter afsluttes med bådoptagningen fredag lørdag i uge 42. 

Alle der havde tilmeldt sig fik løftet deres skibe ud af vandet, og sat på stativ igen, et 
mærkeligt syn, at se bådene på land og ikke i vandet, for så ved man vinteren kommer 
lige straks. Alt gik som i foråret, da vi satte bådene den anden vej, planmæssigt og 
roligt, takker være gode hjælpere og ikke mindst Lars Vognmand. 

Efteråret kom, men det blev atter tid til, at tage en tur ud at bowle. Som altid en 
hyggelig aften med spisning bagefter, dejligt i vil deltage i de arrangementer vi laver. 

I sidste sæson måtte vi desværre aflyse vor foredrag, smitten havde igen godt tag i 
Danmark, men udsættes måtte det gøres til 2022.  

Det var et af to arrangementer der blev udsat. 

Vores årlige tradition med at mødes til det årlige nytårstaffel, måtte vi også skyde en 
hvid pind efter, men mon vi nu snart ikke er kommet så langt, at vi atter kan tage 
foreningslivet op i omdrejninger igen, og håbe vi kan slippe for flere bump på vejen. 

Disse var ordene fra mig, og lad mig lige gentage, uden jer og jeres støtte, samt alle 
dem der hjælper os, er Fjellebro sejlklub ikke den klub, den er i dag. 

 
Der var Ingen spørgsmål til beretning der blev taget til efterretning. 

Beretning om Juniorafdelings aktiviter ved Jacob Mortensen 
Claus Jensen har valgt at stoppe efter 17 års som juniorleder. Tak til Claus for at brugt 
sine tirsdage på Juniorsejlads i årene. 

Da vi ikke lige kunne finde en ny træner, valgte jeg og min kone Lona at tage over, 
indtil en ny træner er fundet. Det har vi fundet, endda to, det er Anja Olsen bistået af 
Ida. Velkommen. Det skal nok blive godt. 



 
Der var ca. 4-5 aktive sejlere i år. Vi håber at kunne få flere med og få en mere stabil 
tilslutning. 

 
Regnskabsaflæggelse 
I fravær af kasserer Søren Balle fremlagde, Henrik Guldberg det reviderede og godkendte regnskab, 
der fremviste et overskud på ca. kr. 7.595. Egenkapitalen er ca. 210.000.  

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

Budget og fastsættelse af kontingent 
Henrik Guldberg fremlagde budgettet for 2022. 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  Henrik Guldberg, genvalgt 

 Jacob Morgensen, genvalgt 

Henrik Vittrup, 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. 
Et medlem forslog at der indkøbes en kølbåd, der står tilrådighed for medlemmer der ønsker deltage 
i kapsejlads (piger?) 

Det blev også forslået arrangeret kapsejlads for klubbens medlemmer i Fevajollerne, et par gange i 
løbet af sæssonen. 

Bestyrelsen har noteret sig forslag og de vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøder. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  



 
Henrik Guldberg takkede for godt fremmøde og der blev udbragt et 3 foldigt leve for sejlklubben. 

 

Referent 

Henrik Vittrup 

 


