Haderslev Sejl Club
generalforsamling 24. november 2012
Referat

Formanden bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer til generalforsamling
Mødet blev indledt med et minuts stilhed for afdøde medlem Kaj Budde.
1. Valg af dirigent:
Mogens Broe Andersen blev valgt til dirigent
Mogens takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Valg af referent:
Steffen Schaumann Yde blev valgt.
3. Formandens beretning samt orientering om udvalgenes arbejde:
•

Jeg vil gerne bede om, at den formelle afslutning af bestyrelsens beretning
skal være efter vedtægterne denne gang.

•

Efter møder og forhandlinger med HSF gav vi tilsagn om at slæbestedet blev
nedlagt og arealet overdraget til HSF, som besluttet på sidste ordinære
generalforsamling, og jeg synes at Sejlforeningen har fået et fint resultat, og
HSC har fået tilsagn om slåning af 8 pæle, hvoraf de 3 er blevet slået i marts.

a)
•

Uddybningen af bassin mellem bro A og E, og deraf følgende ekstraordinær
generalforsamling skal der ikke gøres meget ud af i dag, den blev behandlet på
den ekstraordinære generalforsamling.

b)
Jeg vil blot sige, at opgaven var korrekt, men fremgangsmåden forkert, og det
beklager jeg
•

Harry Reinholdts udtræden af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager, og efter
nogen søgen lykkedes det at overtale Christian Fynbo Hansen til at træde til
som fungerende havnemester.

•

Dansk Sejlunions generalforsamling i Odense havde som vigtigste punkt, at
Kredsene forsat er eksisterende. Og vi er fortsat i Lillebælt Syd kredsen, og
skal være vært for næste generalforsamling

•

Det var meget fint at skemaet over havneopkrævere blev fyldt ud helt uden
problemer, at havneopkrævningen er forløbet fint, og det skal vore frivillige
opkrævere have en stor tak for.

c)
•

Knap så fint er indtægterne fra gæstesejlere, som igen i år kan notere et fald,
til ca. 96.000,Dette problem ser ud til at være landsdækkende, og HSF har en nedgang på ca.
det samme som os i %.

•

HSC og HSF har i maj måned i fællesskab sendt et brev til Haderslev
Kommune om forlængelse af den nuværende kontrakt på uændrede vilkår,
efter at det ligger klart at kontrakten udløber med udgangen af 2013.

•

Der har været fælles møde mellem HSC, HSF og kommunen. Her forlangte
kommunen fuld lejepris for pladserne på Nordsiden, og at opkrævning af
havnepenge overgår fuldstændig til kommunen fra 2014.

•

Kravet blev på mødet afvist af både Club og Forening, og sejlsporten lagde op
til at en fast leje som man kunne betale lå omkring 1000,- til 1200,-

d)
•

Modtaget skriftligt svar fra Haderslev Kommune vedr. nordsiden og lejeprisen
er nu 4500,- pr. plads

•

Bestyrelsen meddelte da kommunen, at under de vilkår må vi afstå fra at leje
pladserne på nordsiden.

•

Efter en mail til borgmesteren, fik kommunen så etableret et møde den 24.10.
mellem HSC, HSF og Jens Hedegaard og dir. Rune Larsson fra Haderslev
kommune.

e)
Mødet medførte kun at vi fik problemerne snakket igennem, og at vi nu kunne
leje for 3500,- mod at vi overtog driften af hele promenaden med sprøjtning,
fejning mv. på hvert vores afsnit.

•

Der har været afholdt info-møde for nye medlemmer, og jeg håber, at de nye
medlemmer har haft glæde af mødet.

•

Vores forsøg på at få 2 DS turbøjer til at ligge i fjorden på nordsiden
mislykkedes. Trods ihærdige forsøg fra vores bøjehold på at udlægge 2
positioner til bøjerne, blev alle forsøg afvist med begrundelse i at vore forslag
til positioner lå i sejlrenden.

•

Jo der er forskel på teori og praksis.

•

Næstformanden og Bruno Junker har arbejdet på at modernisere vores
hjemmeside og gøre den nemmere at håndtere for vore webmastere.

•

Det ser nu endelig ud til at bære frugt, og Bruno er stort set klar med en
moderniseret hjemmeside, umiddelbart efter generalforsamlingen, og det
glæder vi os til.

•

Bruno Junker har tilmed tilbudt at vedligeholde hjemmesiden i den kommende
tid, og det siger vi ham tak for.

•

Henrik Valeur vil fremover EDB mæssigt være reserve for Bruno Junker.
Kranudvalget har afholdt møde i januar, og ellers være passive på grund af
tvivlen omkring nordsiden.



Der har været afholdt møde mellem bestyrelsen og klubhusudvalget, og der var
mange ønsker om vedligeholdelse, forbedringer og drift - herunder bl.a.:


mere varmt vand, mere tilgængelighed for gæstesejlere, vaskemaskine og
tumbler i badgangen,
at der etableres et overdækket grillsted

at klubhusets tag sprøjtes for alger, at tagrenderne repareres og renses, at det
udvendige træværk gennemgås og at udvendige vægge og vinduer males.


Referatet af mødet blev gennemgået ved næste bestyrelsesmøde og mange af
punkterne blev vedtaget, og en del er sat i gang.



Et af de nye tiltag er, at indgangspartiet og klublokalet ovenpå vil, i den periode
hvor vi opkræver havnepenge, blive holdt åbent i dagtimerne, så medlemmer og
gæstesejlere kan komme ind (også til vores Hot spot) når klubhuset ikke er lejet
ud. Det store klublokale vil forblive aflåst og skal åbnes med chip.
Klubbens nøglesystem er i løbet af sessionen blevet ændret, således at i stedet
for utroligt mange forskellige nøgler til forskellige døre, er der nu 1 system
med klarificerede nøgler der er udleveret efter det behov den enkelte har.
•

Nu her efter sæson afslutning må vi konstatere at fra en venteliste på 7-8, var
vi allerede i slutningen af maj nede på 0, og nu har vi 10- 12 ledige pladser.

•

Jo krisen har virkelig haft sit indtog i sejlsporten, og det er ingen trøst at det
stort set er på landsplan.

•

Det er så i denne situation for sejlsporten, at kommunen vil til at drive
kommunal lystbådehavn på nordsiden, med renovering af broer, nyanlæg af
broer og etablering af en stor servicebygning, og drive det hele med betalt
arbejdskraft, jo det er meget fint at vi er bosiddende i en så økonomisk stærk
kommune.
Ja, man forstår det ikke, klap dog hesten.

Sejludvalg:
•

Endelig efter nogen tøven lykkedes det at få etableret et kompetent sejludvalg
med Bent Christensen som formand og bestyrelsesmedlem.

•

Udvalget har afholdt Tour de Haderslev, Pinsestævne på Årø, og HSC's Blå
Bånd, altsammen med fin tilslutning

•

Vi ser dog meget gerne i bestyrelsen, at der er mange flere både der tilmelder
til disse hyggelige fællesarrangementer
Vi ser frem til hvad udvalget yderligere kan præstere i 2013.

Ungdomsudvalget:
•

Ungdomsudvalget, med bestyrelsesmedlem Anders Hansen som leder, har haft
en god sæson på dammen i år.

•

Der sejles i Tera, Feva og optomistjoller, og det skal nævnes at der i år også
var en seniorklubmester på dammen. (Per Clausen)

•

Der er afholdt Hotdogcup og Damcup og klubmesterskab på dammen, 8
sejlere deltog i Sønderjysk Open, og vi har en Sønderjysk mester i Feva
jolle og 2 optimistsejlere er rykket fra C til B gruppen.

•

Ungdommen har megen glæde af at sparre med Lillebælt Syd kredsen, og
komme ud til stævner og sommerferie.
Der er solgt 6 af de ældste optimistjoller og købt 1 nyere, meget velholdt.

•

Vore kranførere og kranen har igen på fortræffelig og professionel facon, søsat
og optaget vore både og det skal i have stor tak for.

•

Også maste-lauget skal nævnes og takkes for bl.a. en professionel udskiftning
af gavlenden på værkstedskuret.

•

Jeg vil gerne slutte beretningen af med at sige en stor tak til alle vore frivillige
medhjælpere, uden dem ville vi ikke kunne drive en velfungerende sejlklub,
og slet ikke til den pris!

•

Spørgsmål til beretningen:
Der blev stillet spørgsmål om hvordan man kommer i kontakt med
ungdomsafdelingen .
Der blev henvist til HSC web side hvor der er link til ungdomsafdelingen.
Claus Person påpeger at vores forhold til HSF efter hans mening ikke er
dårligt og at vi godt sammen med HSF kan tage kampen med kommunen
omkring nordsiden.
Erik Ejlertsen:
Er enige i at vores forhold til HSF er godt og påpeger at politikerne er
kontaktet.
Der var efterfølgende en del indlæg omkring vores pladser på nordsiden.
Bestyrelsen forsætter sagen.
Jørgen Schulz stiller spørgsmål til søsportcenter, om hvordan det er tænkt for
at skabe bedre sammenhold mellem ungdomsafdelingen på dammen og sejl
klubben.
Anders Hansen svarede at der i år har været afholdt senior sejlads i Man O
War joller.
Og dermed en opfordring til alle interesserede om at melde sig til næste sæson.

Det kunne også være en god ide at lade sejlere i HSC melde sig til at give de
unge med forældre en sejltur i deres både, da det ikke er alle unge i
ungdomsafdelingen som er børn af sejlere.
Dirigenten bad forsamlingen tage beretningen til efterretning.
Jørgen Schulz stillede spørgsmål ved dette, da han er af den mening at
beretningen skal vedtages af generalforsamlingen.
Dirigent Mogens Bro Andersen kunne ikke erkende dette, da han er af den
overbevisning at fremgangs måden at vedtage beretningen er den rigtige.
Beretningen blev herefter vedtaget.

4. Forlæggelse af regnskab og evt. godkendelse af dette.
Jytte Steentoft fremlagede regnskabet.
Frank Günter stillede spørgsmål om han var den eneste som betalte
vinteropbevaring for sin båd nr. 2
Erik Ejlertsen svarede at det kan godt kunne passe, da andre betaler fuldt
kontingent.
Der blev stillet spørgsmål til, om der er en investeringsplan for den likvid
beholdning på 1.2 mill.
Erik Ejlertsen.
henviste til planen for en ny kran, som pt. afventer udviklingen på bla.
Nordsiden.
Regnskabet blev godkendt.
5. Jytte Steentoft fremlage bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Budgettet blev vedtaget.

6. Indkommende forslag
6.1
Bestyrelsen foreslår – indløsning af lån i klubhuset
Restgælden er ca. 83.766,- og vi betaler nu ca. 15.000,- i kvartalet med 5 % i
rente, og da vi har pengene i banken til stort set ingen renter giver synes vi, at
vi lige så godt kan indløse gælden og slippe for de resterende renter..
Erik Ejlertsen forklarede at bestyrelsen ikke synes, det gav mening at bevare
lånet, når vi har midlerne til at indfri lånet.

Frank Günther spurgte til kursen i forbindelse med indfrielse, hvor Erik E
svarede at kursen ikke kendes, men at der vil blive indhentet et tilbud.
Forslaget blev vedtaget.

6.2 Bestyrelsen foreslår at der indkøbes og opstilles en automat for
havnepenge på sydsiden.
For at lette havneopkrævernes frivillige arbejde foreslås, at der opstilles en
pengeløs automat til indkrævning af havnepenge for bådpladserne på
Sydsiden. På nordsiden må vi konstatere at havnepenge fra 2014 vil blive
opkrævet af Haderslev Kommune. Automaten vil blive indbygget i klubhuset,
og vil kunne betjenes med kort, og vil kunne oplyse om koder til bl.a. toilet,
affaldscontainer, betaling af el på broer mm
Andreas Granlund spurgte til udgifterne til vedligeholdelse, hvortil Erik
Eilertsen oplyste kr. 8-10.000 pr. år.
Der var en del debat omkring emnet.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med
forslaget.

6.3 Bestyrelsen foreslår at bogføring og regnskab kan outsources
Da kassererens opgave efterhånden har taget et omfang der ikke er rimelig for
frivillig basis, foreslås at bestyrelsen bemyndiges til, hvis det bliver
nødvendigt, at købe selve bogføringen og regnskabet udenfor HSC (Hvis der
ikke er et medlem af HSC, der vil påtage sig denne opgave).
Efter kort debat, blev forslaget vedtaget.

6.4 Bestyrelsen foreslår at følgende tilføjes til §9 i Love for Haderslev Sejl
Club
Investeringer over 30.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen
Nyinvesteringer over 100.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen
Der var flertal for at lade det være op til bestyrelsen at sætte sin egen
forretningsorden.
Forslaget blev forkastet.

6.4 Andreas Granlund´s forslag
Dette forslag pålægger bestyrelsen at skabe overensstemmelse mellem Love
for Haderslev Sejl Club samt Medlemsregulativ pkt. Broindskud og anvendt
praksis i virkeligheden.
Dette både fremadrettet, men også således, at det undersøges om der har været
anden praksis end den der er beskrevet i HSC´s Medlemsregulativ.
Således at bropladser IKKE overdrages ureglementeret.
Hvis nuværende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen har lavet aftaler om
overdragelse af bådpladser, som ikke er beskrevet i HSC´s medlemsregulativ,
er det jo muligt at lægge disse aftaler frem på generalforsamlingen 2012 og i
fald de ikke er skriftlige, så eventuelt fortælle om disse mundtlige aftaler.
A G forklarede sit forslag med at der i den senere tid er gået rygter om
overdragelse af bropladser, som ikke er foregået efter reglerne.
EE påpegede, at der ikke inden for det sidste år er overdraget bådpladser
AG foreslog at spørge den gamle bestyrelse, som svarede at det er bestyrelsens
opgave at håndhæve at regler og love bliver overholdt og mener ikke at
påstanden har noget på sig.
Der var efterfølgende en del debat omkring emnet.
AG afsluttede debatten med at trække forslaget.

7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på kr. 100,00 på henholdsvis broplads/vinterplads og sommerplads samt lejepladser.
Forslaget blev vedtaget

8. Valg til bestyrelsen
Formand Erik Ejlertsen (ikke på valg)
Næstformand Steffen Yde (modtager ikke genvalg)
Kasserer Jytte Steentoft (modtager ikke genvalg)
Sekretær Alice Fløjstrup (modtager ikke genvalg)
Havnemester (konstitueret havnemester Chr. Hansen fratræder)
Pladsmester Heinrich Jespersen (modtager genvalg)
Sejludvalgsformand Bent Christensen (ikke på valg)
Ungdomsformand Anders Hansen (ikke på valg)
Valgt blev:
Næstformand Carsten Mikkelsen
Kasserer Lars Poulsen
Sekretær Asger Sorgenfri
Havnemester Marius Terp
Valg af suppleanter
Valgt blev:
Hans Rohr
Peter Clausen
Valg af broudvalg
Bro A:
Heinrich Jespersen
Bro B: Leon Jensen
Bro C- D:
Chresten Struck og Werner Boisen
Bro E:
Marius Terp
Bro N:
Carsten Mikkelsen
Pladsudvalg
Valdemar Nielsen
Egon Hansen
Sejludvalg:

Christian Lageri Schmidt
Bjarne Winther
Lars Poulsen
Ungsomsudvalg:
Jeppe Friis
Nicolaj Ebbesen

Valg af revisorer:
Connie Broe-Andersen
Eva Stricker
Valg af revisorsuppleant:
Verner Boisen
Valg af repræsentant til Søsportcentret:
Jeppe Friis

9. Eventuelt
Erik Ejlertsen oplyser, at den nye hjemmeside er klar til brug søndag den
25.11.2012 kl. 1800.

Formanden lukkede generalforsamling ved at takke for god ro og orden og
takkede Mogens Broe Andersen for god ledelse af generalforsamlingen.

