Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling
Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til
generalforsamlingen.
Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Gerhard
Deichgräber og Svend Petersen
1.)

Jørgen Schulz blev valgt til dirigent
Jørgen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

2.)

Referent: Asger Sorgenfri (sekretær HSC)

3.)

Bestyrelsens beretning samt orientering om udvalgenes arbejde:
 Kassereren har udført et kæmpe arbejde med indkøring af et nyt
regnskabssystem, der på den lange bane vil lette hans (og hans efterfølgeres)
arbejde betydeligt. Han har modtaget stor hjælp fra Marianne og andre
klubber, der bruger lignende system.
 Bent Christensen og Erik Ejlertsen har som HSC`s repræsentanter deltaget i
Dansk Sejlunions generalforsamling.
 Sommerens frivillige havneopkrævere var lidt mere træge til at melde sig i år,
men det lykkedes alligevel at besætte alle ugerne.
 Indtægterne (bropengene) blev omtrent de samme som sidste år.
 Vi fik 30.000 kroner fra kommunen til udvendig renovering af klubhuset,
arbejdet blev udført af en stor flok ihærdige medlemmer, og huset fremstår
nu velholdt og i orden.

 Vi har haft åbent indgangsparti i sommerens løb til gavn for medlemmerne og
vore gæster - de har bl.a. kunnet bruge frit internet til kontakt med
omverdenen.
 Aftalen med kommunen om pladserne på nordsiden gik endelig i orden, vi
lejer 21 pladser, som skønnes at dække behovet i de næste 10 år aftalen
løber. Vi kan ikke mere opkræve havnepenge fra gæstesejlere på nordsiden,
men har til gengæld heller ingen udgifter på nordsiden.
 Flagmasten bliver af flagmastelauget flyttet til en mere hensigtsmæssig
placering vest for klubhuset. Der bliver i foråret støbt et nyt fundament til
masten og lavet brodæk i forlængelse af det eksisterende på nordsiden af
klubhuset.
 Vinteropbevaringspladsen er af kommunen godkendt som autocamper
parkeringsplads i perioden 15/5 - 1/10 hvor der alligevel ingen både er på
pladsen. Der bliver plads til 10 autocampere der skal betale samme takst som
mindre både ved broerne. Det kan måske erstatte nogle af de mistede
indtægter fra nordsiden.
 En tømmeplads til kemiske toiletter vil også blive etableret inden sæsonstart.
 Klubbens forsikringsforhold er blevet justeret så dækningen nu passer til de
faktiske forhold.
 Bruno er en solid hjælper med HSC`s flotte hjemmeside. Der har været 41.000
" hits" i sommerens løb og medlemmerne har aldrig før været så godt
orienteret om aktiviteterne i klubben.
 Broerne vil blive renoveret inden den nye sejlsæson, i den rækkefølge der
skønnes nødvendig af broudvalget.
 Der vil blive opsat yderligere 9 stiger med redningskranse så vi øger
sikkerheden på broerne.
 Der er ansøgt om en hjertestarter, som vi forventer at få til en rimelig pris og
en ansøgning om alarmnummer er under behandling. (Så redningsmandskab
kan finde os i en fart).
 Pladsudvalget:
 De gamle skinner er blevet fjernet og pladsen renoveret.
 Det er etableret mere strøm i vestenden så der nu kan arbejdes med maskiner
samtidig med, at lyset er tændt !

 Sejludvalget:
 Der har været afholdt en hyggelig fællestur til Dyvig. " Blå Bånd" havde også
fin tilslutning af kapsejlere og hyggesejlere - og der var god vind !
 Den traditionelle fyrskibssejlads har i de senere år haft ringe eller ingen
tilslutning, så sejludvalget vil i fremtiden i højere grad satse på fællesture som
evt. kan kombineres med lidt kapsejlads.
 Ungdomsudvalget:
 Der har i sommerens løb været mange gode aktiviteter med fin opbakning fra
forældre til de unge sejlere. Det er vanskeligt at holde fast i de unge når de
har rundet konfirmationsalderen og får andre interesser, men heldigvis
kommer der også nye til. Andreas Grandlund har sammen med Sune Hald
(forældre) meldt sig som træner, så sæsonen 2014 er i gode hænder på det
trænermæssige område.
 Ungdomsafdelingen har modtaget tilskud på kr. 2000 + 10 nye redningsveste
fra Dansk Sejlunion.
Formanden afsluttede bestyrelsen beretning med en stor tak til de bærende kræfter
i HSC : Kranførerne, Mastelauget, Seniorklubben og de frivillige hjælpere i
klubhuset !
Der var ingen kommentarer fra salen til formandens og udvalgenes beretning.
Beretningen blev godkendt.
4.)
 Kassereren: Udleverede regnskabet i trykt form og omtalte det nye
finansprogram Convensus, der har en ændret opstilling i forhold til tidligere.
Han bemærkede at systemet er så godt, at alle nu kan melde sig som
kasserer! Næste år, når systemet er kørt helt i stilling, kan men ved tryk på en
knap pr. 1/10 lægge det færdige regnskab på nettet.
 Systemet kræver at en mailadresse er nødvendig på alle medlemmer, og at
denne bliver løbende opdateret, da systemet er 100 % elektronisk ( -men det
er jo også fremtiden ude i samfundet).

Dirigenten ønskede til lykke med det nye regnskabssystem og Poul Brix roste
kassereren for hans store indsats.
Der var ingen øvrige kommentarer til regnskabet.
5.)
Budget for 2014 blev fremlagt og godkendt.
6.1)
Indkomne forslag:
 Bestyrelsen genforeslår opstilling af pengeløs betalingsautomat, indsat i
klubhuset.
 Jeppe Friis udtrykte bekymring for, at vi mister det sociale aspekt, når der ikke
længere kommer havneopkrævere rundt og snakker med gæstesejlerne.
 Formanden pointerede, at der stadig vil være folk på broerne til at
kontrollere, orientere og informere vore gæster, men nu slipper man for at
stå i regn og blæst med blok, papir og pengesedler, og kan nøjes med at
snakke med gæsterne.
 En afstemning om indkøb af automaten blev vedtaget med 67 stemmer for, 4
stemmer imod.
Automatindkøb godkendt af generalforsamlingen.
6.2)
Æresmedlem: Bestyrelsen foreslog Egon Ravn som æresmedlem !
Egon har igennem et langt liv været meget aktiv inden for sejlsporten og beklædt
mange ledende poster, både på landsplan og i HSC`s regi (som formand i en
årrække).
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
7.)
 Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne forbliver uændret i 2014
 Forslaget vedtaget af generalforsamlingen

8.)
Valg til bestyrelsen:
Formand:
Havnemester:
Pladsmester:
Sejludvalgsformand:
Ungdomsformand:
Suppleanter t. bestyrelsen:

Erik Ejlertsen
Lars Knudsen
Heinrich Jespersen
Bent Christensen
Nicolaj Ebbesen
Hans Rohr
Peter Clausen

Genvalg
Nyvalgt
Genvalg
Genvalg
Nyvalgt (formand)
Genvalg
Genvalg

Broudvalg:
Bro A:
Bro B:
Bro C+D
Bro E
Bro N
Pladsudvalg:
Pladsassistent:
Sejludvalg:

Ungdomsudvalg:
Interne revisorer:
Revisorsuppleant:

Erling Basse
Genvalg
Peter Andresen
Genvalg
Chresten Struck og Werner Boisen Genvalgt
Per Fløjstrup
Genvalg
Carsten Mikkelsen
Genvalg
Valdemar Nielsen
Genvalg
Jørgen Rosenkilde
Nyvalgt
Christian Lageri Schmidt
Genvalg
Bjarne Winther
Genvalg
Lars Poulsen
Genvalg
Jeppe Friis
Genvalg
Andreas Grandlund nyvalgt
Connie Broe-Andersen Genvalg
Eva Stricker
Genvalg
Werner Boisen
Genvalg

Repræsentant til Søsportcenteret
Jeppe Friis
9.)
Eventuelt

Genvalg

Christian Fynbo foreslog: Når vi nu mister gæstesejleres havnepenge på
nordsiden burde "inaktive" både flyttes fra sydsiden til nordsiden.
Formanden svarer: Alle 21 pladser er pt. besat - ved fraflytning vil
"ubenyttede både" blive sendt over på nordsiden.
Peter Clausen: Der er rigtig mange blåmuslinger i fjorden for tiden, det er da
positivt biologisk og gastronomisk set !
De to afgående bestyrelsesmedlemmer Marius Terp og Anders Hansen
modtog en påskønnelse fra HSC for deres engagerede indsats.
Formanden takkede for god ro og orden og der blev udråbt 3 x hurra og et
leve for HSC !
Generalforsamlingen sluttede kl. 16:28

Asger Sorgenfri (sekretær)

