Referat fra Haderslev Sejlclubs ordinære generalforsamling
Lørdag, den 28. November 2015
Til stede var 72 medlemmer, heraf 66 stemmeberettigede.
Formanden indledte generalforsamlingen med afholdelse af 1 minuts stilhed for at ære Bent
Geiken og Ingrid Albret, der begge afgik ved døden i 2015.
1.
Som dirigent valgtes Mogens Broe-Andersen. Han konstaterede at formalia vedr.
varsling og indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt.
2.

Som referent valgtes Asger Sorgenfri, sekretær i HSC.

3.
Formanden kom i bestyrelsens beretning samt orientering om udvalgenes arbejde
ind på de mange tiltag der har været i årets løb:
Asfaltbelægningen, som har forskønnet vores vej og plads, og som forhåbentligt vil holde i mange
år, hvis Nordisk Tivoli Park og andre vandaler kan undgå at ødelægge belægningen. Den lovede
udbedring af skaden er endnu ikke udført trods adskillige rykkere til kommunen.
I foråret blev en længe ønsket overdækning af terrassen mellem skurene udført, til glæde for
medlemmerne og de mange gæster, der har brugt terrassen flittigt hen over sommeren.
Overdækningen harmonerer efter de flestes mening, fint med omgivelserne.
Mastelauget har fremstillet en helt ny flagmast og Martin og hans hjælpere en terrasse uden om
denne. Så mangler blot stakittet at blive malet i 2016.
Betalingsautomaten har fået en hjertestarter som nabo. Næstformanden har ved en ihærdig
indsats fået kommunen til at sponsorere skabet, som den sidder i.
12 pladser ved bro B er omdannet til 10 bredere af slagsen med nye agterpæle, og 10 pladser ud
for klubhuset er omdannet til deciderede gæstepladser. Disse tiltag, sammen med autocamper
pladsen har resulteret i, at vi i 2015 har haft 1594 betalende gæster, rekord i nyere tid!
Pladsmanden har opsat et hegn af rionet på volden mod syd. Når dette hegn er færdiggjort i 2016
vil det beskytte beplantningen og hjælpe med til forskønnelse af området og skabe mere læ på
pladsen.
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Formanden udtrykte en stor tak til pladsmænd og kranførere for en veludført håndtering af
bådene i 2015.
Mastekranen får nyt udstyr, og med en udvidelse af brodækket øst for kranen, håber bestyrelsen,
at kranen kan være "up to date", inden forårets søsætning.
Medlemmer med plads på nordsiden af havnen og ønske om at ændre dette, og medlemmer der
har ønske om at komme derover bedes meddele dette til havnemesteren snarest muligt, da vi skal
give besked om behovet for pladser på nordsiden. Vi kan stadig reducere, men ikke øge antallet af
pladser på nordsiden.
Sejludvalget startede i 2015 med "Tour de Haderslev" - første stop var hos Eigil Jensen i Marstrup,
her blev der råbt HURRA og sunget fordi han havde fødselsdag. Da flere strabadser var overvundet
var der rundvisning på FUGLSANG, hvor vi blev indført i ølbrygningens kunst og fik smagsprøver.
Pinsestævnet på Årø var begunstiget af flot vejr, hygge og festlig musik - alle havde en god tur.
HDC`s BLÅ BÅND til Assens var atter i år en succes. Vinderen af kapsejladsen var igen Andreas
Grandlund i Folkebåden "Pas Sais". Efter HAPPY HOUR og fællesspisning spillede kapelmester
Preben Jørgensen op til dans. Alt i alt en rigtig hyggelig tradition, hvor vi meget gerne ser endnu
flere deltagere.
Ungdomsudvalget v/ formand Nicolai Ebbesen berettede om hektisk aktiviteter.
2 trænere har været på kursus for at blive endnu dygtigere.
Der er indkøbt en gummi- ledsagebåd. Der er afholdt "original i Damparken", HOTDOG CUP, Åbent
hus, skole sejlads over 4 dage med 88 deltagere fra Sct. Severin skole og 20 fra Sommersted skole,
og Ungdomsudvalget har modtaget støtte fra Dansk Sejlunion.
I sommerens løb har været afholdt sommerlejr, Damcup og grillaftener og i efteråret
Klubmesterskab.
I vinterens løb vil der blive sejlet ManÒWar og sommerlejr 2016 planlægges afholdt i HSC regi.
Der er solgt 2 gamle optimistjoller og afdelingen har fået foræret en Snipe.
Nicolai udtrykte en stor tak og ros til seniorsejlere og frivillige for assistancen ved afholdelsen af
klubmesterskabet og andre aktiviteter.
Formandens og udvalgenes beretning blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
4.

Kassereren forelagde herefter regnskabet der blev vist på powerpoint og på tryk.

Efter gennemgangen, der affødte enkelte spørgsmål mht. opstillingsmåden, medlemstal og evt.
investering af overskud i værdipapirer - blev regnskabet godkendt af forsamlingen.
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5.

Bestyrelsens forslag til budget for 2016 blev forelagt på powerpoint.

Budgetforslaget blev efter gennemgangen godkendt af forsamlingen.
6.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

6.1.

Bestyrelsen og klubhusudvalget foreslog følgende vedtægtsændringer:

§9 ændres som følger:
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt formand for
Broudvalg
Pladsudvalg
Sejludvalg Ungdomsudvalg -og
Klubhusudvalg
§13 ændres som følger:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
Valg
Ulige år
Valg af formand.
Valg af formænd for broudvalg, pladsudvalg, sejludvalg, ungdomsudvalg- og klubhusudvalg
Vedtægtsændringerne blev vedtaget af en enstemmig generalforsamling
§6.2
Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen udnævner Egon Hansen som æresmedlem af HSC
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen - med applaus.
7.
Fastsættelse af kontingenter mv.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2016 med tilføjelsen:
HSC`s jolleplads, Haderslev Søsportscenter, Damstien (Betingelse: aktivt kontingent)
Pr. 1 stk. jolleplads opkræves årligt kr. 200,00
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Forslaget blev godkendt med alm. flertal.
8.
Valg til bestyrelsen:
Formand, Erik Ejlertsen

genvalgt

Havnemester, Gunnar Nielsen

nyvalgt

Pladsmester, Heinrich Jespersen

genvalgt

Ungdomsudvalgsformand , Nicolai Ebbesen

genvalgt

Sejludvalgsformand, Christian Lageri Schmidt

nyvalgt

Suppleant til bestyrelsen, Heine Christiansen

nyvalgt

Broformand, Bro B ?

bestyrelsen finder en ny.

Sejludvalg, Bent Christensen som menigt medlem for 1 år.
Ungdomsudvalg, Per Clausen

nyvalgt

alle andre udvalgsposter blev genvalgt
9.
Eventuelt:
9.1
Bestyrelsen har valgt at hædre gamle, aktive medlemmer med HSC nåle.
50 års aktivt medlemskab (eller mere) blev hædret med HSC guldnål.
25 års aktivt medlemskab (eller mere) blev hædret med HSC sølvnål.
Der blev udleveret 5 guldnåle og 23 sølvnåle.
9.2
En ihærdig indsamling og salg af dåser har indbragt kr. 350,- som skænkes ungdomsafdelingen.

Generalforsamlingens dirigent takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen slut kl. 16:20
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