Referat fra Haderslev Sejl-Clubs ordinære generalforsamling
Lørdag, den 26. november 2016 kl. 15 i klubhuset.

Til stede var 61 fremmødte, heraf 54 stemmeberettigede.
Formanden indledte generalforsamlingen med afholdelse af 1 minuts stilhed for at ære Georg Jensen, og Uffe LageriSchmidt, der afgik ved døden i 2016.
1.

Som dirigent valgtes Jens Friis Autzen, der 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 orienteringen om udvalgenes arbejde, ind på de tiltag,
der har været i årets løb:

Klubhusudvalget blev efter eget ønske repræsenteret i bestyrelsen v/ formanden for klubhusudvalget, Svend Nielsen,
dette samarbejde har fungeret udmærket i årets løb.
Kommunens ønske om ny lokalplan for Sydhavnen m.v. ville på nogle få punkter få stor indflydelse på HSC`s fremtid.
HSC`s indsigelser vedr. lokalplanen har betydet, at kommunen har imødekommet vore ønsker på punkterne vedr.
kajakklubben og autocamperpladsen.
Den varslede etablering af et yderligere broareal øst for mastekranen og installering af ny motor på mastekranen er
udført, og fungerer fint.
Udskiftning af belysning til LED lamper i klubhuset, langs adgangsvejene og på pladsen er udført med et tilskud fra SE
Energi`s vækstfond og medvirker til en flot belysning af området og samtidig en minimering af klubbens
energiudgifter.
Sejludvalget har i årets løb afholdt "Tour de Haderslev", Pinsestævne på Årø og "Blå Bånd" til Assens. Mangel på vind
bevirkede manglende styrefart og deraf følgende lette grundstødninger. Præmien tilfaldt den båd der holdt længst ud,
inden motoren blev startet og hækflaget sat, nemlig Egon (skubber) Hansen. Festen i Assens var absolut ligeså god
som den plejer at være !
Klubhusudvalget opsagde kontrakten med det tidligere rengøringsselskab og entrerede med et nyt, det fungerer indtil
videre fint.
Broudvalget, der er rammet 29 nye agterfortøjningspæle og bestyrelsen har et ønske om, at udskiftningen af udtjente
pæle fortsætter yderligger mod øst. De gamle træpæle er knækket og fjernet.
Ungdomsudvalget afholdt sommerlejr for Dansk Sejlunions Sydkreds. Der blev i 2016 etableret et permanent
slæbested ved andedammen, med støtte fra SE Energi`s vækstfond. Arbejdet blev igen udført af frivillige medlemmer.
Slæbestedet må kun benyttes af joller. Formanden for ungdomsudvalget, Nicolai Ebbesen, redegjorde for udvalgets
aktiviteter, der løbende er belyst af referater fra bestyrelsesmøderne. Man har været meget aktive og ser muligheder
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i, at flytte flere aktiviteter til havneområdet, takket være slæbestedet. Det vil gøre ungdomsafdelingen mere synlig i
havnemiljøet.
Uddybning af havneområdet presser sig mere og mere på. X-Yacht har et akut behov for mere vand til deres større
og større både og resten af havnen har samme problem, den sander til. For at problemet kan løses på længere sigt,
skal hovedløbet fra Møllestrømmen og et godt stykke ud ad fjorden renses op. En forsigtig vurdering anslår, at der
skal fjernes 10.000 m3 slam alene hos HSC, og dertil kommer alle de andre offentlige arealer. Det betyder en meget
stor udgift som HSC slet ikke kan magte. Der er anmodet om et møde med kommunen, hvor lystbådehavnens fremtid
skal diskuteres. Hvis ikke der bliver kraftigt uddybet og tilstrømningen af mudder fra Dammen bliver stoppet, er der
nærmest tale om en afvikling og ikke en udvikling af Haderslev`s lystbådehavn. En lokal uddybning, som kostede vores
nabo, HSF 785.000 kroner for 5 år siden, har vist sig at være spildt, området er sandet til igen!
Broanlægget: En gennemgang har vist, at bro B er i en dårlig forfatning og trænger til en grundig overhaling med både
nye pæle og nyt brodæk. Bestyrelsen har indhentet tilbud på en helt ny bro, og overvejer hvilken løsning der skal
vælges.
For at tage højde for fremtiden må vi erkende, at de nuværende bade- og toiletforholdene er utidssvarende. En
skitsetegning er fremstillet og blev forelagt generalforsamlingen. HSC vil søge fondsmidler til et eventuelt kommende
nybyggeri.
Formanden afsluttede sin beretning med en stor tak til den frivillige indsats på alle områder i 2016 og udtrykte håbet
om, at medlemmerne kan fornemme at de får noget for kontingentet.
4.
Kassereren fremlagde regnskabet på Power Point (og på tryk). Regnskabet blev godkendt og der blev
udtrykt et ønske om, at det meget detaljerede regnskab blev kogt ned til en noget mere forenklet form, så
overskueligheden fremmes.
5.

Budgettet for 2017 blev præsenteret på Power Point og godkendt af generalforsamlingen.

6.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen fra medlemmerne

Bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring blev efter en længere drøftelse trukket tilbage. I
stedet fik bestyrelsen generalforsamlingens opbakning til at administrere i overensstemmelse med ånden i
forslaget, således at der ikke fremover kan spekuleres i passivt medlemskab.
6.1

7.

Fastsættelse af kontingenter m.v. blev godkendt af generalforsamlingen.

8.

Valg til bestyrelsen: (på valg)
Næstformand Carsten Mikkelsen

Genvalgt

Kasserer Lars Poulsen

Genvalgt

Sekretær Benny Skødt-Rasmussen

Nyvalgt

valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Hans Rohr

genvalgt

Karl-Heinz Christiansen

genvalgt

Valg af broudvalg:
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Bro A: ( Per Fløjstrup afgået)

her skal findes en ny

Bro B:

Ole Frölich

Bro C + D:

Chresten Struck og Werner Boisen

Bro E:

Erling Skov

Bro N:

Jeppe Friis

Valg til pladsudvalg:

Valdemar Nielsen
Jørgen Rosenkilde

Valg til sejludvalg:

Christian Lageri Schmidt
Bjarne Winther
Lars Poulsen
Bent Christensen

Valg til ungdomsudvalg:

Andreas Granlund
Per Clausen

Valg af intern revisor:

Jens Harder
Eva Stricker

Valg af revisorsuppleant:

Werner Boisen

Valg af 1 repræsentant til Søsportscenteret:
Jeppe Friis
9.

Eventuelt:
Salg af øl/sodavandsdåser og et ældre bådstativ har indbragt i alt kr. 1425,- kroner
går til ungdomsarbejdet.
Der blev udtrykt ros til Nicolai Ebbesen for hans store arbejde med ungdomsafdelingen.
En sølvnål blev overrakt Harry Reinholdt og Steen Andersen, der begge var til stede ved
generalforsamlingen.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16:30.

Ref.
Asger Sorgenfri
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