Referat fra den ordinære
Generalforsamling
d. 25. november 2017, kl. 15.00.
Formand Erik Ejlertsen (EE) bød de 74 stemmeberettigede medlemmer velkommen, og
overgik derefter til den udsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslår Jens Autzen (JA) som dirigent – blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen foreslår Benny Skødt-Rasmussen (BS-R) som referent – blev
valgt med akklamation.
JA konstaterer at Generalforsamlingen er varslet iht. vedtægterne, og
dermed er beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning.
EE. aflægger bestyrelsens beretning. Vedlægges som bilag.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Beretning fra Ungdomsudvalget.
Nicolai Ebbesen (NE) fortæller om årets gang i afdelingen.
Der var ikke underskud på sommerlejren, som det ellers først så ud til. En
finkæmning af regnskabet viste derimod et lille overskud.
Der er god opbakning fra forældrekredsen.
Godt samarbejde med de voksne jollesejlere.
Afslutter med at fortælle om vinter- og forårsaktiviteter.
NE takker for den gode opbakning til Ungdomsafdelingen fra alle i HSC.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Forelæggelse af regnskab.
Kassereren Lars S. Poulsen (LSP) fremlægger regnskabet for regnskabsåret 1. oktober til 30. september. Det fremlagte regnskab vedhæftes
dette referat. LSP gennemgår det fremlagte regnskab.
Godkendes med akklamation.
4. Budget for det kommende år.
Kassereren fremlægger budget for det kommende regnskabsår.
Godkendes med akklamation.
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Der var skrevet et forkert årstal på den PowerPoint som fremviste budgettet ved GF. Det korrekte årstal fremgår af vedhæftede regnskab.
5. Indkomne forslag.
Der er rettidigt indkommet følgende forslag.
1. Bestyrelsen fremlægger forslag til fortsat udvikling med udvidelse af
klubbens faciliteter. Carsten Mikkelsen fremlægger bestyrelsens forslag.
a. Klubhuset foreslås udvidet med en ny bygning der skal indeholde
unisex bade- og toiletrum. Endvidere forsynes denne med et system til tømning af holdingtanke fra både mobilhomes og både.
Endvidere påtænkes en ombygning af damernes eksisterende baderum til familierum.
b. Bestyrelsens andet forslag går på et helt nyt flydebrosystem til bro
B. Der blev fremvist eksempler på eksisterende flydebroløsninger.
GF bakker op om bestyrelsens prioritering – dvs. at en ny toiletbygning har
1. prioritet. Der bliver nedsat et byggeudvalg til at arbejde videre med projektet.
Bestyrelsen anmodes efterfølgende om at arbejde videre med mulige løsninger på fremtidige flydebro-systemer.
Tom Hundebøl og Annette Lauritzen har fremsendt følgende forslag til
behandling på Generalforsamlingen:
2. Det ønskes at HSC bliver medlem af Frihavnsordningen.
Annette taler for en tilslutning til Frihavnsordningen.
EE fortæller at HSC tidligere har været medlem af Frihavnsordningen. Det
var en skidt ordning for klubben. Annette trækker forslaget. Vil fremkomme med et bedre underbygget forslag til næste GF.
3. Udlån af cykler til gæstesejlere, autocampere og medlemmer.
Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning, og vil kontakte bl.a. Trygfonden. Der er enighed om, at såfremt forslaget vil blive gennemført, vil
det IKKE blive med ”gamle udrangerede” cykler.
Peter Høeg foreslår at bestyrelsen undersøger forskellige muligheder hos
kommunen, lokale cykelhandlere mv.
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4. Der udtrykkes et ønske om, at der bliver lagt flere forankringsbøjer på
dybere vand eller at eksisterende flyttes ud på dybere vand på Haderslev
Fjord.
EE svarer, at der gennem årene har været gjort utallige forsøg på at få
både flyttet og udlagt nye bøjer. Søfartsstyrelsen har hver gang sagt nej til
de fremsendte forslag. Primært skyldes det fjordens smalle forløb.
6. Fastsættelse af kontingenter.
LSP redegør for, at der ikke er budgetteret med kontingentstigninger i det
kommende år. Modtages med akklamation.
7. Valg.
a. Ulige år:
Valg af formand
Erik Ejlertsen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Carsten Mikkelsen som ny formand.
GF godkender forslaget af Carsten som ny Formand med akklamation.
Da CM nu er blevet valgt som ny Formand for HSC, skal der vælges en ny
næstformand. Bestyrelsen foreslår Jeppe Friis (JF) som ny næstformand.
Jeppe Friis vælges som ny næstformand med akklamation.
Valg af formænd for:
Broudvalg
: Gunnar Nielsen
Pladsudvalg
: Heinrich Jespersen
Sejludvalg
: Christian Lageri Schmidt
Ungdomsudvalg
: Nicolai Ebbesen
Klubhusudvalg
: Svend Nielsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle ovennævnte. Alle genvælges med akklamation.
b. Lige år:
Valg af næstformand, kasserer og sekretær.
c. Hvert år:
Valg af medlemmer til
Broudvalg
bro A:
bro B:
bro C+D:
bro E:
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Alfred Lassen
Ole Fröhlich
Chresten Struck og Werner Boisen
Erling Skov

bro N:
Jeppe Friis
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle ovennævnte. Alle genvælges med akklamation.
Pladsudvalg
: Valdemar Nielsen og Jørgen Rosenkilde
Sejludvalg
: Bjarne Winther, Bent Christensen, Lars Poulsen
Ungdomsudvalg
: Dicte Ebbesen og Allan Petersen
Klubhusudvalg
: Udvalget vælger selv sine medlemmer.
Ovennævnte genvælges med akklamation.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant – bestyrelsen foreslår Heine Christiansen - godkendes med
akklamation.
2. suppleant - Gert Kloth Petersen foreslås og vælges som ny 2. suppleant
med akklamation.
Valg af to revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg Jens Harder og Eva Stricker.
Genvælges med akklamation.
Valg af en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Werner Boisen
Genvælges med akklamation.
Valg af et medlem til Søsportscentrets bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jeppe Friis.
Ib Hauge stiller forslag om at få en aktiv seniorjollesejler til at træde ind i
Søsportscenterets bestyrelse. Der foreslås Peter Høeg som nyt medlem.
JF fortæller, at han opfatter det fremsatte som en kritik af hans arbejde, og
tager ikke umiddelbart kritikken på sin kappe. Han fortæller, at han har
brugt meget tid på at finde løsninger, bl.a. ved hjælp af Peter Høeg.
Der foretages en afstemning og resultatet blev at Jeppe Friis blev valgt.
8. Eventuelt.
EE anmoder GF om at mindes 3 afdøde medlemmer med 1 min. stilhed, De
der blev mindet er følgende:
Randi Ebbesen, Svend Jungersen og Hanelore Clausen.
Der er solgt tom emballage for 1128 kr. som doneres til Ungdomsafdelingen.
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