Referat af Odense Sejlklubs ordinære generalforsamling søndag den 23.
februar 2020 klokken 10.00.
1.Valg af dirigent.
Ove Pedersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Beretning fra bestyrelsen om klubbens virksomhed i de forløbne år.
Formanden henviste til den udsendte, skriftlige beretning.
Han nævnte, at 3 medlemmer var afgået ved døden siden seneste generalforsamling: Preben F. E.
Dirckinck-Holmfeld, Børge Rasmussen og Svend Jørgen Brodersen. Generalforsamlingen iagttog 1
minuts stilhed.
Klubben har ved tidspunktet for generalforsamlingen 287 medlemmer, og med en opadgående
tendens, konstaterede formanden. Ved generalforsamlingen deltog cirka 65 medlemmer.
Formanden takkede Rene Fucke, der i beretningsåret var udtrådt af bestyrelsen af helbredsmæssige
årsager, for sit virke i bestyrelsen og for hans arbejde i øvrigt for Odense Sejlklub. I hans sted var
suppleant Karsten Prinds indtrådt som ordinært medlem af bestyrelsen.
Formanden understregede, at det store, frivillige arbejde, mange medlemmer lægger i Odense
Sejlklub, er en hjørnesten i klubben.
Han orienterede om, at klubben har anskaffet en brugt båd, en L 23, som skal bruges som klubbåd.
Den bliver sat i stand af en række unge medlemmer, og vil indgå i et påtænkt projekt, ”Sejl og
studer”, som skal forsøge at tiltrække nogle af de mange unge, der studerer på Odenses
uddannelsesinstitutioner, som aktive medlemmer.
Formanden omtalte den gode belægning i Stige Ø-havnen i beretningsåret. I den forbindelse rettede
han en stor tak til den afgående havnefoged, Bjarne Rasch, og oplyste, at Erik Hjortebjerg har
overtaget hvervet som havnefoged i Stige Ø-havnen.
Ligeledes rettedes en stor tak til Henning Sørensen, der er afgående havnefoged i Korshavn.
Hvervet er overtaget af Bente Høngsmark og Ulrik Freisleben i fællesskab.
Formanden omtalte klubbens solide økonomi, trods en stor investering i nyt køkken i klubhuset,
som også er medfinansieret af Odense Kommunes 2:1-pulje. Formanden rettede en stor tak til de
medlemmer, der har ydet en indsats i forbindelse med de mange praktiske opgaver ved
køkkenrenoveringen.
Formanden understregede vigtigheden af Ungdomsafdelingens aktiviteter, og takkede afdelingens
leder, Jonas Hansen, samt trænere og forældre for deres store indsats.
Også Sejlerskolen blev takket for dens store værdi for Odense Sejlklub.
Formanden informerede om bestyrelsens arbejde med en flerårig strategi for klubbens udvikling. På
et nyligt afholdt bestyrelsesseminar, var der hentet stor inspiration til strategi og aktiviteter fra
skolerne på Oure.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev henvist til drøftelse under dagsordenens pkt. 8.:
Behandling af indkomne forslag.
Formanden roste redaktøren for Klubnyt for arbejdet med bladet, som fortsat vil være en vigtig
informationskanal til klubbens medlemmer, suppleret med elektronisk udsendte nyhedsbreve til alle
medlemmer.
Klubben har været repræsenteret ved en række arrangementer i Dansk Sejlunion, Odense
Kommune, m.fl.

3. Godkendelse af det forløbne års regnskab og fastsættelse af kontingent og lejeafgifter.
Kassereren henviste til de allerede udsendte regnskaber for klubben, for Caféen og for Korshavn.
Kassereren omtalte nærmere årets resultat, Ungdomsafdelingens resultat, en ny post i regnskabet
(og budgettet) L 23, samt økonomien i forbindelse med renoveringen af klubhusets køkken.
Kassereren omtalte endvidere de pæne indtægter fra de mange gæstesejlere i Stige Ø-havnen,
planerne om at etablere legeplads på havneområdet, hensættelsen til Ungdomsafdelingen til
anskaffelse af ny RIB-båd, samt udgifterne til anskaffelse af TV-storskærm og alarm i klubhuset.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet vedr. forsikring af klubbådene, samt donation til C-holdet.
Årsregnskabet for klubben blev vedtaget.
Kassereren oplyste, at Caféens regnskaber regnskabsteknisk fremover vil indgå som en integreret
del af klubregnskabet.
Caféregnskabet blev vedtaget.
Regnskabet for Korshavn blev kort gennemgået. Regnskabet blev vedtaget.
Kassereren informerede om den nye kontingentgruppe: Instruktører i Ungdomsafdelingen og
Sejlerskolen. Det blev vedtaget at disse instruktører - bl.a. for bedre at kunne rekruttere nye,
eksterne instruktører - skal betale nedsat kontingent. Det nedsatte kontingent blev vedtaget med en
størrelse på 200 kroner. Dermed svarer instruktørernes kontingent til familiemedlemmers.
Forslaget om i øvrigt uændret kontingent for de forskellige medlemsgrupper blev vedtaget.
4. Fremlæggelse af foreløbigt budget for indeværende år (2020).
Kassereren omtalte enkelte budgetposter i det fremlagte budgetforslag, herunder
Ungdomsafdelingen, Sejlerskolen, L 23-projektet (det nye projekt, som på sigt økonomisk skal ”gå i
nul”), klubhuset, medlemsfremmende aktiviteter, samt en ny aktivitetsfond.
Ligeledes blev forslaget til budget for Korshavn kort gennemgået. Der var ingen bemærkninger til
budgetforslagene.
5. Valg til bestyrelse
Tom Kaspersen blev valgt som kasserer.
Til øvrige bestyrelsesposter blev følgende valgt: Ulrik Freisleben, Jonas Hansen, John Christensen,
Jens Christian Muff Pedersen. Som suppleant blev Jette Madsen valgt. Karsten Prinds genindtræder
som suppleant.
6. Valg til lystbådehavnen Stige Ø's repræsentantskab.
Erik Hjortebjerg blev valgt.
7. Valg af revisorer.
Annelise Sørensen blev valgt.
8. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af klubbens vedtægter.
Formanden gennemgik (på storskærm) den udarbejdede ”læsevejledning” til bestyrelsens forslag til
ændrede vedtægter.
Der var herefter en debat om forslagets § 1 og § 2 vedr. adgang til klubhuset og klubbens formål.
Endvidere blev § 5 om optagelse af medlemmer og om æresmedlemmer debatteret. Bestemmelserne
i forslagets § 8 om havneplads for medlemmer, herunder medlemskab for flere ejere, samt for

brugere, blev debatteret. Endelig blev det nævnt, at valg af revisorer og revisorsuppleanter i
forslagets § 10 skal præciseres til ”interne” revisorer/revisorsuppleanter.
Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter blev på grund af afstemning ved håndsoprækning
vedtaget med flg. ændringer:
§ 5, stk. 1 ændres til: Som medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, der skriftligt ansøger
herom, og som ved indmeldelsen tilslutter sig klubbens formål.
I § 10 ændres pkt. 12 til: Valg af 2 interne revisorer, samt 1 intern revisorsuppleant.
9. Drøftelse af planer for klubbens virksomhed.
a. Mentorordning
Bente Høngsmark orienterede om nye initiativer i forbindelse med mentorordningen, bl.a. at
mentorordningen i stigende grad suppleres af orienteringsmøder. Generalforsamlingen gav udtryk
for stor tilfredshed med mentorordningen.
b. Havneudvalg
Bjarne Rasch orienterede kort om de forestående aktiviteter i forbindelse med søsætningen.
Generalforsamlingen udtrykte stor tak til den afgående havnefoged for hans hidtidige indsats.
c. Klubhusudvalg
Ulrik Freisleben (klubhusformand) var fraværende. Der var ingen bemærkninger til det tidligere
udsendte oplæg vedr. klubhuset.
d. Korshavn
Bente Høngsmark orienterede om de forestående opgaver i Korshavn og opfordrede medlemmerne
til at melde sig (hos Bente eller Ulrik) til de forskellige opgaver. Bente understregede, at der skal
træffes aftale med havnefogeden i Korshavn (Bente eller Ulrik), såfremt et medlem har båd
liggende i Korshavn, men ikke er til stede på båden i en periode.
e. Lystbådehavnen Stige Ø
Der var ingen bemærkninger til det af Lars Johansen tidligere udsendte oplæg vedr. Institutionen.
f. Bestyrelsens planer for klubbens virksomhed
Formanden gennemgik bestyrelsens overvejelser om planer for klubbens fremtidige virksomhed, og
henviste til det udsendte oplæg indeholdende 3 fokusområder: mere distancesejlads, mere
fællesskab, mere ungdom. Formanden understregede vigtigheden af fremover at tænke i
bæredygtighed, og han omtalte nærmere et muligt projekt: ”Sejl og studer”, hvor L 23-klubbåden og
L 23-teamet af nyere, yngre sejlere er vigtige deltagere.
Afslutningsvis orienterede formanden om en nystiftet initiativ-pulje, hvorfra medlemmer og
grupper af medlemmer kan søge midler til værdiskabende projekter, som bestyrelsen finder det
relevant at støtte økonomisk.
10. Beretning fra ungdomsafdelingen.
Jonas Hansen orienterede om kommende opgaver i Ungdomsafdelingen. Afdelingen påtænker at
arrangere en hyggeweekend i Korshavn og at deltage i mindst et stævne i den kommende sæson,
som nok bliver Egensedybet. Desuden redegjorde Jonas Hansen for kæntrings- og svømmeøvelse i
svømmehal sammen med medlemmer af Egensedybet, klubmesterskab den 29.-30. august, samt
overvejelserne vedr. anskaffelse af ny rib-båd.
Generalforsamlingen udtrykte stor ros til arbejdet i Ungdomsafdelingen.
11. Beretning fra Sejlerskolen.
John Christensen orienterede om Sejlerskolens økonomi - ganske vist er der et mindre underskud i
Sejlerskolens regnskab for 2019, men han understregede, at Sejlerskolens elever bidrager positivt til
Odense Sejlklubs økonomi med betaling af kontingenter.
John Christensen orienterede om tilgangen af nye elever i Sejlerskolen, der nu sejler med 36 elever.
Det er lykkedes at rekruttere nye instruktører, som er medlemmer i andre klubber end Odense

Sejlklub, hvorfor kontingentnedsættelsen for instruktører her var særlig påskønnet, således at disse
nye instruktører ikke skal betale dobbelt kontingent for at hjælpe Odense Sejlklub.
Da der stadig er venteliste til sejlerskolen, opfordrede John Christensen klubmedlemmerne til at
melde sig som instruktører, hvis de har lyst.
Ligeledes ventes der et stort pres på vinterundervisningen i navigation. Hvis nogen medlemmer har
lyst til at bidrage til undervisningen her, må de gerne melde sig.
Endvidere orienterede John Christensen om et tilbud til skolens elever om en simulations-øvelse i
Slipshavn, samt om en kommende diplomuddannelse i regi af Dansk Sejlunion.
12. Eventuelt.
Et medlem påpegede, at vi skal være opmærksomme på sikkerheden, hvis vi opstiller legeplads på
Sejlklubbens areal.
Der blev rejst spørgsmål om bestyrelsens holdning til, hvorvidt både kan stå på land i havnen om
vinteren med mast. Det blev oplyst, at det kan vise sig at være et forsikringsmæssigt problem.
Et medlem foreslog installation af teleslynge i klubhuset.
Formanden oplyste, at der skal findes en afløser for Lis Hansen, der til sommer ønsker at ophøre
med hvervet som klubhusvært.
Afslutningsvis oplyste formanden, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at tidligere
formand og nuværende kasserer Tom Kaspersen udpeges som æresmedlem for sin ekstraordinære
indsats for klubben. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette enstemmigt og med stående applaus.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og formanden takkede dirigenten
for veludført hverv, ligesom han takkede de fremmødte medlemmer for en engageret og god debat.
Herefter indtog de fremmødte medlemmer skipperlabskovsen med stor appetit.
Referenter: Karsten Prinds og Jesper Ginnerup

Dirigentens underskrift___________________________

Formandens underskrift___________________________

