Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var
mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset. Han fik en
særlig velkomst.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog derefter, Jette Thøgersen som dirigent, som straks blev valgt.
Jette konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. Efter valg af 2 stemmetællere og 1 referent gav hun ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning.
Svend henviste til den skriftlige beretning, som var optrykt i ”Søforklarings” feb.
nr. 2014. Svend sagde, at årets standerhejsning var forløbet fint med efterfølgende spisning af Lis’s buffet.
Kapsejladsen var et fælles projekt for HBK, SG, SKB og SHS, som var startet på
initiativ af Leif Larsen fra SHS sammen med Find Borch Andersen fra HBK.
Årets sejlads blev vundet af Karl Aage Lausten i sin L 23 fra SHS.
Klubaftenerne om onsdagen havde været rimelig besøgt. Det var et uformeldt
møde, hvor man nød hjemmebagt kage og kaffe, udvekslede informationer og
evt. aftalte fælles sejlture.
IT-kursus var et fint arrangement hver anden tirsdag. Det henvendte sig til
pensionister, som her kunne få gensidige hjælp. Det var vores webmaster Jørgen
Lind, som var tovholder hjulpet af Kjeld Pico og vores nye IT konsulent
Flemming Jørgensen.
Afriggerfesten blev lidt vemodigt, idet det blev sidste arrangement med Cafeens
bestyrer, vores dygtige Lis. Hun ønskede som bekendt at holde op i køkkenet
p.gr.af svigtende helbred. Desuden måtte Café Mågens køkken ikke længere
bruges p.gr.a. sundhedsmyndighederne, som krævede en større renovation af
inventar og lokale (se tidligere referat i ”Søforklaring”).
SHS`s klubblad ”Søforklaring” er et store aktiv. SHS er den eneste klub i
Hundige Havn, som har saft og kraft til at udsende et klubblad. ”Søforklaring”
var i alle årene udkommet med 4 numre. Det var den ”gamle redaktør” Ib, som i
de mange år har forsøgt at samle relevant læsestof til hvert nummer. I den
forbindelse opfordrede Svend medlemmerne til at indsende historier og
oplevelser fra deres sommerferier.
SHS´s hjemmeside var efter en kortere pause atter kommet op at køre takket
været vores webmaster Jørgen Lind stærkt hjulpet af Flemming Jørgensen.

Hjemmesiden ville forhåbentlig blive læst af vore medlemmer, da denne
indeholdt mange vigtige oplysninger.
Vedrørende generalforsamlingen står der i SHS`s vedtægter, at der skal afholdes
en sådan, og i vedtægterne står der ligeledes, hvad klubbens formål er
bl.a. at sikre medlemmerne bådpladser og varetage medlemmers interesse over
for myndighederne – hvilket klubben faktisk gør.
Ved årsskiftet inviterer Havnebestyrelsen byrådsmedlemmer med ledsager,
klubformænd med ledsager og ansatte til spisning. Borgmesteren nævnte i sin tale
ved middagen, at hun gerne så at der var flere spisesteder i Hundige Havn. Svend
havde i den forbindelse haft en god dialog med Greves nyvalgte borgmester
Pernille Beckmann. Hun fortalte, at Hundige Havn har en høj prioritet og hun så
gerne, der blev mere liv i havnen. Svend havde i den forbindelse fortalt om Café
Mågens lukning, som følge af sundhedsmyndig- hedernes nye krav til køkkenet.
Desværre viste det sig efterfølgende, at byrådet ikke måtte støtte økonomisk et
renoverings-projekt af køkkenet, da dette ville være konkurrenceforvridende.
Havnen er desværre ramt af træghed i økonomi og den almindelige afmatning.
Arbejdspladser forsvinder til udlandet, selvom regeringen opfordrer til at skabe
nye arbejdspladser. For nuværende er der 147.000 ledige, i 1978 var der 58.000.
Det smitter af på samfundet og også interessen for at investere i både og bådpladser. I øjeblikket har Mågen 40 ledige pladser og Hejren 60 ledige pladser.
Flere og flere af vore sejlere er blevet ældre og magter ikke at sejle. De sælger
derfor deres både og bådpladser. Der mangler en hel generation af nye sejlere. Vi
må forsøge at skabe interesse for sejlsporten hos ungdommen, en opgave, som er
påkrævet inden for alle sportsgrene.
Ø-udvalget har afholdt et informationsmøde, hvor man fortalte om den nye
vejbom, som vil blive etableret for at søge at dæmme op for uro og hærværk på
”Mågen”. I det ene grillhus var der 2 borde, der desværre allerede var ødelagt
med brandskader. Bordene var nu til reparation.
Fremadrettet ville man bruge midler til renovering af køkkenet.
Peter Christensen spurgte, om kommunen kunne påvirke sundhedsmyndighederne og om hvilke krav de havde stillet til renoveringen.
Kjeld oplyste at sundhedsmyndighederne var uafhængige og ville/kunne ikke
oplyse, hvor meget der kræves. Man havde derfor betinget sig at arbejdet skulle
udføres, så køkkenet kunne godkendes. Bjarne Tomasson spurgte, om der var
økonomisk hjælp fra fonde/kommunale tilskud/ungdomstilskud. Desværre var der
ingen muligheder. (ej heller et senior tilskud). Der var ikke flere spørgsmål til
beretningen, som herefter blev godkendt.

3. Regnskab 2013
Kjeld fortalte, at regnskabet havde et overskud på 8.500, hvilket var bedre end
budgetteret. Det skyldtes, at aktivitetsudvalget havde været sparsomlige, og at
SHS havde fået flere medlemmer. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som
herefter blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Renovering af Café Mågens køkken.
Kjeld fortalte, at klubberne havde indhentet tilbud på renovering og det første
havde været på 500.000. Et nyt tilbud havde lydt på 350.000, hvilket var blevet
reduceret til 300.000. Dette beløb ville man skaffe ved et lån på 100.000 i
Hundige Havn, samt indskyde 50.000 fra SHS´s klubkasse og 100.000 fra HBK,
samt 50.000 fra Trivsels kasse.
Fordelingen af omkostningerne til Trivsel fordeles mellem HBK og SHS i
henhold til samarbejdsaftalen.
Hvis SHS giver grønt lys til forslaget, ligesom HBK havde fået, kan man gå
igang og få en aftale med firmaet. Lis har lovet at give råd, da hun har erfaring fra
sit virke i køkkenet.
Firmaet Colon skal stå for renoveringen, og i kontrakten skal der fremgå, at
køkkenet skal kunne godkendes. Bente spurgte om, hvorledes de 100.000 fra
Hundige Havn skal tilbagebetales? Kjeld sagde, det bliver med 10.000 om året.
Trivsel skal antage en forpagter. Denne har tidligere betalt kr. 3000 om måneden
et beløb som sikkert skal hæves. Hans Peder spurgte, om man havde en ny forpagter? Kjeld svarede, at man ikke kunne søge efter én før køkkenet var færdigt.
Richard spurgte, om hvorledes man fordelte udgiften mellem SHS og HBK
Kjeld sagde, at det blev efter den gamle vedtægt 1/3 til SHS og 2/3 til HBK, som
var begrundet i antal af medlemmer i de 2 klubber.
Forslaget om at anvende kr. 50.000 af SHS´s klubkasse til renovering af køkkenet
blev enstemmigt vedtaget.
5. Budget.
Underskud på budget 2014, med uændret kontingent rettes herefter fra 5.441 til
55.441. Kjeld sagde, at man ville spare i 2014.
Aktivitetsudvalget blev skåret ned med 1000 kr. og ”Søforklaring” skulle kun
udkomme med 3 numre. Desuden havde man allerede fået syet en ny stander til
2015, idet der blev syet 2 standere ad gangen.
Yvonne foreslog endnu engang, at den lille stander blev indregnet i budgettet, så
der kunne udleveres en gratis ny stander til hver båd ved sejlsæsonens start.
Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg af kasserer

Kjeld Pico Larsen, genvalgt for 2 år

7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer.
Steen Jørgensen blev genvalgt
John Flarup ønskede ikke valg.
Flemming Jørgensen blev valgt i stedet.
8. Valg af 1 suppleant.

Bente Henriksen genvalgt

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
Inger Lind genvalg
Per Henriksen valgt
Jørgen Løvendahl udtræder (solgt båd og plads)
Hans Otto Thøgersen genvalgt som suppleant
10. Valg til udvalg.
Infoudvalg:

Sejladsudvalg:
Svømmeudvalg:
Idrætsunionen:
Standerudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Havnebestyrelse:

Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Svend Röttig,
Flemming Jørgensen.
John Flarup ønskede ikke genvalg.
Jørgen Lind, Steen Jørgensen
Hviler i øjeblikket
Eksisterer ikke mere
Yvonne Lundgreen
Bente Henriksen m. ad hoc
Kjeld Pico Larsen, suppleant: Flemming Jørgensen

11. Evt.
Svend opfordrede til at deltage i SHS`s tur til Søfarts Museet i Helsingør.
Han havde lavet research af museet sammen med Hans Otto og kunne anbefale
dette som meget seværdigt. Den nye vejbom skal åbnes med plastickort. Der skal
fremstilles nye kort, som skal fungere til el og vejbom. På grillhuset ved
isætnings kajen vil der blive opsat en tavle, hvor der kan opsættes grønne og røde
magneter.
Disse vil markere, hvor langt man er kommet med søsætningen, så man kan
orientere sig. Solcellerne på Miljø huset har fra 13.juni indtil dato
produceret 4100 kwh. Køkkenets tidsplan er usikker, da der ikke forelægger
nogen aftale. Der blev foreslået, at man efter hygge-kap sejladsen skulle kunne
købe hjemmelavet sandwich, øl og kaffe i Mågens klubhus, for at fastholde
interesse og indtjening til klubkassen på ”Mågen” og samtidig give kunder til
Café ”Mågen” når den åbner.
Havnens Generalforsamling den 23.4.2014 skal afholdes i klubhuset på ”Mågen”.
Kjeld vidste ikke om vagtværnet skulle fortsætte, når vejbommen er etableret.
Til orientering oplyste han, at vagtværnet koster kr.35.000 om året.
Skolesejladsen starter når og hvis, der kommer tilmelding. Tursejlads bliver evt.

aftalt på onsdagsmøder. Pinseturen ville blive arrangeret, hvis der er interesse (se
hjemmesiden)
Standerhejsning bliver den 12.april kl.14.00, med en fælles buffet, ligesom ved
fiskefrokosten. Richard tilbød ad hoc assistance. Han havde personlig erfaring
med at lave mad til større selskaber, og kendskab til mulig interesserede emner til
forpagtning af Café Mågen.
Stillingen vil blive opslået.
Foreløbig bliver køkkenet tømt og inventaret flyttet ind i forstuen.
Da der ikke var flere spørgsmål, kunne Jette slutte mødet og sige tak for god ro
og orden og give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Svend
syntes, det havde været et godt møde, hvor der havde været meget op at vende.
Han takkede de mange medlemmer, som havde deltaget i udvalg og dem, som
fortsat var med. Til slut opfordrede han til at deltage i havnens generalforsamling.
Svend afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og alle de
fremmødte.

Referent. Ib Leif Christiansen

Dirigent. Jette Thøgersen

