Referat af SHS's generalforsamling den 18. marts 2016.
1. Valg af dirigent
Efter den traditionelle fællesspisning af skipperlabskovs startede generalforsamlingen med velkomst af
formanden. Denne konstaterede, at der var fremmødt 20 stemme berettigede ud af 101 dvs. ca. 20 %,
hvilket måtte siges at være pænt.
Svend foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent og Ib Christiansen som referent og som
stemmetæller Else Hermansen og Marianne Pedersen. De blev alle valgt.
Jette takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav
herefter ordet til formanden.
2. Beretningen.
Svend gennemgik beretningen, som er optrykt i Søforklaring Feb 2016.
Året 2015 var præget af elendigt vejr. Et skib sank, et rev sig løs.
I havnen var der blevet etableret en ny parkeringsplads ved fiskernes huse, stier var genoprettede og
molen ved bro 10 repareret.
Vi fik ny havnefoged, Thomas Sand, vi har alle stor ros til samarbejdet, som har fungeret fint.
Hyggekap er en fælles kapsejlads for de 4 klubber og som fungerede med succes.
Klublivet fungerede med onsdags møder.
Der var afholdt årets traditionelle standerhejsning og standerstrygning.
Efterårsturen til Hven var en succes. Der deltog 20 både, som alle havde tilknytning til SHS. De 4
både var fra Mågen, og Peter Christensen var igen i år tovholder og klarede opgaven med bravur.
Mågen har 60 ledige pladser. Man vil søge at tiltrække nye medlemmer ved afholdelse af et større
arrangement den 29.maj, hvor man vil sætte alle sejl til for at gøre opmærksom på havnen og
sejlsporten med et arrangement ”Vild med Vand”, et projekt lanceret af Dansk Sejlunion.
Svend sluttede med at opfordre medlemmerne til at støtte op om klubbens aktiviteter.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.
3. Regnskab 2015
Hans Kofoed fremlagde regnskabet. Det havde været vanskeligt for ham at blive godkendt af bankerne
som ny kasserer.
Der var mange medlemmer, som han måtte rykke flere gange for indbetaling af kontingent og
havneafgift. 2 var gået til inkasso.
Det samlet årsregnskab viste et underskud på kr. 3128,80.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Forslag om vedtægtsændringer
Sidste års generalforsamling viste usikkerhed om hvem der var stemmeberettigede til klubbens
generalforsamling. Der blev i denne forbindelse nedsat et udvalg bestående af Hans Kofoed og Ib
Christiansen, som skulle komme med et oplæg til en revidering af SHS´s vedtægter. Oplægget har
været behandlet i SHS`s bestyrelse og trykt i Søforklaring i 2016.
Der kom så mange ændringsforslag til § 4 vedrørende optagelse af medlemmer, samt § 11, at det
blevet besluttet at lade et udvidet udvalg med Svend, Arne og Finn sammen med Ib og Hans arbejde
videre og fremlægge resultatet på den ekstraordinære generalforsamling den 9. april 2016.

En vedtægtsændring kræver jf. vedtægterne paragraf 15, at min. 1/3 af foreningens medlemmer er til
stede på den ordinære generalforsamling, i modsat fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Paragraf 5 Kontingent – vedtaget, men skal medtages til ekstraordinær generalforsamling
Paragraf 6 Udmeldelse/eksklusion – vedtaget, men skal medtages til ekstraordinær generalforsamling
Paragraf 7 Ordinær generalforsamling - skal medtages på ekstraordinær generalforsamling
Forslag pkt. 10 - Valg af medlem og suppleant til havnebestyrelse i Hundige Havn
Dermed følger Pkt. 11 - Valg til udvalg og Pkt. 12 - Eventuelt
Forslag om ekstraordinær betaling på kr. 1000,00 kr.
Bestyrelsen foreslog en ekstra betaling til renovering af klubhusets tag, hvor tagplader smuldrer og
skal udskiftes. Marianne fortalte, at man havde indhentet flere tilbud og dermed kunne halvere
udgiften. Marianne foreslog derfor en afstemning om kr. 500,00 som engangs betaling.
Keld Pico Larsen spurgte, om dette var i overensstemmelse med lokalplanen. Da det ikke er en
ændring men en reparation, anså man ikke, at der var noget til forhindring for dette. Desuden havde
man orienteret kommunen om udbedringen.
Richard Eichenberger spurgte, om ikke der var henlagt penge til sådanne udgifter.
Marianne forklarede, at ifølge oprindelig aftale mellem klubberne og Trivsel skulle overskud betales
tilbage. Det er ændret, og nu spares der op til uforudsete udgifter. Desværre har der været store
udgifter til renovering af køkken, samt stort forbrug af rengøringsartikler samt varme. Man vil forsøge
at spare på disse udgifter.
Kjeld Pico gjorde opmærksom på, at Trivsel havde optaget et lån på kr.60.000.
Da man måtte erkende, at reparationen af taget var nødvendig, blev forslaget om kr. 500,00 vedtaget.
Erik Lillevang fik bekræftet at passive medlemmer ikke skal betale kr. 500,00 til renovering.
5. Budget.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle være uændret for aktive og passive, og at man senere
afskaffede familiemedlemskab.
Keld Pico mente, dette kunne give problemer med DS. Da ingen andre klubber opererede med
begrebet familiemedlemmer, anså man ikke dette for at være noget problem.
Bestyrelsen foreslog herefter uændret kontingent for 2016, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Kontingent .
Aktivt medlem
kr. 650,00
Passivt medlem
kr. 300,00
Klubhusbidrag (ved indmeldelse) kr. 200,00
Et ekstraordinært bidrag i 2016 (også ved indmeldelse) på kr. 500,00 på grund af renovering af taget
på klubhuset.
6. Valg af kasserer: Hans Kofoed genvalg.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Steen Jørgensen, Bente Henriksen genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleant: Marianne Pedersen nyvalg.
9. Valg af 2 revisorer: Inger Lind og Per Henriksen genvalg.
Valg af 1 revisorsuppleant: Hans Otto Thøgersen genvalg.
10. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig genvalg
Sejladsudvalg: Jørgen Lind, Steen Jørgensen genvalg
Standerudvalg: Yvonne Lundgreen ønsker ikke genvalg. Udvalget nedlægges og bestyrelsen
overtager opgaven. Formanden udtrykte en stor tak til Yvonne for hendes store arbejde med
klubstandere mm. gennem mange år.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen med flere genvalg.

Havnebestyrelsen Marianne Pedersen genvalg. Suppleant: Arne Nielsen genvalg.
11. Eventuelt:
Marianne fortalte om arrangementet ”Vild med Vand” der afholdes den 29. maj.
Lions vil opstille 50 boder ved bro 10.
Der vil kunne opstilles boder gratis for medlemmer på parkeringspladsen.
Der opstilles et bassin med 2000 liter vand, hvor børn kan fiske krabber, mm.
Fiskerne vil ryge fisk.
Cafe Mågen er åben med div. tilbud
CT – band vil spille jazz i Cafe Mågen.
Der opstilles grill ved Cafe Mågen.
Danmarks Naturfredningsforening vil deltage
Marianne opfordrede sejlerne til at invitere gæsterne til en kortere sejltur, og de deltagende både vil
blive markeret med en særlig stander.
Både, der er til salg, opfordres til at sætte TIL SALG skilte på.
Arne omtalte, at der også på Hejren ville være forskellige aktiviteter, f. eks. speedbådssejlads, sejlads
med mini-både, og dykkeklubben vil ligeledes deltage.
Det er påtænkt, at der skal køre mini-tog fra Strandvejen til parkeringspladsen.
Måske vil Greve Pigegarde spille.
Det er de foreløbige planer, men der vil komme yderlige information.
Hans Kofoed vil forsøge at få girokort til kontingent opkrævning overført til PBS måske også til
Mobil-payment. Af praktiske og økonomiske grunde vil kontingent blive opkrævet en gang om året.
Kontingent restance bliver max. 3 måneder.
Et nyt ændret forslag til vedtægtsændringer vil blive lagt på SHS´s hjemmeside og forelagt på den
ekstraordinære generalforsamling d. 9. april 2016.
Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og
overlade ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Svend takkede dirigenten samt de fremmødte for en god generalforsamling med en konstruktiv debat.
Samtidig ville han gerne udtrykke en stor tak til alle de aktive medlemmer, der havde ydet en stor
indsat for klubben i det forløbne år. Til slut ville han gerne fremhæve Marianne for hendes store
indsats i havneudvalget som SHS` nye repræsentant.
Marianne fik en stor applaus og generalforsamlingen kunne slutte klokken 22.10
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