Referat af SHS's generalforsamling d. 15. marts 2019.
Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden, Finn Dalhoff, bød velkommen og konstaterede, at der var 13 stemmeberettigede til
stede.
Finn foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent. Jette takkede for valget og foreslog Jørgen
Lind som referent og som stemmetællere Lone Röttig og Marianne Pedersen. De blev alle valgt og
det konstateredes, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav herefter ordet til
formanden.
2. Bestyrelsens beretning
Finn henviste til den skriftlige beretning og kommenterede de forskellige emner med det, han
kaldte "Finns betragtninger" på en række slides.
Persondataforordning - omfatter regler for hvordan medlemmers data behandles og opbevares. Et
positivt udslag er, at vi skal afgive færre data til Dansk Sejlunion.
Fællesmøder - HBK og SHS arbejder på at koordinere forskellige aktiviteter på Mågen, f.eks.
aktivitetsmøder og sejlerskole. Greve Sejlklub på Hejren inddrages også.
Medlemmer - SHS har gennem alle årene haft et medlemstal omkring 100, men med en stigende
antal ældre. Der mangler ungt blod. Det gælder også for hele Sejlunionen. Hvordan får vi fat i de
unge.
Greve Marina - Der er kommet ny formand og udskiftninger i bestyrelsen, meget kan ske på den
kommende generalforsamling, Finn opfordrede til at møde op.
Formandsmøde - kommunikationen mellem klubberne halter lidt, og man prøver at aftale nogle
klarere procedurer.
Vild med Vand - Havneø Mågen deltager igen i år i dette arrangement. Det kræver mange hjælpere
og forberedelse. Peter Karlshøj er tovholder, og der bliver afholdt en del planlægningsmøder.
Mågens hjemmeside - Sidste forår kom en ny hjemmeside op at stå, det er en velkommen
fornyelse, den er nu hyppigere opdateret og aktuel.
Aktivitetsudvalget - består officielt af 1 person, Bente, som gør et stort arbejde med diverse
arrangementer, med bistand fra frivillige hjælpere.
Fremtid - Der er løbende behov for nye medlemmer, men ikke kun det, nogle af dem skulle også
gerne involveres i klubarbejdet, ellers vil klubben ikke eksistere i en ikke alt for fjern fremtid!!
Hyggekap - Et fint samarbejde mellem alle klubberne i Greve Marina, og det har noget at gøre med
det klubberne står for - at sejle!!
Café Mågen - Klubhuset har fået nyt liv med Ebbe og Jytte, herligt!!
Søforklaring - Det eneste sejlklub blad i Køge Bugt. Bliver rost, også udefra, det koster, men er det
værd.
Finn afsluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Der blev stillet spørgsmål omkring samarbejdet mellem klubberne, og der kom forskellige ideer på
bordet. Herefter blev beretningen godkendt med applaus.
3. Regnskab for 2017
Hans Kofoed gennemgik regnskabet, som viste et mindre overskud. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Budget
Hans gennemgik budgettet for 2019. Han kommenterede at udgiften til DS er en ret stor post, og vi
får måske ikke valuta for pengene. Det er dog en undtagelse i år, hvor klubben har fået advokat

hjælp til udformning af forskellige formularer i forbindelse med forsøg på at få indkrævet penge fra
skyldnere, manglende kontingenter og bådpladsafgifter. det er vigtigt, at disse papirer er juridisk
korrekte.
Budgettet blev godkendt med uændret kontingent.
6. Kontingent og indskud
Aktivt medlem
Passivt medlem
Klubhusbidrag (ved indmeldelse )
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt )

750,00 kr.
300,00 kr.
300,00 kr.
750,00 kr.

7. Valg af formand
Finn Dalhoff genvalgt for en periode af 2 år
8. Valg af kasserer.
Ikke relevant, da kasserer vælges i lige år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Johannes M. Bührmann genvalgt til bestyrelsen. Kaj Krogh genvalgt som suppleant . Begge for en
periode af 2 år.
10. Valg af revisorer
Inger Lind og Per Henriksen genvalgt som revisorer, og Hans Otto Thøgersen genvalgt som
revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
Marianne Pedersen genvalgt for en periode af 2 år til havnebestyrelsen
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig genvalgt.
Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen genvalgt.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen genvalgt.
13. Eventuelt.
Marianne indledte med en orientering om den kommende generalforsamling i SI Greve Marina.
Der forventes en større udskiftning i bestyrelsen, der er således mulighed for at påvirke valgene
ved at møde op.
Marianne fortsatte med at fortælle om planerne med en evt. renovering af havnens broer og pæle.
Havnen er snart 40 år. Man har bedt nogle firmaer, der er eksperter i den slags opgaver, om at
undersøge og give tilbud på reparationer. En foreløbig vurdering er, at det ser ganske fornuftigt
ud.
Der er udtrykt ønske om at få flere elstandere på broerne. Ø-udvalget mener det bør vente til man
ved, hvor meget broerne skal repareres for at undgå at skulle flytte for meget rundt med
elstandere. På lang sigt bør det også overvejes, om vi stadig skal have faste broer eller flydebroer
med henblik på stigende vandstand.
Peter Christensen (som sidder i et udvalg, der vurderer havnens fremtid) supplerede med at man
havde fået tilstandsrapporter fra 4 firmaer, broerne ser ud til at være i god stand, men der mangler
en grundigere undersøgelse af pælene under vand. Man vil kontakte kommunen og Strandparken
om hjælp til finansiering.
Der er 42 ledige pladser i havnen primært motorbådspladser med lav vanddybde. Mågen har et
problem med at få nye medlemmer, da der ikke er mange store pladser.

Flere spurgte til muligheden for at lave sejlerskole og dermed tiltrække nye medlemmer. Finn
svarede, at det har været drøftet med HBK om at lave noget i fællesskab. GS fra Hejren er
interesserede i at være med i et sådant samarbejde.
Problemerne med tilsanding og lavere vanddybde specielt omkring bro 1 blev omtalt. Uddybning
er bekostelig, og hvor længe hjælper det. Tilsyneladende er det lodsejers (dvs. havnen) ansvar at
sikre fornuftig vandstrøm efter slusen så tilsanding undgås. Det er tilsyneladende en vanskelig
opgave - hvem betaler? Greve Marina, Mågen, Greve Kommune?
Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og
orden.
Formanden takkede dirigenten, og havde også en stor tak til de tilstedeværende for fremmødet.
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