Referat af SHS's generalforsamling d. 6. marts 2020.
Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden, Finn Dalhoff, bød velkommen og gjorde specielt opmærksom på, at klubbens stiftende
generalforsamling fandt sted på denne dato for 40 år siden.
Finn foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent og Jørgen Lind som referent. De blev begge
valgt. Jette takkede for valget, foreslog som stemmetællere Lone Röttig og Lone Japp og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav herefter ordet til
formanden.
Der var 13 stemmeberettigede til stede.
2. Bestyrelsens beretning
Finn henviste til den skriftlige beretning og uddybede med nogle supplerende kommentarer.
Bestyrelsesmøder/Fællesmøder - Det er vigtigt at samarbejde med HBK om en række aktiviteter på
Mågen, og ikke mindst behovet for vedligeholdelse af øens faciliteter. Det forventes, at der
kommer øgede udgifter til klubhuset, broer, sejlerskole og lignende. Mulig kontingentforhøjelse
næste år! Formanden kunne dog komme med den glædelige meddelelse, at der ikke er pæleorme i
broerne. Der blev givet udtryk for et ønske om en lidt bedre kommunikation og gerne flere fælles
klubarrangementer.
Medlemmer - SHS's medlemstal ligger fortsat stabilt omkring 100, men med et stigende antal
ældre. Finn viste på en kurve, at der er "underskud" i næste generation. Finn ønskede også, at
SHS'ere lærte hinanden bedre at kende - en broformand for hver bro?
Vild med Vand - Havneø Mågen deltog også i 2019 i dette arrangement, som krævede et stort
arbejde fra frivillige. Det er besluttet at deltage igen i 2020.
Greve Marina - Finn har været inviteret til et orienteringsmøde mellem kommunen og Greve
Marina, og han håber, at de har fået en bedre forståelse for Mågens problemer med nedslidte
broer og forringet vanddybde.
Søforklaring - Det er eneste sejlklub blad i Køge Bugt. I år har redaktionen yderligere lavet et
Jubilæumsskrift.
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 2019
Hans Kofoed gennemgik regnskabet for SHS, som viste et lidt større overskud end budgetteret.
Den lidt store udgift til standere skyldes indkøb til lager, og en stor stander ved indkørslen til
Mågen.
Marianne Pedersen gennemgik regnskabet for Trivsel, som viste et pænt overskud. Den store udgift
til vedligeholdelse af bygninger skyldes, at hele klubhuset blev malet.
Begge regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Budget
Hans gennemgik budgettet for 2020. Aktivitetsudvalget forventes at skulle bruge et større beløb til
særlige arrangementer i forbindelse med 40 års jubilæet.
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
Ikke relevant, da formand vælges i ulige år.
8. Valg af kasserer.
Hans Kofoed genvalgt for en periode af 2 år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bente Henriksen genvalgt til bestyrelsen. Kaj Krogh nyvalgt til bestyrelsen. (Steen Jørgensen
ønskede ikke genvalg). Marianne Pedersen genvalgt som suppleant. Alle for en periode af 2 år.
Jette Thøgersen er valgt som suppleant for en periode af 1 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
Johannes Bührmann er valgt som suppleant for en periode af 2 år til havnebestyrelsen
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind og Finn Dalhoff genvalgt. Kaj Krogh nyvalgt. (Svend
Röttig ønskede ikke genvalg)
Sejladsudvalg: Det blev besluttet midlertidigt at nedlægge dette udvalg.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen genvalgt.
13. Eventuelt.
Finn indledte med en information om, at der vil blive nogle jubilæumsarrangementer, når det
bliver varmere i vejret. Gode ideer er meget velkomne.
Der er planlagt en klubaften d. 31. marts 2020, fælles med HBK og GS, hvor Dansk Sejlunion vil
orientere om, hvilke fordele og muligheder klubberne har af medlemskabet.
Marianne gjorde opmærksom på Ø-udvalgets orienteringsmøde d. 10. marts og opfordrede til at
møde op. Hun udtrykte også glæde over, at der ikke er fundet pæleorme i broerne, men var
alligevel bekymret for udgifter til andre vedligeholdelsesopgaver. Tilsanding og uddybning er ved
at blive et stort problem. Der blev også opfordret kraftigt til at møde op til Greve Marinas
Generalforsamling d. 28. april, hvor der bl.a. skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
Jørgen kom med et forslag til at blive klogere på, hvor SHS medlemmerne har deres både
liggende, og hvad deres interesser er for klubben. I forbindelse med den kommende søsætning vil
vi prøve at få en snak med hvert medlem, når båden skal i vandet. Der skal udarbejdes et skema
med nogle spørgsmål om f.eks. bådtype, kendskab til Søforklaring, hjemmeside, o.lign. Vi håber,
at alle vil tage positivt imod dette initiativ.
Ib ønskede at sige tak til Svend for hans engagement og de mange spændende sejltekniske
artikler, han har bidraget med i Søforklaring. Ib fortsatte med et resume af bladets historie fra det
første blad allerede 1 måned efter klubbens stiftelse. Det fik sit navn efter en konkurrence, hvor
Svends forslag vandt, og er brugt fra blad nr.2. I starten sørgede Hans Otto for trykningen, senere
hjalp Børge Olsen og derefter Carl Aage. Jes Hermansen stod for opsætningen i mange år, indtil
Jørgen overtog i 2007.
Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og
orden.
Formanden takkede dirigenten, og han overrakte en vingave til Steen og Svend som tak for
mange år i bestyrelse og udvalg. Afslutningsvis også en stor tak til de tilstedeværende for
fremmøde.
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