Referat fra SHS’s Ordinære generalforsamling 20.3. 2015

Formanden bød velkommen og glædede sig over det pæne fremmøde.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Jette Thøgersen som dirigent, og hun blev herefter 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 er optrykt i Søforklaring Feb 2015.
Han ville kort gennemgå denne.
Standerhejsning: Man havde undladt at synge den traditionelle sang, klubben
havde tidligere været meget dygtig til at synge og havde da også et sanghæfte.
Kapsejladsen (Hyggekap) er et fælles projekt for HBK, SG, SKB og SHS, som var
startet på initiativ af Leif Larsen fra SHS sammen med Finn Borch Andersen fra
HBK. Jørgen Lind og Flemming Jørgensen havde udregnet et point system, som
hurtigt på computer kunne bestemme deltagernes placering.
Klubaftener om onsdagen var pænt besøgt, og 2 gange havde man sammen med
HBK haft foredrag. Første gang havde Raymarine fortalt om instrumenter, og
anden gang havde vi haft besøg af CG Marine, som fortalte om motorens
vedligeholdelse og vinterklargøring.
IT-kursus er blevet dygtig ledet af vores webmaster Jørgen Lind og Kjeld Pico
Larsen.
Hventuren er fortsat en stor succes og efterfølges af fiskernes fælles frokost, hvor
medlemmerne medbringer en ret til buffeten.
Søndagsgåturen fungerer fortsat med nogle få ihærdige medlemmer.
Søfartsmuseet. En mindre gruppe havde været på udflugt til Helsingør og besøgt
dette spændende museum, der er bygget ind i siden på den tidligere tørdok.
Nytår blev på festlig vis fejret i klubhuset sammen med HBK med kransekage og
champagne.
Svend konkluderede, at der havde været mange aktiviteter i SHS. I Søforklaring og
på SHS’s hjemmeside kunne medlemmerne orientere sig om disse og fremtidige
arrangementer. Svend sluttede beretningen med at opfordre såvel nye som gamle
medlemmer til at møde op og støtte disse.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt med applaus.

3. Regnskab 2014.
Regnskabet blev kort kommenteret af SHS´s kasserer Kjeld Pico Larsen.
Underskuddet var blevet lidt mindre end forventet. Den kostbare renovering af
Café Mågens køkken havde været nødvendig, for at sundhedsmyndighederne
kunne godkende dette. Der havde været kontrol af ombygningen, og tilsynet havde
været meget tilfredse.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Yvonnes forslag om at udlevere en ny stander til hver bådejer ved sæsonens start
ville medføre en kontingent forhøjelse. Næsten alle mente, at hver især måtte købe
en ny efter behov.
Forslaget blev derfor ikke godkendt.
5. Budget og kontingent.
Kjeld påpegede, at der var mange ledige pladser i havnen, og at antallet af
medlemmer var faldende. Bestyrelserne fra HBK og SHS havde haft et møde med
en repræsentant fra Dansk Sejlunion, som fortalte, at dette var et generelt problem i
klubberne over hele landet.
Dette kunne på længere sigt således medføre forhøjet klub- og havnekontingent.
Budget forslaget for 2015 blev herefter godkendt med uændret kontingent.
Aktivt medlem
Familiemedlem
Passivt medlem
Nye medlemmer klubhusbidrag

650,00 kr.
750,00 kr.
300,00 kr.
200,00 kr.

6. Valg af formand.
Svend spurgte om valg til havnebestyrelse kunne blive behandlet inden punktet
valg til formand. Dirigenten spurgte, om nogen havde noget at indvende mod dette.
Det var ikke tilfældet.
Svend gennemgik herefter opbygningen af havnens og Mågens ledelse (vedlagt
som bilag).
Som formand havde han, såvel som SHS’s medlemmer ikke haft mulighed for at få
indsigt i valg af havnefoged, dennes ansvars område, ansættelse af personale til
Café Mågen samt dennes åbningstider. Dertil kom anvendelse af de 200.000 kr,
som tilfaldt Mågen fra kommunens bevilling til havneøerne Mågen og Hejren.
Endelig var det ikke muligt at få information om Havneudvalgets arbejde.
Kjeld fremførte, at ansættelse af personale var en opgave for Ø-udvalget. Det er
udelukkende en sag mellem Ø-udvalget og havnefogden, som kun skal have én
arbejdsgiver.
Vedrørende de 200.000 kr. var disse øremærket til byggeri og anlæg på Mågen, og
ansøgningen skulle indsendes inden 1.februar. Svend havde først fået kendskab til
dette på Ø-udvalgets orienteringsmøde den 18.marts og påpegede i den
forbindelse, at den påtænkte parkeringsplads, på området ved fiskernes huse, stred
imod lokalplan Nr. 1143 februar 2009 og helhedsplanen 2010, april 2010, som
havnebestyrelsen har udarbejdet i samarbejde med kommunen.

I lokalplanen er der på dette område skitseret anlægsvej til udvidelse af havnen
samt erhverv. Hvis Ø-udvalget derfor anlægger en parkerings plads (pris 70.000
kr.), er der risiko for at den senere må fjernes – spild af penge.
Kjeld beklagede, at Ø-udvalget ikke kunne nå at orientere inden indsendelsen af
ansøgning 1. februar 2015.
Vedrørende mere gennemsigtighed fra havnens bestyrelse, var dette ikke muligt da
dennes forretningsgang bl.a. ikke tillod udsendelse af referater.
Der blev foreslået, at der på havnens kommende generalforsamling skulle stilles
forslag til ændring af dette.
Kjeld sagde dette ikke kunne lade sig gøre, da sidste frist for forslag var 1.marts,
(altså før at HBK og SHS havde afholdt generalforsamling og dermed ikke kunne
vedtage noget.)
Flemming Jørgensen fremførte, at Kjeld havde udført et stort arbejde og havde
fulgt de retningslinjer, der var, men som man evt. måtte tage op til revision.
Svend havde på baggrund af ovenstående ikke ønsket at genopstille som formand.
Da der imidlertid ikke var andre, som havde lyst til at overtage formandsposten,
var han dog villig til at påtage sig denne, hvis informationsniveauet blev hævet.
Dirigenten foreslog derefter en tænke- og kaffe pause.
Efter denne var der en modkandidat til Kjeld på posten som havne og ø-udvalgs
repræsentant, idet SHS tidligere formand Marianne Pedersen opstillede.
Efter en kort debat blev det gjort klart, at passive medlemmer er stemmeberettigede. Dirigenten anbefalede, at dette punkt blev tydeligere formuleret i vedtægterne.
Dirigenten bad herefter om skriftlig afstemning, og ved optælling af stemmesedler
var der flertal for Marianne, som herefter er klubvalgt repræsentant til Ø-udvalget
og havneudvalget.
Svend påtog sig derefter formandsjobbet for 2 år.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Hans Kofoed blev genvalgt.
Bente indtræder i bestyrelsen (Flemming A. Jørgensen flytter til Fyn)
8. Valg af 2 suppleanter: Yvonne Lundgreen genvalgt, Finn Dalhoff nyvalg
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Inger Lind og Per Henriksen genvalgt
Hans Otto Thøgersen genvalgt som suppleant
10. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind og Svend Röttig genvalgt
Sejlads udvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen genvalgt
Standerudvalg: Yvonne Lundgreen genvalgt
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen med flere
Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen, Suppleant: Arne Nielsen

11. Evt.
Flemming Jørgensen, der har været medlem i 4 år, savnede noget initiativ og
aktivitet i SHS. Han havde skrevet et indlæg i ”Søforklaring” med forslag om at
slå HBK og SHS sammen. Denne provokation havde skabt et vældigt røre og bl.a.
bevirket, at de 2 klubber havde dannet en visionsgruppe med 3 medlemmer fra
hver klub, som var fremkommet med ideer til at gøre ”Mågen” mere attraktiv.
Visionsgruppens arbejde kan ses på SHS hjemmeside.
Svend omtalte, at han havde opserveret, at Hejren annoncerede med bådpladser
hos Tempobåde, og foreslog, at Mågen gjorde tilsvarende evt. opsatte en stor
plakat med oplysning om ledige havnepladser ved indkørslen til Mågen.
Til slut viste Svend en flyer, en 3 siddet folder, som SHS havde fået fremstillet,
og som skal udleveres til interesserede, når disse henvender sig til vores
havnefoged.
Forhåbentlig kan dette medvirke til salg af flere bådpladser.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, sluttede dirigenten generalforsamlingen.
Jette sagde, at det trods en livlig debat havde været hyggeligt og overlod ordet til
Svend til en afsluttende bemærkning.
Svend takkede dirigenten og generalforsamlingen endnu engang for det pæne
fremmøde.

Referent. Ib Leif Christiansen

Dirigent Jette Thøgersen

