Referat af generalforsamling i Strib Bådeklub.
Onsdag den 20. marts 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 39 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden, Mark Jensen, bød velkommen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Jørgen Rasch, der blev valgt ved akklamation. Dirigenten takkede for valget og
konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via klubbens hjemmeside og
opslag i klubhuset. Med forsamlingens samtykke konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var
lovligt varslet og forkyndt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden forelagde beretningen der indeholdt følgende hovedpunkter:
Medlemstallet er 203 heraf 54 familiemedlemsskaber.
Klubben kan se tilbage på et år med en fuldtegnet sejlerskole og flere nye tiltag.

Sæsonen blev skudt i gang med Sejlerskole, Kapsejlads, Pigesejlads og et tiltag om torsdagen
med mere uforpligtende sejlads i klubbådene. Tiltaget kørte som eksperiment frem til sommerferien
og er efterfølgende blevet efterspurgt af flere.
Vi havde besøg af Danmarksmesteren i L23, som over en weekend øste af sin viden. Det bliver
gentaget i den kommende sæson.
Sankt Hans blev fejret i det bedste vejr, der var mødt 3-400 interesserede op, og samarbejdet
mellem Klubben og spejderne fungerede forbilledligt.
Sejlerskolen fortsatte gennem resten af sæsonen sammen med Tirdagssejladser og pigesejladsen.
Ved sejlerskolens prøve i praktisk sejlads bestod alle elever.
Den jolle med fiskedam, vi købte i foråret, er nu renoveret og en elmotor installeret. Den kan lånes af
alle medlemmer der har fået førerbevis.

Efterårets første aktivitet var et besøg i Kolding hos Dansk Marine Service hvor de fortalte lidt om
efterårsklargøring af motoren. Vi var et par biler der var afsted.
Bådene kom op og alle kom sikkert i stativerne.
Standerbytningen forgik i snevejr, Elbåden blev døbt og vi sluttede af i klubhuset med grillede pølser
og lidt øl.

Den 22. nov. mødtes vi for at fortælle vores bedste sejler- eller sørøverhistorier. Birger Hansen vandt
stort med fortællingen om hvordan han sejlede ind i en pæl gentagene gange. Louise Skovhus
fortalte om hvordan det er at krydse Atlanterhavet i sejlbåd med mindre børn.
Den 28. nov. mødtes vi om emnet ’el ombord’. Nogle fandt ud af at de har lidt arbejde liggende
forude.

Vi opdagede i november, at vi var blevet svindlet for 33.000 kr.
Den 10. dec. deltog ca. 25 medlemmer i et møde om dette emne.
Bestyrelsen fortalte om hændelsesforløbet og fremlagde alle papirer. Hændelsen blev refereret i
DIFs blad og fulgt op af Jyllands Posten.
Ved et møde i februar fortalte Naturvejleder Annette Weis meget levende om livet under
havoverfladen og Marsvinet i særdeleshed. Tak til Per Askær for madlavningen.
Den 1. marts. underholdt visesanger Thomas Askær med musikalske betragtninger om alt fra
halvdøve kærester til rejser sydpå. Igen stod Per for traktementet.
Vi har i løbet at efteråret og tidlig vinter færdiggjort forhandlingerne med havnen om leje af
klubhuset. Aftalen løber i op til 25 år - 15 år med option på 2 x 5 år mere.
Der er nedsat et husudvalg med Margrete Storm i spidsen.

Erik, Tom, Jørgen og Per Stub har under navnet ’Strib bådeklubs bådelaug’ dannet en gruppe
der vil stå for klubbådenes vedligeholdelse, sponsorer, økonomi og drift af sejlerskolen osv..
Gruppen vil rapportere til bestyrelsen, men er ellers selvkørende. Tak for initiativet,
Saunaen/havbadet er igen aktuelt. Efter at have droppet tanken pga. manglende interesse ser det ud
til at der blæser milde vinde over projektet. Havnen er med på tanken og Per Stub er ansvarlig for
Saunaudvalget. Der har været afholdt et møde i klubhuset for lokale interesserede.

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med projektet, som det fremgår af punktet ’indkomne
forslag’.
Der har hen over vinteren været ført forhandlinger med Strib Ro- og Kajakklub. Vi har lavet et
samarbejdsudvalg der har set på, hvad vi kan være fælles om. Vi er enige om at have enkelte fælles
møder eller arrangementer og Kajakklubbens medlemmer deltog i arrangementet med

naturvejlederen og ved koncerten med Thomas Askær. Vi har også talt om muligheden for at
arrangere en fælles fredagscafe på skift mellem klubberne.
Bestyrelsen har gennem vinteren forsøgt at få alt det omkringliggende på plads.. Klubben kan se
fremad og tænke på dens egen udvikling de næste mange år.
Vi har planlagt standerbytning den 31 marts og har hyret vognmanden til at sætte bådene i
vandet anden påskedag.

Bestyrelsens beretning blev godkendt ved akklamation.

3.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det
kommende år.
Kassereren gennemgik driftsregnskabet og statusposterne.
Der fremkom under gennemgangen er lang række kritiske bemærkninger fra forsamlingen, herunder
især at en række poster var forskellige i det fremlagte regnskab og det regnskab, der var offentliggjort
på klubbens hjemmeside.
Tage Kristensen påpegede at egenkapitalen uden forklaring var reduceret med 1950 kr.
Der kom fra forsamlingen en række spørgsmål til manglende betalinger af kontingent for 2017 og 2018
og i hvilket omfang disse kunne inddrives eller måtte afskrives. Kasseren oplyste at den oprindelige
restance på ca. 18.000 kr. efter aftale med klubbens revisorer var reduceret til ca. 7.000 kr.
Per Stub opfordrede bestyrelsen til at få en nøjagtig opgørelse af medlemstallet for 2017 og 2018 samt
at sikre refusion fra Dansk Sejlunion hvis disse tal afveg fra de tal, der var indberettet til unionen.
På spørgsmål fra forsamlingen oplyste kasseren at det ikke havde været muligt at få en opgørelse fra
havnefogeden, der forestår salg af klubbens vimpler.
Per Stub opfordrede bestyrelsen til at få en nøjagtig opgørelse af antallet af vimpler der var udleveret
til havnefogeden, det antal der fortsat var i behold og sikre betaling for de solgte vimpler.
Kasseren oplyste at han uden held havde rettet henvendelse til havnen for at få oplyst hvilke lejere,
der ikke var andelshavere. Disser har, ifølge havnens reglement, pligt til at være medlemmer af Strib
Bådeklub.
Forsamlingen pålagde bestyrelsen at sikre de fornødne oplysninger for årene 2017 og 2018.
Per Stub oplyste at klubbens indtægt ved udlejning af klubhuset, som i henhold til lejekontrakten deles
ligeligt med havnen, ikke stemte med havnens regnskab og opfordrede bestyrelsen til at søge
forholdet afklaret for årene 2017 og 2018.
Johannes Prahl og Erik Holm stillede begge forslag om at regnskabet ikke blev sat til afstemning i dets
nuværende udformning og at et nyt regnskab blev udarbejdet og godkendt af en statsautoriseret
revisor.

Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet så forslagsstillerne i fællesskab kunne formulere et
beslutningsforslag.
Ved generalforsamlingens genoptagelse blev forslaget oplæst af dirigenten og teksten gengivet via en
projektor. Efter en kort debat blev forslaget, med forslagsstillernes godkendelse, ændret til følgende;
Generalforsamlingen beslutter at det forelagte regnskab ikke sættes til afstemning.
Bestyrelsen pålægges at lade Tage Kristensen og Per Stub gennemgå og tilrette klubbens regnskab
for 2018.
Det gennemgåede og reviderede regnskab forelægges en ekstraordinær generalforsamling til
godkendelse.

Med forsamlingens tilslutning blev Bente Rasmussen og Ole Sørensen udpeget til stemmetællere.
Forslaget blev forelagt til afstemning og da 29 stemte for dette konstaterede dirigenten at forslaget var
vedtaget.
Budget for det kommende år
Kasseren gennemgik posterne i det fremlagte budget.
Bent Sommer henviste til sin erfaring som tidligere kasserer for klubben og bemærkede, at udgiften til
elforbrug og renovation kr. 36.000 næppe var tilstrækkelig.
Henrik Johansen påpegede at budgettet ikke indeholdt en sammentælling af udgifts- og
indtægtsposter. Ved hovedregning mente han at kunne konstatere et overskud på ca. 12.000 kr. og
henviste til betydningen heraf ved behandlingen af det senere punkt på dagsordenen om fastsættelse
af kontingent for 2020.
Forsamlingen foreslog bestyrelsen at revidere budgettet når der forelå et revideret regnskab.

4.

Fastsættelse af kontingent for 2020

Formanden begrundede bestyrelsens forslag om at fastsætte almindeligt kontingent til kr. 550 og
familiekontingent til kr. 850 med henvisning til at den nye lejekontrakt med havnen indebar at klubben i
fremtiden skulle stå for al vedligeholdelse af klubhuset og ikke, som hidtil, kun den indvendige
vedligeholdelse.
Han henviste endvidere til det fremsatte forslag om at klubben yder en underskudsgaranti til et projekt
om at opføre en sauna m.v. på havnen.
Under debatten blev det fremhævet at klubben ved udgangen af 2018 havde et bankindestående på
over 250.000 kr. og at budgettet formentlig vist et overskud.
Efter ønske fra forsamlingen blev forslaget sendt til skriftlig afstemning.
37 deltog i afstemningen heraf 7 blanke 14 ja og 16 nej stemmer.

Dirigenten konstaterede at forslaget ikke var vedtaget.
5. Behandling af forslag
Der forelå 3 forslag til behandling.
A. Bestyrelsen ønsker, i lighed med tidligere, at støtte havbad/sauna projektet med en
underskudsgaranti på 100.000,- kr.
Per Stub gennemgik de bestræbelser, der fra forskellig side var udvist for at gennemføre projektet
gennem de seneste år.
Status var at havnen havde godkendt en placering af 5 moduler på det areal, klubben lejer af havnen.
Tilskud fra fonde og sponsorer var bortfaldet, da det tidligere projekt ikke blev gennemført, men Per
havde tiltro til at hovedparten af disse ville yde tilskud til et nyt projekt. Der forelå forhåndstilsagn fra
bl.a. Superbrugsen og Middelfart Kommune, der i øvrigt havde ydet stor bistand ved projekteringen af
bygningerne.
Den samlede byggesum på ca. 1,1 million kr. kunne reduceres ved at færdiggørelsen af bygningerne
kunne udføres ved frivilligt arbejde af klubbens medlemmer, havnens øvrige brugere og andre
interesserede.
En alternativ placering af bygningerne med en mulig udvidelse til 6 moduler syd for havnens
slæbested var under overvejelse, men krævede omfattende godkendelser, da det overskrider kyst- og
strandbeskyttelseslinierne.
En placering på kommunens grund syd for havnen var en tredje mulighed, men mere tvivlsom, da en
sådan placering ville indebære omfattende høringssvar fra beboerne langs Strandvejen, herunder
grundejerforeningen, der notorisk er imod ændringer af enhver art.
På forespørgsel oplyste Per at brug af faciliteterne ville være uden beregning for klubbens medlemmer
og lejere i havnen det første år. Det vil være op til den nedsatte styringsgruppe at give adgang til andre
bruge og fastsætte eventuel betaling samt betaling fra klubbens medlemmer og havnens lejere efter
det første år.
Forslaget blev sendt til afstemning og da 26 stemte for forslaget konstaterede dirigenten at forslaget
var vedtaget.
B. Forslag fra Johannes Prahl, Løkkevej 20, 5500 Middelfart.
Overdragelse af oprindelig bygning på matrikel nr. 3-6 Strib Færgegård, Strib Røjleskov beliggende
Strandvejen 265 5500 Middelfart.
Bygningen overdrages til Strib Ro-og Kajakklub til den bogførte værdi.

C. Bestyrelsen foreslår afståelse af klubbens brugsrettigheder for vores andel af Strib Ro og Kajakklub
(SRK) område.
Forslag til en aftale med SRK var tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Efter ønske fra forsamlingen blev forslag B og C behandlet under ét.

Johannes Prahl begrundede sit forslag med at de to klubber burde samarbejde i stedet for at strides,
og at klubben i mange år ikke havde benyttet sin ret til at anvende en del af SRKs lokaler.
Formanden begrundede bestyrelsens forslag med at aftalen indeholdt mulighed for at benytte SRKs
lokaler hvis klubben fik behov for dette til at drive en ungdomsafdeling eller andre søsportsaktiviteter.
Han fremhævede at den nye bestyrelse for SRK havde vist stor smidighed og var indstillet på et
tættere samarbejde med klubben. Et bevis for dette var at SRKs medlemmer havde deltaget i en
række af klubbens arrangementer.
Han fastslog, at klubben ikke havde benyttet SRKs lokaler i mere end 10 år.
Den efterfølgende debat indeholdt mange indlæg, herunder at et samarbejde ville styrke begge
klubber til glæde for medlemmerne, hvoraf en del var medlem af begge klubber. Andre fremhævede, at
klubbens fortsatte brugsret til SRKs lokaler og muligheden for at opsige lejemålet, var et nødvendigt
værn mod havnens mulige opsigelse af lejeaftalen om klubhuset.
Formanden fremhævede at lejekontrakten med havnen i princippet var 25 årig idet den første periode
på 15 år kunne forlænges med 5 år i to omgange.
Dette indlæg medførte en videre debat om klubbens lejekontrakt med havnen, navnlig en kritik af at
medlemmerne ikke var gjort bekendt med dens nærmere indhold.
Der blev af flere rejst tvivl om hvorvidt klubbens ret til at anvende SRKs lokaler var tilstrækkelig sikret i
det fremlagte aftaleforslag.
Under debatten besluttede Johannes Prahl at trække sit forslag tilbage.
Efter udveksling af korte bemærkninger erklærede dirigenten debatten for afsluttet og satte forslag C til
skriftlig afstemning.
I afstemningen deltog 36 hvoraf 2 blanke, 15 ja og 19 nej stemmer.
Dirigenten konstaterede at forslaget ikke var vedtaget.
Efter ønske fra forsamlingen suspenderede dirigenten generalforsamlingen, så deltagerne kunne
indtage forfriskninger.
Generalforsamlingen blev genoptaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ifølge vedtægterne udløb valgperioden for 3 medlemmer, og ingen af disse ønskede genvalg.

Formanden foreslog nyvalg af Lars Lauridsen, Carsten Rønnemose og Christoffer Kristensen.
De tre kandidater var til stede og bekræftede at de var villige til at modtage valg.
De blev herefter valgt ved akklamation.
Margrethe Storm meddelte forsamlingen at hun ved valget til bestyrelsen i 2018 betingede sig at
valgperioden var ét år, og hun ønskede ikke at forlænge valgperioden.
Efter et mildt pres fra forsamlingen meddelte Toke Köhler at han var villig til at modtage valg for en
periode på ét år.
Han blev herefter valgt ved akklamation.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Per Askjær blev genvalgt ved akklamation.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Bent Sommer og Claus Qvitzau blev genvalg som revisorer ved akklamation.
Efter opfordring gav Tage Kristensen samtykke til at modtage valg som revisorsuppleant og blev valgt
ved akklamation.
9. Fremlæggelse af udvalg
Havbad/saunaudvalg
Per Stub henviste til sine indlæg under pkt. 5
Husudvalg
Margrethe Storm meddelte at udvalget var fuldtalligt og afventede retningslinjer fra den nye
bestyrelse.
Bådelaug for klubbens både
Jørgen Rasch overlod med forsamlingens billigelse dirigenthvervet til Mark Jensen.
Han oplyste at Erik Bay, Tom Brinkmann, Per Stub og han selv ville sørge for at klubbens 3 L23
både blev udrustede, vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med klubbens regler.
Aktiviteterne ville omfatte skolesejlads, kapsejlads, pigebåd, teoretisk sejlerskole med undervisning
i navigation og VHF betjening.
Lauget havde udarbejdet en kort beskrivelse af sit virke og en årsplan for 2019.

Alle indtægter fra brug af L23 bådene, herunder brugsgebyrer, samt undervisningsgebyrer ville tilgå
lauget der vil afholde alle omkostninger ved dets aktiviteter. Herudover modtager lauget for 2019 et
tilskud fra klubben på kr. 13.000 pr. båd.
Det er besluttet at indkøbe et nyt stel sejl til hver af bådene.
Festudvalg/Aktivitetsudvalg
Per Askjær ville efter bedste evne arrangere aktiviteter, men eftersøgte medlemmer, der ville stå for
klubfester.
Linda Larsen tilkendegav at hun ville deltage i udvalgets arbejde.
10. Eventuelt
Ole Sørensen opfordrede forsamlingen til at takke den afgående bestyrelse, der efterfølgende modtog
forsamlingens applaus.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden, der afsluttede
generalforsamlingen.
Som dirigent

Jørgen Rasch
NB!
Indtil 14 dage efter at referatet er offentliggjort kan stemmesedler, efter forudgående aftale på 40406522,
gennemses hos Jørgen Rasch, Gyvelhøj 13,

