Referat af generalforsamling i Strib Bådeklub.
Onsdag den 11. marts 2020

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 18 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden, Lars Lauridsen, 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 han at generalforsamlingen var lovligt
varslet og forkyndt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden forelagde beretningen der indeholdt følgende hovedpunkter:
I den forgangne sæson har i bestyrelsen haft fokus på etablering af tidssvarende administrative
systemer, herunder implementering af regnskab systemet Dinero. Systemet udmærker sig ved at give
et retvisende økonomisk billede som har allerede har vist sig at være til gavn. Således er der fundet
en større difference på det faktiske antal betalende klubmedlemmer, som nu udgør 141. Der vil
komme flere betalingsmuligheder såsom Mobile Pay og Dankort. Systemet kan eksportere data og
give overblik over de enkelte betalingsområder f.eks. betaling for leje af klub både.
Sejlerskolen fremhævedes som et stort aktiv for klubben og Jørgen Rasch for sin store indsats der
giver en høj faglighed blandt deltagerne. Samtidig bidrager sejlerskolen til nye medlemmer.
Klubhus er et fokusområde og en åremåls leje aftale med Strib Havn er indgået. Klubhuset ønskes
aktiveret til udlejning og derfor skal køkken renoveres således at det kan fødevarer godkendes og der
er hensat midler hertil. I sæsonen har det været udlejet ca. 10 gange og der forventes endnu flere
udlejninger i kommende sæson. Udlejning bidrager med lejeindtægter.
Klubhuset ønskes opfrisket og renoveret fordi der ikke er midler til at bygge et nyt. Bestyrelsen
arbejder med flere løsningsmuligheder.
.
På et spørgsmål om rengøring af klubhuset oplyste formanden at rengøring af offentligt tilgængelige
faciliteter varetages af Strib Havn og at Havnefogeden er kontaktperson. Rengøring af køkken og

klublokale er klubbens ansvar, og det forventes at brugere af klubhuset udfører nødvendig rengøring
efter brug. Bestyrelsen overvejer at opkræve et depositum ved udlejning af klubhuset, der kan
anvendes, hvis rengøringen er mangelfuld
Forsamlingen efterlyste referater fra afholdte bestyrelsesmøder og formanden oplyste at bestyrelsen
ønskede at orientere medlemmerne bedst muligt, men at den nye bestyrelse ikke havde kapacitet til at
besvare de mange spørgsmål referaterne affødte. Det samme gjaldt spørgsmål ved personligt
fremmøde før bestyrelsesmøderne. Formanden ønskede at forbedre dette, og det vil være et af de
områder den nye bestyrelse har fokus på.
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 statusposter sammenholdt med budgettal for 2019 og
2020.
Der fremkom under gennemgangen er lang række kritiske bemærkninger fra forsamlingen, herunder at
regnskabet ikke var udsendt til medlemmerne eller opslået på hjemmesiden før generalforsamlingen.
Dirigenten henviste til klubbens vedtægter der bestemmer at driftregnskab og status skal være
tilgængelig for medlemmerne de sidste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og bemærkede at
det ikke er præciseret hvordan denne ’tilgængelighed’ skal foregå.
Under drøftelse af indtægtsposter blev der rejst spørgsmål om kontingent fra de af havnens lejere, der
ikke var andelshavere, for årene 2017 til 2019. Formanden oplyste at bestyrelsen ikke havde
modtaget denne liste selv om det blev fremført at den var sendt fra havnens formand Johannes Prahl.
Bestyrelse vil rette henvendelse til formanden for havnen om dette.
Per Stub oplyste at klubbens indtægt ved udlejning af klubhuset, som i henhold til den tidligere
lejekontrakt deles ligeligt med havnen, ikke stemte med havnens regnskab og opfordrede bestyrelsen
til at søge forholdet afklaret for årene 2017 og 2018. Formanden vil rette henvendelse til havnen om
dette.
Under drøftelse af udgiftsposter blev der rejst spørgsmål om betalingen til Dansk Sejlunion (DS) for
årene 2018 og 2019 hvor der ikke var overensstemmelse mellem kontingenter og medlemstal.
Kasseren oplyste at han havde drøftet dette med DS, der stod fast på at det indberettede medlemstal
blev lagt til grund for opkrævning af kontingentet til DS og ikke senere kunne ændres. Formanden
oplyste at bestyrelsen havde fortaget en meget omfattende gennemgang af medlemslisten, der ikke
var opdateret da den tiltrådte, og at medlemmer der havde meldt sig ud eller ikke reageret på
henvendelser var fjernet fra listen. Indberetningen for 2020 omfattede kun aktive medlemmer.
Under drøftelse af udgifter til klubhuset blev der rejst spørgsmål om posterne el og vand. I henhold til
lejekontrakten skal disse udgifter baseres på det aktuelle forbrug, der baseres på separate målere.
Bestyrelsen vil sikre at der bliver opsat målere, og en regelmæssig aflæsning af disse.
Under drøftelse af aktiver blev der rejst spørgsmål om posten ’vimpler’ på ca. 17.000 kr. Kasseren
oplyste at der var indkøbt vimpler, da bestyrelsen ikke var opmærksom på at Frank Nielsen havde et

lager. På spørgsmål om hvorvidt der var sket afregning for solgte vimpler fra den tidligere havnefoged
oplyste Per Stub han havde indkasseret kr. 400 i forbindelse med udarbejdelse og revision af
regnskabet for 2018. Kasseren oplyste at usolgte vimpler var optalt i forbindelse med udarbejdelsen af
regnskabet for 2019.
Dirigenten fik udleveret et underskrevet eksemplar af regnskabet og konstaterede at det var
underskrevet af formanden og to bestyrelsesmedlemmer men ikke af revisor.
Generalforsamlingen blev suspenderet så medlemmer, der måtte ønske det, fik mulighed for at
gennemse regnskabet.
Regnskabet kan downloades fra klubbens hjemmeside.
Generalforsamlingen blev genoptaget og regnskabet blev forelagt til godkendelse med følgende
bemærkning; Bestyrelsen skal inden 14 dage sikre at regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlem
Toke Köhler og revisor og derefter offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Regnskabet blev herefter vedtaget ved akklamation.
.
4.

Fastsættelse af kontingent for 2020

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter.
Bestyrelsen oplyste at det årlige gebyr for at bruge klubbens både var fastsat til 300 kr.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget ved akklamation.

5. Behandling af forslag
Der forelå ingen forslag til behandling.
.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ifølge vedtægterne udløb valgperioden for 2 medlemmer, og da Christoffer Kristensen var udtrådt af
bestyrelsen var der behov for at vælge et bestyrelsesmedlem for en ét-årig periode.
Henrik Wolter var villig til genvalg og formanden foreslog nyvalg af Kenn Flindt Larsen og Christian
Saabye Simonsen. Kenn var indstillet på at modtage valg for et år.
De tre kandidater var til stede og bekræftede at de var villige til at modtage valg.
De blev herefter valgt ved akklamation.
Bestyrelsen består herefter af
Lars Lauridsen (valgt til 2021)
Carsten Rønnemose (valgt til 2021)

Kenn Flindt Larsen (valgt til 2021)
Henrik Wolter (valgt til 2022)
Christian Saabye Simonsen (valgt til 2022)

7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Formanden bragte Toke Köhler i forslag. Toke var ikke til stede med havde meddelt bestyrelsen, at
han var villig til at modtage valg.
Han blev valgt ved akklamation.
Frank Nielsen er valgt som suppleant til 2021.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Bent Sommer og Claus Qvitzau blev genvalg som revisorer ved akklamation.
Efter opfordring gav Per Stub samtykke til at modtage valg som revisorsuppleant og blev valgt ved
akklamation.
9. Fremlæggelse af udvalg
Havbad/saunaudvalg
Efter forespørgsel oplyste Carsten Rønnemose at han havde haft en række møder med Brian
Jensen fra havnens bestyrelse og en repræsentant fra Middelfart Kommune. Der var en række
uafklarede spørgsmål om bygningens placering og økonomien ved at inddrage en del af
bukkegården til bygningen og etablering af et nyt område til bådstativer og master. Bestyrelsen
afventer et udspil fra havnen.
Klubhus
Formanden oplyste at bestyrelsen havde planer om at opgradere køkkenet og havde indkøbt en
ovn, som det fremgår af regnskabet. Det var yderligere planen at indkøbe nye køkkenelementer.
Der var behov for hjælp fra medlemmer med håndværksmæssige færdigheder til at gennemføre
renoveringen.
Bådelaug for klubbens både
Erik Bay oplyste at det havde været en god sæson med fuldt tegnet sejlerskole, hvor alle elever
bestod prøven til Duelighedsbevis i sejlads (praktisk del), et kursus i teoretisk navigation mv. var
gennemført ag alle elever bestod prøven til Duelighedsbevis i sejlads (teoretisk del).
Per Stub oplyste at alle klubbåde havde været brugt flittigt med ca. 50 sejladser i løbet af sæsonen.
Bestyrelsens tanker om nye udvalg blev af dirigenten henvist til punkt ’eventuelt’

10. Eventuelt
Formanden oplyste at Christian Saabye Simonsen havde foreslået at en række
udvalg/interessegrupper der kunne hjælpe bestyrelsen med
a) En bedre/hurtigere kommunikation med medlemmerne/administration af hjemmesiden
b) Kontakt til børnefamilier og skoler i Strib
c) Kontakt til sponsorer
Der var ikke umiddelbart nogen i forsamlingen der tilkendegav, at de var villige til at indgå i disse
grupper.
Per Stub oplyste at Claus Quistau var villig til at stå for PENSIOGNISTEN hvis den var til rådighed
uden betaling i form af det årlige gebyr.
Der var ikke yderligere ønsker om indlæg.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden, der afsluttede
generalforsamlingen.
Som dirigent

Jørgen Rasch

