Sejlklubben LYNÆS

Referat

Medlemsmøde 08. marts 2017 kl. 19:00
Velkomst.
Formand Finn Børve bød velkommen til medlemsmødet, hvor bestyrelsen ville forsøge at besvare
spørgsmålene, der var stillet af 20 medlemmer.
Først skulle der vælges en ordstyrer og bestyrelsen pegede på Nina Vedel Møller, der blev valgt
med applaus.
Bestyrelsen havde valgt Henrik P. som den der ville besvare spørgsmålene, suppleret af den øvrige
bestyrelse.
1. I beretningen gives der udtryk for, at sejlklubben bl.a. arbejder med forskellige
værktøjer, herunder Maritim Turisme og vandsportsfestival? Hvordan er sejlklubben
involveret i dette? Er sejlklubben blevet et erhvervsaktiv på Lynæs havn? Hvad er
formålet? Vil vi som medlemmer støtte op om den kurs? – eller er dette i virkeligheden
mere et anliggende for Havnens bestyrelse og havnens erhvervsvirksomheder?
Kommunen har, med hjælp af Idrættens Analyse Institut (IDAN), lavet en registrering og
undersøgelse af udnyttelsen af idrætsfaciliteterne i kommunen. En af hovedkonklusionerne var, at
kommunens placering ved vandet ikke blev udnyttet. Sideløbende arbejdede kommunen med sine
muligheder for bedre branding i forhold til at tiltrække nye borgere. Også her konstateredes, at de
muligheder kommunen har – med vand på alle 4 sider – ikke bliver udnyttet.
EU har for et par år siden igangsat et projekt, Maritime Tourism, som skal støtte medlemslandene
i udvikling af lystbådehavnene og disses nærområde.
I forlængelse af dette har en række nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden igangsat
et arbejde for en samlet markedsføring af Nordsjællands søværts muligheder. Halsnæs Kommune
har her set Lynæs som et oplagt sted at gøre en indsats. Dels fordi havnen har gjort en masse for
at udvikle sig og gøre sig tidssvarende, dels fordi det lykkedes for bådværftet at finde en køber,
der vil være med til at udvikle området, og dels fordi der er en aktiv sejlklub på havnen, som gør
sig bemærket i idrætten på højt nationalt plan.
Havnerådet, hvor vi, sammen med alle øvrige interessenter på havnen, er medlem, foreslog for
snart et år siden, at der blev hyret et konsulentfirma til at se på, og komme med forslag til,
hvordan havnen ville kunne udvikles for at sikre overlevelse, og hvordan der ville kunne skaffes
finansiering. Penge til denne kortlægning blev bevilget fra kommunernes projekt Maritim Turisme,
og er gået i gang for nylig. I den forbindelse har kommunen sat sig for bordenden i et udvalg som
styrer disse ting. I udvalget sidder havnen, bådværftet, surfforretningen og, på opfordring af
havnen og kommunen, sejlklubben. Sejlklubben er på den måde sikret indsigt i, hvad der kommer
på bordet af planer og en vis indflydelse på, hvad der bliver effektueret. Vi vil således kunne
påvirke, hvad der skal ske, og anses af kommunen for en væsentlig deltager i udvalget. Men det
ligger klart, at vi ingen formel indflydelse har på, hvad de erhvervsdrivende og kommunen
sammen med havnen beslutter i den sidste ende.
Arbejdet her er kun lige gået i gang, og der foreligger endnu ikke nogle konkrete forslag.
Sejlklubben har, så længe jeg kan huske, deltaget i Havnerådet. Naturligvis. Det er et forum, hvor
alle havnens interessenter, klubber og erhvervsdrivende, mødes for at forholde sig til havnens liv i
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bred forstand, og til konkrete projekter, som Åben Havn, der nu hedder noget andet. Jeg kan ikke
forestille mig, at medlemmerne af klubben virkelig mener, at vi skal træde ud af dette samarbejde.
Det er da i klubbens og dens medlemmers interesse, at der er relevante erhverv på havnen, som
kan servicere os selv, men også trækker mennesker uden tilknytning til havnen ned for at købe
fisk, tovværk eller et måltid mad. Eller for bare at nyde vores dejlige havn. Det giver liv på havnen,
også uden for weekenderne, og modvirker f.eks. tyveri og hærværk, og kan rimeligvis også give et
nyt medlem i ny og næ.
LYN-X
Den omtalte vandsportsfestival er også udsprunget af kommunens ønske om at gøre opmærksom
på kommunens fantastiske muligheder for at lege med vandet, og at lave en årligt
tilbagevendende begivenhed, som Stålmanden i Fr.værk. Valget er igen faldet på Lynæs, og bliver
startet op i år under navnet LYN-X. Der er tale om en event, der finder sted i samme weekend som
Vild med Vand holder Havnens Dag, og vil i Lynæs reelt være en udvidelse af Havnens Dag.
Kommunen skyder penge i LYN-X, og de fordeles af havnerådet blandt aktørerne til finansiering af
aktiviteterne. Planlægningen af 2017-udgaven er gået sent i gang, så heller ikke her er der ret
meget helt konkret endnu, men meningen er at skabe et stort arrangement, som tilbyder noget
mere end de hidtidige Åben Havn, og senest Havnens Dag, som begge har været meget præget af
aktiviteter på land, og ikke har tiltrukket så forfærdelig mange nye mennesker. Sejlklubben er
blevet bedt om at hjælpe ved kajak-, svømme- og surfkonkurrencer, og som sidste år kommer vi
selv med ”Kom og Sejl” og aktiviteter i klubhuset. - Med kommunen bag, med penge og
manpower, er der basis for langt bedre markedsføring, og der med også mulighed for at råbe flere
mennesker op, som kunne tænke sig at deltage i de mere daglige aktiviteter i Lynæs: Havneplads,
medlemskab af klubberne, omsætning i forretningerne, og nye beboere i kommunen.
Spørgsmål fra salen:
Vibeke:
Syntes at spørgsmålet er besvaret, men tror at beskrivelsen i nyhedsbrevet har været
utydelig, men er tilfreds med svaret. ”Det var rart at få klarhed -> der har været en
del tvivl om, hvorvidt det var havnen eller sejlklubben der havde fået økonomisk
støtte”
Gert M:

Gert siger at han sidder med 2 roller, dels som medlem af SL, dels formand for
havnen. Gert mener det er logisk at klubben deltager i aktiviteterne på havnen, da
medlemmerne af SL for en stor parts vedkommende også er andelshaver i havnen.
F.eks. kunne man forstille sig at sejlerskolen kom på private hænder, da han har
forstået det er svært at få frivillige instruktører.

Roger:

Mener at medlemmerne af SL også må være interesseret i udvikling af havnen, da
der er personsammenfald mellem klubben og havnen.
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2. Formanden giver udtryk for, at Sejlklubben har spillet fallit hvis vi ikke evner at tiltrække
de unge. Hvorfor?
– Hvilke andre muligheder er der for medlemstilgang?
– Hvad tænker/arbejder bestyrelsen med i forhold til øvrig medlemsfastholdelse? Det er
de 50 + årige, der køber båd i dag
– hvordan kan vi som klub tilbyde attraktive aktiviteter til denne gruppe?
Allerede i Lis seneste år som kasserer fik vi på generalforsamlingerne kridtet op, at demografien
arbejdede imod klubben, og at der blev færre og færre unge voksne. Samme problematik blev
samtidig påpeget af DS, som fik DIF til at sætte en stor undersøgelse i gang, Havets Motionister,
som I har hørt om, og dejligt mange af jer har deltaget i. Den var opdelt i flere afsnit. Delrapport 2
viste klart, at det er de klubber, der havde et varieret udbud af vandaktiviteter, der kunne
tiltrække nye medlemmer, mens de mere stillestående gik tilbage i medlemstal. De mest
almindelige ”nye” aktiviteter er kajak, som 30% af DS-klubberne tilbyder, surfing i 25% af
klubberne og SUP i 20%. Men hvorfor ikke også motorbådssejlads og andre aktiviteter. Under alle
omstændigheder er det de klubber, der formår at udvikle eksisterende aktiviteter og udvikle nye,
der kan tiltrække medlemmer.
Da delrapport 3 kom, fik vi også mulighed for at se, hvad de mere end 70 besvarelser fra Lynæsmedlemmerne viste.
I store træk viser de lokale svar samme tendens som på landsplan: Medlemmerne finder det
berigende at sejle, de økonomiske omkostninger ved at sejle og være medlem af klubben er
rimelige i forhold til udbyttet, klubben leverer mange gode aktiviteter, bestyrelsen leverer et godt
og stort arbejde, men det kniber gevaldigt med at udvikle nye aktiviteter og modernisere de gode
gamle. I det område af undersøgelsen, hvor medlemmerne har kunnet præsentere ønsker til
udvikling af klubben, er de gennemgående udsagn: Forandring og nytænkning, flere unge familier
som medlemmer, flere børneaktiviteter, anskaffelse af sportsbåde, flere aktiviteter som kajak, surf
og et sø-sportscenter, faciliteter til børn og unge, godt vi er i Sejlsportsligaen, flere turaktiviteter.
Alt sammen i god overensstemmelse med, hvad der også er vedtaget på strategimøderne i 2015
og 2016. Formanden siger i sin beretning, at vi i klubben ikke har opfyldt de mål vi på
strategimøderne satte os om at tiltrække unge og ”unge voksne”. Og det er jo ærgerligt, når
demografien arbejder den gale vej for os. Det kan så også konstateres, at det er vanskeligt at få en
fornuftig bemanding af diverse udvalg, som er dem, der skal stå for det praktiske arbejde. Flere
udvalg er meget tyndt besat: Juniorudvalget og F&A, og Turudvalget, Kabysudvalget og kasserer
mangler helt.
Bestyrelsen ser det ikke som et mål, at det alene er unge familier, der kan blive medlem. Det blev
f.eks. i løbet af efteråret på et best.møde foreslået, at Hækbølgen måske kunne lave andre
aktiviteter end at svinge kniv og gaffel. Kunne man ikke forestille sig, at de på en anden dag i
måneden end frokostdagen gik en tur langs stranden, eller sejlede til Rørvig og spiste madpakken
der? Så kunne klubben komme i kommunens nye brochure med beskrivelse af klubber, der laver
idrætsaktiviteter for 60+'ere, og måske tiltrække nye medlemmer. Det har tilsyneladende ikke
været gennemførligt.
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Skal vi rykke ved vores demografiske problem, så skal vi have nogle yngre medlemmer ind. De
fleste både bliver i dag solgt til 35-45 årige familier med børn. Det bekræftes af folk i
bådbranchen, også af Tobias her på havnen. Vi ser dem også på havnepladserne i Lynæs, men vi
har ikke ret mange tilbud til unge familier, så det er vanskeligt at få dem ind i klubben.
Hvis man forsøger at liste vores aktiviteter op, så ser de stort set sådan ud: Sejladsaktiviteter:
Sejlerskolen, Juniorudvalget, Sejlsportsligaen, Onsdagssejladser. Sociale aktiviteter:
Medlemsaftener, Hækbølgefrokost, Standerhejsningsfest, Grillaftener, Skt. Hansfest,
Standernedhalingsfest, Bestyrelsesfest, Udvalgsfester. Det store spørgsmål kom så: ”Jeg er 32,
kan sejle. Hvad har klubben til mig?” - Har nogen gode ideer til at ændre på tingene modtages de
gerne.
Ting alle kan være med til at gøre bedre, er de gammelkendte, tippede stole, og modtagelsen af
ukendte i klubhuset på en ordentlig og imødekommende måde. Jeg ved flere, der er modtaget i
klubhuset af en brysk, højttalende person med: ”Hvad vil du her? Er du medlem?”
Spørgsmål fra salen:
?:
De unge, hvad ønsker de sig af os, skal vi ikke spørge dem?
Poul:

De yngre mennesker har købt båd og vi har allerede både vi kan tilbyde dem
sejle i.

Hanne:

Vi har altid sagt at interesseret kan møde op om onsdagen til kapsejlads.

Vibeke:

Vi har haft et turudvalg at tilbyde.

?:

Hækbølgen er kun aktiv om vinteren.

Roger:

Det er en tendens, at det er svært at fastholde/rekruttere de yngre medlemmer.

Berit:

Et stort problem her på næsset er, at der er et faldende antal børn.

Børge:

at

En af skolerne i Hundested lukkes nu pga. faldende børnetal.

Hanne Kith: Der er mange surfer, har vi et samarbejde med dem?
Finn:

Vi mødes med bl.a. surferne i Maritim Turisme, og det betyder, at samarbejdet bliver
tættere her

Roger:

Surfer er et andet folkefærd.

Per Bent: Tilbuddene er bedre i andre klubber. Klubbåde skal tiltale alle aldre, det gør ynglinge
ikke længere, i dag hedder det sportsbåde. Det er vigtigt, at der er andre joller til
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rådighed for juniorerne når de vokser ud af optimistjollerne – der skal bygges en vare
op, der gør det attraktivt at sejle. Det kræver vilje og ejerskab at gennemføre sådanne
et projekt og så er vi nødsaget til at tage kampen op med andre idrætsgrene.
Lissi:

Hvor er de unge, det er svært at få dem til Lynæs. Der er ikke så mange unge her, som
der er i Farum.

Henrik P: Kan huske, hvordan det var at starte i klubben i 70’erne, med vendte stole og lukkethed
overfor nye medlemmer. Det er vigtigt, at vi lærer at tage imod dem med åbne arme.
Hanne Kith: Hanne er nyt medlem og har følt sig godt modtaget i sommers.

3. Sejlsportsligaen nævnes ligeledes som et værktøj, der arbejdes med aktivt.
Faktuelle oplysninger om sejlsportsligaen – hvor finder vi en projektbeskrivelse, en økonomisk
beregning i forhold til investeringer, beregning af forventede drifts- og vedligeholdelsesudgifter
samt brugerbetaling. Hvilket medlemsgrundlag skal der til for at iværksætte dette gigantiske
elitesportsprojekt, findes det overhovedet? En så stor investering (½ - 3/4mill. kr.) bør, for al
anstændigheds skyld, tages op på klubbens generalforsamling, også selvom det siges, at de
økonomiske midler til anskaffelse af 2 stk. J 70´er både, skal ske gennem sponsorater. Heri ligger
jo
en fremtidig forpligtelse i forhold til økonomi og medlemsdeltagelse. Hvorfor ser vi ikke en
gennemarbejdet projektbeskrivelse så vi almindelige medlemmer kan får et indblik i projektet?
Til sammenligning arbejdes der nu med en fusion af Sejlklubben og Lynæs Quajaq, et super godt
projekt, som varetages åbent med diverse nedsatte arbejdsgrupper – og som vil resultere i en
ekstraordinær generalforsamling – med fremlæggelse af de økonomiske konsekvenser, som
klubbens medlemmer på generalforsamlingen skal tage stilling til. Vi er helt klar over, at fusion
med
Lynæs Quajaq klart nok også medfører vedtægtsændringer, men alt andet lige, så fremstår
dette
projekt åbent og demokratisk, med mulighed for afstemning – i modsætning til J70- og
ligasejladsprojektet?
I øvrigt fremstår der misvisende oplysninger i referatet fra generalforsamlingen om regnskab ift.
Sejlsportsligaen i 2016. Det udtrykkes i referatet, at der ikke har været brugt midler fra
klubkassen til
ligasejladsen. De korrekte oplysninger fremgår af kassererens bilag til regnskabsaflæggelse for
2016,
hvoraf det tydeligt fremgår, der har været en udgift, betalt af Sejlklubben på kr. 16.000 –
hvorfor
denne misvisende oplysningen i referatet?
Nina: Debat om Sejlsportsliga tages nu, herefter vil der udstå afstemning på den efterfølgende
ekstraordinære generalforsamling.
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Omkring 2012/13 blev klubberne rundt i landet sammen med DS opmærksomme på det
demografiske problem, der bredte sig i klubberne, og afspejlede sig i DS' samlede medlemstal. DS
og klubberne gik derfor i gang med at finde veje til udvikling af klubberne, så der kunne tages
højde for interesserne hos de potentielle sejlere på 25-50 år. Også i Lynæs optog denne
problematik bestyrelsen, som forsøgte at lave flere tiltag for at tage bedre mod nye, yngre
medlemmer. I aug. 2014 vedtog bestyrelsen at klubben skulle forsøge at kvalificere sig til at være
med i den nystartede Sejlsportsliga, DM for sejlklubber. Ideen var at skaffe klubben presseomtale
og ændre klubbens image i retning af en aktiv idrætsklub, for der igennem at gøre klubben mere
interessant for yngre mennesker. Samme lørdag som vi havde standernedhaling kunne vi fra
klubhuset – under almindelig jubel – konstatere, at vores hold havde kvalificeret sig sikkert til at
være med fra 2015.
En anden side af ligadeltagelsen var, at vores eksisterende medlemmer kunne være med til at
træne med
klubbens stjerner. Få en oplevelse og samtidig lære mere om kapsejlads. Kapsejladsudvalget holdt
i februar '15 et møde for interesserede deltagere, og 25-30 sejlere mødte op for at tale om,
hvordan ideerne kunne
gøres til virkelighed.
Omkring økonomien havde bestyrelsen ikke lagt noget i det budget, som blev fremlagt på GF i
nov. '14. Det
skyldtes, at størrelsen på indskuddet den gang ikke var kendt, og faktisk først blev det midt i marts
2015.
Beløbet endte på 12.500, som klubben betalte mod en bestyrelsesbeslutning om, at de først
indkomne
sponsorbidrag anvendtes til dækning af dette beløb. Flere firmaer og kommunen blev søgt om
støtte til vores ligadeltagelse, og i juni bekræftede kommunen, at Udviklingsfonden ville støtte
med kr. 12.500 til indskuddet og kr. 9.000 til leje af træningsbåde. 2015 blev således gratis for
klubben, mens sejlerne og venlige mennesker betalte de øvrige omkostninger ved deltagelsen,
som i alt var budgetteret til kr. 70-80.000.
I 2016 var indskuddet steget til kr. 16.000, som klubben igen lagde ud. Det lykkedes ikke at få
sponsorer til
at yde bidrag, men til gengæld påtog Kapsejladsudvalget sig – med god støtte af Fest- &
Aktivitetsudvalget
med meget kort varsel at afvikle et surferstævne, som blev en stor sportslig succes med masser af
unge
mennesker og et overskud på kr. 9.000.
For 2017 er indskuddet igen kr. 16.000, hvor af en sponsor har betalt kr. 5.000. Der arbejdes med
flere sponsorer, men om de manglende kr. 11.000 kan falde på plads inden betalingsfristen
31.03.2017 – eller senere er uvist. Beslutningen på seneste generalforsamling betyder, at Lynæs
må trække sig fra Ligaen, hvis det ikke lykkes at få sponsorbidrag på plads inden denne dato.
Den hidtidige deltagelse i Sejlsportsligaen har givet klubben en masse positiv presseomtale, og
enkelte nye
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medlemmer, der direkte har deltaget i ligaen, hvortil kommer den positive påvirkning af det
omkringliggende samfund, hvilket også har påvirket tilgangen af medlemmer. Pressen er blevet
meget opmærksom på os, og det er f.eks. også kommunen. Sammen med de øvrige tiltag vi og
andre gode, aktive folk på havnen har gjort i forhold til kommunen, er det resulteret i at
kommunen er gået ind de omtalte projekter, Vild med Vand, LYN-X og Maritim Turisme. Ikke bare
med varm luft og lange snakke, men med betydelige, kontante beløb.
Det har således PR-mæssigt været særdeles effektivt for os at være med i Sejlsportsligaen, og den
økonomiske omkostning for klubben har været meget begrænset, om overhovedet eksisterende.
Bestyrelsen anbefaler derfor generalforsamlingen at stemme for, at klubben skal fortsætte i
Sejlsportsligaen.
Vil det medføre, at klubben skal lægge ud for deltagelsen, er dette acceptabelt, mod at
efterfølgende indkomne sponsormidler primært anvendes til inddækning af denne udgift.
Til gengæld er der i sidste afsnit af pkt. 3 skrevet, at ”Det udtrykkes i referatet, at der ikke har
været brugt midler fra klubkassen til ligasejladsen.” - Den ”misvisende oplysning” kan jeg ikke
finde i referatet. Til gengæld fremgår det af det fremlagte regnskab, og af kassererens
bemærkninger til samme, at ligasejladsen i 2016 har kostet klubben kr. 16.000.
Poul: Konkretisere at der i 2015 har været en deltagerbetaling på 16.000 kr. og sponsorindtægter
på 16.000 kr. I 2016 har der været 16.000 kr. i deltagerbetaling, men ingen
sponsorindtægter. Der ligger en eventual forpligtigelse, hvis klubben f.eks. ikke kan stille
med RIB-båd. Der er usikkerhed om hvor mange og hvornår sponsormidler kommer ind.
Christian R: Føler ikke det er iorden, at de penge er brugt.
Kaj: Hvor mange medlemmer er der i klubben? Det vil være godt at se, hvor lille beløbet er pr.
medlem.
Henrik P.: Der er pt. ca. 270 medlemmer
Poul: I 2016 brugte vi 16.000 kr., men det er jo ikke alene det, som det kommer an på. Det handler
også om, at hvis vi får sponsorpenge til 2 J/70’ere. Der kommer yderligere omkostninger på
ca. 80.000 kr. til forsikringer osv., som skal betales hvert år. Poul mener, at det vil komme op
på 100 – 120.000 kr. pr. år når alt indregnes, inkl. eventual forpligtelserne. Poul efterlyser en
projektbeskrivelse, der også indeholder risikoen ved købet.
Hanne S: Det er korrekt, at det besluttedes på tidligere GF, at Sejlklubben dækker eventual
forpligtigelser, så det der skal tages højde for er 23-24.000 i 2017
Udvalgene har tidligere været solidarisk over for hinanden, og mener det er forkert at
udvalgene kan tjene penge til sig selv.
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Mette O : Hvilke både bruges til træning, og hvis det er 11.000 der mangler til deltagelse i
Sejlsportsligaen, er de penge hermed sponsoreret.
Henrik P : Hellerup Sejlklub er venlig at låne os båd til træning og vi træner sammen med Hellerup.
Per R: Mener ikke sportsbåde er egnet til tursejlads. Kan ikke se, at folk over 25 kan sejle i
sportsbåde. Foreslår, at SL starter med at købe 1 sportsbåd.
Svend M: Mener at deltagelse i Sejlsportsligaen er det eneste tiltag, der rækker ud over
kommunen og det er sølle, hvis klubben ikke vil deltage i sejlsportsligaen. Billigere PR får
vi ikke.
Peter M: Er ked af, at ligaen er hængt op på, at vi får 2 J/70’ere. Han kender mange klubber, der
deltager uden selv at have J/70’ere. Fortæller om det stævne hvor han var med til at
sejle følgebåd. Fåborg sejlerskole har 2 L23 både. Vi behøver ikke 2 J/70’ere for at
deltage og klare os godt i liga’en. Skal vi ikke vende bøtten om, og gå væk fra J/70 og så
lave en andelsvirksomhed til køb af J/70? Hvem skal så sejle? Det skal de, der kan.
Kommer der så ikke penge nok ind, så kan det indskudte (i andelsvirksomheden) betales
tilbage til indskyderne. Anbefaler at der stemmes nej til køb af både.
Hanne S: Hvis vi når frem til at fortsætte i liga’en, så skal bestyrelsen opfordrer liga-sejlerne til fx
at komme op på skolen til Frank, og fortælle om hvordan det er at sejle, samt at melde
sig på banen til at træne de unge.
Man skal ikke glemme, at uanset hvilken bådtype der købes, så koster det mange
mandetimer at holde dem, ”så meld jer for pokker til at hjælpe”.
Roger: Ønsker en forklaring på hvad Sejlsportsligaen egentlig er.
Sofie: Er selv taskesejler, men har ikke selvdeltaget i Sejlsportsligaen, men været med til at heppe
og kan kun opfordre til selv at tage ud og kikke på. Køb af både og ligadeltagelse er 2
forskellige ting, men det er vigtigt at intentioner og strategi er på plads.
Synes at det ville være for fedt at kunne komme op og sejle i moderne både. Minder om, at
der er andre typer end J/70 der kan købes.
Sofus : Sofus er enig med Sofie, at Liga og køb af sportsbåde er forskellige emner.
Kapsejladsudvalget har grebet chancen, da der viste sig et stævne, så omkostningerne til
Ligadeltagelse i 2016 kunne minimeres.
Skader, transport og ophold har sejlerne selv dækket at egen lomme.
Ligadeltagelsen er noget der kan sælges til sponsorer.
Deltagelse i sejlsportsligaen er ikke afhængig af, om vi har sportsbåde i klubben.
”Husk at det er bundlinien det kommer an på”
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Rasmus: Korrigerer prisen – det er 16.000 kr. det koster, eventual forpligtigelsen er der en anden
aftale om.
Henning: Der er også andre både, der kapsejler uden for klubben.
Berit : Spørger hvorfor man er gået ind i projektet, inden økonomien er på plads, man burde have
sponsorer på plads først. Mener at det er liga-sejlerne der selv skal afholde alle udgifter.
Frederik : Sejlsportsligaen er konkurrence mellem klubber og ikke mellem individuelle sejlere.
Sejlerne betaler ikke, da det er klubberne der sejler mod hinanden, ikke sejler mod
sejler. Jens Kristian Jensens Fond søges om transport, hotel m.m. betales af sejlerne
selv.
Ting bliver rodet sammen når man taler om både liga og bådkøb.
Nuka : Er selv ung sejler og påpeger at det han og de andre unge vil have, er noget moderne med
fart og spænding. Han har selv kammerater der vil blive medlem, hvis klubben har noget at
tilbyde dem. Der er meget fokus på, at der skal komme nye unge. Jeg kender mange unge,
som kunne komme med, hvis der var både med fart på.
Peter C : Alle der sejler superliga’en har nu talt om hvor godt det er, så jeg kan ikke forstå, at
Henrik taler så meget om hvor langt de nu kører for at træne.
Harry : På den ordinære generalforsamling kunne vi ikke finde medlemmer til udvalgene, det er
vigt at vi får nogle aktive medlemmer. Sejler meget, men ikke konkurrence. Kan ikke forstå,
at man diskuterer de 16.000 kr. når man ikke kan finde nogle medlemmer til udvalgene.
Tobias : Det er vigtigt at klubben har noget ordentlig grej at tilbyde medlemmerne og Ynglinge
sælger ikke længere billetter.
Kaj: Synes at det er flotte resultater – Tillykke med dem. Kan vi ikke tilbyde at støtte frivilligt med
fx 200 kr.?
Poul I : Hvad er det for nogle unge medlemmer vi vil have, skal det være taskesejler ?
Poul mener det koster 40.000 kr. årligt at vedligeholde en sportsbåd.
Vi bruger 40-50.000 kr. på juniorer, men vi har kun 5
Ejler : Minder om at Bådelauget er opstået som en splittelse i Sejlklubben, da nogle medlemmer
ikke ville betale for optimistjollerne. Mener at vi risikerer at miste flere medlemmer end vi
får.
Nina : Resumerer at der i 2016 er brugt 16.000 kr. til ligadeltagelse. At sponsorerne er på plads for
2017 og at der ikke kræve klubsportsbåde for at deltage i Sejlsportsligaen.
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Henrik P. Forklarer hvad liga’en er:
 En kapsejlads for klubber
 Opdelt i 2 divisioner
 Overvældende interesse fra klubber – de står i kø for at deltage
 Når weekenden er slut optælles points
 Efter de 4 stævner opregnes alle points, og man finder en vinder
Henrik S: Hvor mange har deltaget fra klubben?
Henrik P: ca. 12
Svar på Berits kommentar: sejlerne betaler en stor del selv
Svar til Poul vedr. at juniorer kostede 40-50.000: sidste år kostede bådudvalget 23.000
kr. tilsammen.
Understreger at liga og sportsbåde er 2 vidt forskellige ting.
Understreger at det ikke er meldt ud hvilken bådtype der skal købes – det skal vedtages
på en generalforsamling.
Nina: Konkludere at spørgsmålet er debatteret.
4. Der mangler en væsentlig information på generalforsamlingen – en ændring af regnskabs
praksis, som omtales som Business units! Det betyder, at hvert udvalg skal kunne tjene
penge til eget udvalg, gennem aktiviteter (eks. stævner), og bruge de indtjente penge til
egne aktiviteter. Det er ingen hemmelighed, at deltagelse i sejlsportsligaen koster mange
penge, så her er en oplagt mulighed for et udvalg at tjene penge, bruge klubbens
faciliteter osv. til egne formål. Hvor blev fællesskabet lige af? – hvor forsvandt
kammeratskabet og vi løfter i flok af? Burde det i virkeligheden ikke være en en
vedtægtsændring, der er i spil her? Grunden til at sejlklubben har en fornuftig økonomi i
dag, skyldes ikke et større overskud på det ordinære driftsbudget, men at vi via arbejde
med stævner har kunnet tjene nogle ekstra penge som er lagt ned på kistebunden. Og
har der været behov for nyinvesteringer, som for eksempel ny flagmast, varmepumpe,
renovering af køkken, rep. af både, ja, så har der været penge til det.
Foranlediget af, at Kapsejladsudvalget gerne ville forsøge at lukke hullet i klubkassen ved at
arrangere surfstævnet sidste sommer, efter at det ikke lykkedes at skaffe sponsorater til dækning
ligadeltagelsen, havde bestyrelsen en diskussion om, hvorvidt et udvalg kunne tjene penge til eget
brug.
Bestyrelsen var enige om, at der ikke kan være lokale cigarkasser rundt i udvalgene. Bestyrelsen
var af den opfattelse, at hvis et udvalg henvendte sig til bestyrelsen med ønske om at lave en
aktivitet, som kunne give penge til et konkret formål i udvalget; f.eks. hvis Juniorudvalget spurgte
bestyrelsen, om man måtte gå i gang med at sælge juletræer for at skaffe penge til 2 nye
våddragter, så var det OK. Men hvis det handlede om at Kapsejladsudvalget tilsvarende bad om
tilladelse til at skaffe penge til ligadeltagelsen ved eksempelvis at holde et surfstævne, så var 2
best.medlemmer imod. Derfor figurerede indtægten fra surfstævnet 2016 ikke under
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Kapsejladsudvalget i regnskabet.
Det er ikke noget nyt, at det inden en indtægt er i kassen, vedtages hvad pengene skal bruges til.
Den praksis har i hvert fald tidligere været acceptabel ved anskaffelse af følgebåd, husrenovering
og anskaffelse af nye VHF'ere. Helt bortset fra, at det må ligge inden for en bestyrelses almindelige
kompetence at tage beslutning om, hvad en ikke-budgetteret indtægt skal anvendes til.
Nina : Konstaterer at der ikke er sket praksisændring og bestyrelsen tager beslutning i det enkelte
tilfælde.
Berit: Mener at medlemmerne skal have indflydelse på, hvad indtægterne skal anvendes til. F.eks.
har Klubhusudvalget ikke mulighed for at lave indtægter.
Jørgen: Spørger om det ikke er sådan, at før at penge kan bruges, skal de være budgetteret?
Knold: Svarer, at hvis f.eks. Spicas motor bryder sammen, vil Sejlerskolen bede bestyrelsen om
penge til en ny – selvom det ikke er budgetteret.
Poul I: Mener at sådan har det aldrig været.
Hans Kurt: Konkluderer at vi kan lære, at der skal være mere åben og bedre kommunikation til
klubbens medlemmer, f.eks. at man nok skal skrive mindre og holde nogle flere møder.
Hanne S: Mener ikke, at det åbne brev lægger op til en ekstraordinær generalforsamling, men kun
til et medlemsmøde. Vil være meget ked af, at miste en god bestyrelse, og mener ikke at
bestyrelsen kan være bekendt at tage medlemmerne som gidsler, og vil gå af hvis der
ikke stemmes for.
Berit: Underbygger med, at underskriverne af det åbne brev bare søgt svar på en række
spørgsmål. Baggrunden for det åbne brev var, at når 3 medlemmer går i vrede, så er det
brug for åbenhed.
5. Valg af ny kasserer – dette kunne ikke gennemføres, da den af bestyrelsen udpegede
person endnu ikke er medlem af sejlklubben, og derfor ikke kunne vælges? Det forlyder,
at der blev valgt en ny formand for Juniorudvalget – denne person var som den nye
kasserer heller ikke medlem af sejlklubben, på det tidspunktet vedkommende blev valgt
af generalforsamlingen? – Hvordan kan denne forskelsbehandling finde sted?
Der blev ikke valgt formand for Juniorudvalget på generalforsamlingen. Ud over FU-medlemmer
vælges på generalforsamlingerne alene udvalgsmedlemmer, som så konstituerer sig. Frank betalte
dagen efter valget kontingent for 2016, som han, p.g.a. vores tekniske særheder, skal have tilbage,
hvorefter udvalget konstituerede sig med Frank som formand.
Vi har et praktisk problem omkring kontingentbetaling i sidste del af regnskabsåret og starten af
det nye, hvor kontingentet hverken er vedtaget eller er krævet op. Det er en sag bestyrelsen
arbejder på at løse ved et mindre kontingent i sidste del af en kontingentperiode.
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I øvrigt må det vel siges at være et mindre reelt problem end at få besat pladserne i diverse udvalg
og FU.
Peter M: Var Frank medlem eller ej på valgtidspunktet.
Henrik P: Frank var medlem på valgtidspunktet.
Poul I: Der må da have været en mulighed for at få Bodil ind?
Finn : Bodil blev skrækslagen, hun vil gerne at der er orden i tingene og summen af udfordringerne
blev for meget. Men Bodil er glad i dag.
Poul I: Hvorfor sagde man på generalforsamlingen at hun ikke kunne vælges?
Finn: Fordi Bodil var ikke medlem
Roger: Der har været for meget polemik her. Jeg mener, at det ikke er vigtigt om man er medlem
eller ej.
Nina: Konkluderer at tingene nu ikke kan gøres om.
Herefter sluttede Nina medlemsmødet og efter en kort pause, forsættes med ekstraordinær
generalforsamling.

D. 24.03.17
David Ipsen
Sekretær
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