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Der blev afholdt ordinær generalforsamling (GF) for Lynæs Sejl- og Kajakklub i 

klubhuset kl 10.00 – 12.19 den 5. september 2021. 
 

Der var mødt 42 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Pkt. 1 : Valg af dirigent. 

Formand Rune Tang Holbek bød velkommen, og foreslog Bent Larsen som dirigent. Bent blev valgt med 

applaus. Bent fastslog at vedtægternes bestemmelse om afholdelse af GF inden 15/3 ikke kunne overholdes 

på grund af Corona pandemien. Dog blev udskydelsen annonceret allerede den 29/1-2021.  

Der skal udsendes indkaldelse 6 uger før GF’s afholdelse. Dette skete på websitet 28/3-2021 med beretning, 

kontingent 2021, noter til budget, regnskabsberetning og årsrapport.  

Den 6/4-2021 fulgte igen alle bilag i en nyhedsmail.  

Den 10/6-2021 blev der atter indkaldt med dagsorden og supplerende formandsberetning. 

 

Forslag skal være modtaget 4 uger inden GF. Her forelå kun bestyrelsens forslag vedrørende nyt grafisk 

design.  

Endelig blev der den 21/8-2021 igen modtaget mail med materiale til GF. 

 

Dirigenten spurgte om der var indvendinger mod GF’s indvarsling ? 

Det var der ikke, hvorfor indkaldelsen erklæredes gyldig og generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2 : Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

De enkelte udvalgs beretninger blev ikke gennemgået på GF, idet de var udsendt i skriftlig form på forhånd. 

Formanden berettede om perioden fra marts 2020 frem til GF, og fremhævede følgende punkter : 

• Tiden har været præget af Corona pandemien, med store restriktioner på forsamlinger og aktiviteter. 

• Juniorarbejdet har ligget underdrejet, og mange af de unge er desværre faldet fra. Bent Bennedsen er 

dog lykkedes med et fortrinligt samarbejde med skolerne, hvor op mod 300 unge har deltaget i et 

intro-forløb. 

• Forudsætningen for klubbens virke er indsatsen fra de frivillige, og her har vi et problem : For få 

melder sig ! Derfor en stor opfordring fra formanden om at melde sig ! Det er bestyrelsens indtryk, at 

mange gerne vil bidrage med at løse konkrete opgaver, men ikke vil påtage sig en bestyrelsespost, og 

derfor arbejder forretningsudvalget på et forslag til en ny bestyrelsesstruktur, som vil blive fremlagt 

på GF i marts 2022. 

• Vi satte gang i visions/strategiarbejde for klubben i 2020, men blev desværre nødsaget til at udskyde 

det videre arbejde pga. Corona. 

• Traditionen tro blev årets klubstander givet til et medlem, der har gjort en særlig indsats. Det blev 

Bent Bennedsen (in absentia) for hans store arbejde med skolerne. 

• Formanden bemærkede, at der er en nettotilgang til klubben, ikke mindst fra WOW-pigerne.  

• En tak til de fratrådte medlemmer af bestyrelsen for deres indsats gennem tiden : Peter Müller, 

Susanne Grøn, Birgitte Andreasen, Jørgen Bøgh, Heidi Olsen og endelig John Bagh 

• Endvidere tak til Lis Lindegaard og Bettina Fuglsang for at de sprang til, og hjalp os med revision af 

regnskabet 

• Endelig blev der afholdt et minuts stilhed for de afdøde medlemmer : Henrik Pedersen, John Bagh og 

Erik Melby.  

 

Dirigenten bad om spørgsmål og kommentarer til beretningen. Følgende meldte sig : 
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Hanne Simonsen : Det er primært ”de gamle”, der laver det frivillige arbejde; Hvor bliver WOW-

pigerne og Liga-sejlerne af ? 

 

Svend Mortensen : Klubben er ved at gå i stå; Hvor bliver fornyelsen af ? Der var en forfærdelig 

kamp om J/70’eren, en ny stander kunne ikke lade sig gøre, de gamle billeder hænger rundt i 

klubhuset, helligt, urørligt !  Vi skal turde forandringer ! 

 

Hans Kurt Andersen : Støtter opfordringen til at få flere unge ind, og spurgte om bestyrelsen har 

planer om at anskaffe en J/70 mere ? 

Formanden svarede, at han i høj grad ønsker en J/70 mere, men der skal flere frivillige og flere 

midler til, for at det giver mening. 

 

Erik Andersen : Forslag om at indkalde til et GF for folk under 55. 

 

Christian Rasmussen : Havde oplevet, at man i Lundeborg sejler med J/80, selvom man har flere 

J/70’ere til rådighed. Da han spurgte lokalt, var svaret at ingen ønskede at sejle i J/70. 

Formanden svarede, at det ikke er det bestyrelsen oplever, hverken i Lynæs eller i andre havne. 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Pkt. 3 : Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

David Ipsen fremlagde regnskabet, og bemærkede at der på sidste GF ikke var valgt nogen interne 

revisorer, og takkede derfor Lis Lindegaard og Bettina Fuglsang for at træde til. 

Desværre var bilagene til JC Jensen’s fond ikke blevet fremsendt til revisorerne, så derfor er det ikke 

revideret, og regnskabet ligeledes ikke underskrevet. GF accepterede at fortsætte til trods for dette. 

 

Hanne Simonsen gennemgik regnskabet for JC Jensen’s fond, og bemærkede at der i 2020 og 2021 

ikke har været nogen bidrag eller gaver pga. Corona ”stilstanden”. Fonden har bidraget med DKK 

9.000 til køb af J/70’eren, og DKK 339 til transportudgifter for Torben Herslund.  

Hanne opfordrede til at man søger midler fra Fonden !   

Udvalget fortsætter med uændret sammensætning (Hanne, Ejler og Henrik Wamsler). 

 

David Ipsen’s kommentarer til regnskabet omfattede : 

- Særlige reservationer (klubhus fornyelse, køb af nyt materiel) var ikke budgetteret, fordi det 

først skulle godkendes på GF 2020 

- Der er modtaget flere tilskud end forventet i form af Corona-kompensation (331 tkr mod 

budget 274 tkr) 

- Udvalgene har kun brugt 117 tkr mod budget 137 tkr pga Coronarestriktionerne. 

Kabysudvalget er sammenlagt med fest & aktivitetsudvalget pga. lav aktivitet. Sejlerskolen 

har givet et overskud på DKK 15.581 mod budget -1.850, på grund af Yachtskipper 

uddannelsen. 

- Administrationsomkostningerne var -30 tkr mod budget -40 tkr, idet Klubkonferencen ikke 

blev afholdt. 
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- J/70 gav et underskud på DKK 16.397, hvilket ikke var budgetteret da båden blev købt efter 

budgettet blev lagt 

- Der var en fejl i budgettet, idet stævner fremtræder som en indtægt på 24t; Det skulle have 

været en udgift. Det budgetterede resultat var således 0, og ikke +48t ! 

- Resultatet for 2020 er på DKK 101.425, men herfra trækkes reservationer til klubhus 

fornyelse og køb af nyt materiel (2 x 23.509), så det ordinære resultat på DKK 54.287 

foreslås overført til egenkapitalen. 

- Omkring aktiverne bemærkes en ændring i regnskabspraksis, idet J/70’eren nu anføres. Den 

afskrives over i 20 år, dog med 1/40-del i 2020, hvor vi kun ejede båden ½ år.  

- J/70’eren forekommer også blandt passiverne, hvilket de interne revisorer har kommenteret 

på. Det understreges derfor, at der ikke er tale om en gældsforpligtelse, og at donorerne ikke 

kan kræve deres indbetaling tilbage. 

 

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet : 

 

Mette Jakobsen : Er der risiko for at vi skal betale Corona-støtten tilbage ?. David Ipsen : Nej ! 

 

Hanne Simonsen : Efterlyser et regnskab for J/70’eren, og mener at der blev stillet indtægter i 

størrelsen 73 tkr i udsigt. Nye sejl koster omkring 60 tkr, så der skal indtægter til ! David Ipsen 

svarede at lejen er forhøjet frav3000 til 4000 kr per hold årligt, og man skal være opmærksom 

på, at J/70’eren også giver nye medlemmer og dermed indtægter. 

 

Peer Bent Nielsen : Sejlerskolen skal også betale for brug af J/70’eren, og han mener at der 

mangler en intern ompostering til at synliggøre det. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Pkt 4 : Behandling af indkomne forslag 

Forslag til nyt grafisk design for klubben blev trukket af bestyrelsen på grundlag af tilbage-

meldingen fra medlemsmødet. 

 

Der var ikke andre forlag. 

 

Pkt 5 :Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

David Ipsen bemærkede, at der er fejl i noterne; det er tallene i årsrapporten, der er gældende ! 

Indtægterne er sat lidt konservativt (lavt !). 

Investeringerne på 83 tkr omfatter ny RIB til juniorerne, køb af en brugt optimistjolle, ny fok til 

Spica, klubhus forbedringer mv. Der er tale om nettoudgifter, som tilsammen løber op i 181 tkr; 
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Resten skal hentes gennem sponsorater (Det bemærkes, at Halsnæs Kommune har bevilget 109 tkr 

til ny RIB, så her ligger allerede en upside på 30 tkr). 

Peer Bent Nielsen bemærkede at 2/3 af 2021 allerede er gået, og spurgte til hvordan det ser ud ? 

David Ipsen : Fint, det følger budgettet ! 

Budgettet for 2021 blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

Pkt. 6 : Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for 2021 er fastholdt uændret i forhold til 2020. 

Henrik Simonsen bemærkede, at dem der ”nyder” burde betale mere i forhold til dem der yder 

frivilligt arbejde. 

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

Pkt 7 : Valg 

1. formand – lige år; Ikke på valg. 

2. næstformand – ulige år. Ingen kandidater, posten forblev ubesat. 

3. kasserer – lige år, Ikke på valg. 

4. sekretær – ulige år. Gert Møller stillede op, og blev genvalgt 

5. 2 kritiske revisorer : Peer Bent Nielsen og Johnny Aas blev valgt uden modkandidater 

6. Valg af suppleant til forretningsudvalget : Leif Rygaard blev valgt uden modkandidater 

7. Valg af udvalgsmedlemmer og klubhusforvalter jf. § 13 

1. Sejlerskole : Heidi Ipsen fortsætter 

2. Fest & Aktivitetsudvalg : Ingen kandidater, posten forblev ubesat 

3. Turudvalgt : Ingen kandidater, posten forblev ubesat 

4. Klubhusudvalg : Tom Winther Hansen fortsætter 

5. PR-udvalg : Ingen kandidater, posten forblev ubesat 

6. Sponsorudvalget  : Ingen kandidater, posten forblev ubesat 

7. Kapsejladsudvalget : Peter Christiansen fortsætter 

8. Juniorudvalget : Bent Bennedsen fortsætter 

9. Kabysudvalget : Mette Jakobsen blev valgt uden modkandidater 

10. Kajakudvalg : Leif Rygaard blev valgt uden modkandidater 

11. Kajakskolen : Har to menige medlemmer, men ikke repræsentant i bestyrelsen 

12. Klubhusforvalter : Nina Møller blev valgt uden modkandidater  

Pkt 7 : Eventuelt. 

Henrik Simonsen forslog at beløbet for leje af klubhuset blev nedsat; Pt bliver huset næsten ikke 

lejet ud. Bestyrelsen tager punktet på dagsordenen. 



Lynæs Sejl- og Kajakklub 

5 

 

Peer Bent Nielsen : Hvad koster det at holde klubhuset åbent for alt & alle ? Tom W. Hansen vil 

sørge for tydeligere skiltning. 

Erik Pedersen : Bør vi skifte bank for at undgå negative renter ? David Ipsen : Det overvejes ! 

 

GF blev afsluttet kl 12.19, og formanden takkede Bent Larsen for kyndig & myndigt at have 

dirigeret forsamlingen. 

 

 

 

Den :    Den :  

 

 

 

Bent Larsen, Dirigent   Gert Møller, Referent 


