
Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019, 

kl. 19.30  

Formand Gudmund Olsson (herefter GO) byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. 
 
GO beder alle rejse sig og i stilhed mindes de medlemmer, der er gået bort det forgangne år. Det 
er kommet til klubbens kendskab, at det drejer sig om Niels Borch, Ole Ohlsen og Theo Bjerg. 

 
1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslår Torben Mauritzen (TM), der har hjulpet ved de seneste generalforsamlinger. 
TM vælges med applaus,der takker, og oplyser at indkaldelse og dagsorden, så vidt han kan 
konstatere, er udsendt korrekt, herunder med korrekt varsel. Indvendinger? Ingen. TM 
konstaterer herefter, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 
 
GO har udsendt sin beretning før generalforsamlingen. Takker de, der har meldt sig til de 3 nye 
udvalg. Nævner ungdom som rollemodel. Beder medlemmerne huske på, at SKS snart er 100 år 
gammel. Foreninger er i en brydningstid, og der skal udstikkes en sikker kurs for de kommende år. 
 
 
2. Formandens beretning 
 
Formanden opsummerer de væsentligste punkter i sin beretning, der er udsendt på mail før 
generalforsamlingen (vedlagt). 
 
TM spørger, om der er bemærkninger til beretningen. Nogle medlemmer ønsker, at beretningen 
bliver læst op. TM siger, det er GO’s beslutning, om han vil læse den op. 
 
Peter Baunsgaard kommenterer afsnittet omkring SIF sponsoratet, og siger at kommunikation 
vedr. dette skal gå gennem Peter Nielsen og ikke SIF Gruppens administrerende direktør. 
Bestyrelsen kommenterede ikke. 
 
Ida Eek kommenterer afsnittet omkring de medlemmer, der mødes i klublokalet 2 gange ugentligt. 
Man skal kende fortiden. De mennesker der er nævnt, har knoklet i årevis bl.a ved One-ton Cup i 
1992. 
 
Ole Dan Jensen (ODJ) læser afsnittet omkring revidering af regnskabet op. Han understreger, at 
revisorerne altid møder op og hjælper. Før jul påpegede ODJ, at han ikke mener, det er 
tillidsvækkende, at sekretariatslederen, Rikke Hallengren (RH), sender fakturaer for sit arbejde, 
dvs. fungerer som konsulent. Videre konstaterede revisorerne, at klubben ikke håndhæver 
hovmesteraftalen ved at bede om revisorpåtegnede kvartalsregnskaber fra Hovmesteren. Sidst 
anfægter ODJ lovligheden i, at man i årets tre sidste måneder kan melde sig ind i klubben for blot 
kr 17,-. 
 



ODJ betvivlede allerede i efteråret lovligheden i, at RH sender fakturaer for sit arbejde, og påpeger 
at klubben er ansvarspligtig overfor SKAT og kan stilles til ansvar. ODJ får at vide, at klubben har 
konsulteret en advokat, og at det er et fuldt lovligt setup. ODJ ønsker at se en skriftlig redegørelse 
fra advokaten, men får den ikke. 
 
Til revisionen umiddelbart før GF gennemgås regnskabet og diskussionen omkring aflønningsform 
og kvartalsregnskaber fra Hovmesteren genopstår. ODJ underskriver regnskabet under den 
forudsætning, at hans revisorerklæring bliver indsat i regnskabet. Dette er ikke sket. ODJ læser sin 
revisorpåtegning op. 
 
Kasserer Jan Schlüter (JS) siger, at ordlyden i revisorerklæringen slet ikke er, som det blev aftalt på 
revisionsmødet. Klubben kan og vil ikke udsende en dom over sig selv, især ikke når nu to 
konsulterede advokater siger, at der intet ulovligt er over den måde, tingene foregår på.  
 
ODJ refererer til artikler, han har læst på Skats hjemmeside, og JS påpeger, at de artikler, ODJ 
refererer til, omhandler folk, der er ansatte, og ikke folk, der arbejder som konsulent. ODJ 
refererer til Skats vurdering af, hvornår man er det ene eller det andet, og henviser til at der har 
foreligget en ansættelsesaftale med RH.  
 
JS fortæller, at det er korrekt, at en sådan blev indgået i 2016, men da klubben var nødsaget til at 
justere RH ned i tid, gik RH tilbage til at sende fakturaer, og herved ophørte ansættelsesforholdet. 
Klubben troede, at man kunne fastholde at give RH funktionærlignende-vilkår via aftale trods 
konsulent-leverancer. Dermed har aftaleforholdet med RH ikke været reguleret korrekt, uden at 
der dog har været konflikter i perioden. Det har været utilsigtet, og det er der rettet op på nu. 
 
JS påpeger, at Ole Dan Jensen er den eneste af de to revisorer, der mener at Klubben ikke 
henholder sig til loven i forhold til honoreringsformen. Videre henviser JS til vedtægterne, der 
foreskriver, at revisorpåtegninger skal fremlægges på GF, dvs. ikke udsendes på forhånd eller 
vedlægges regnskaberne. 
 
ODJ fastholder sit synspunkt om, at erklæringen skal i regnskabet. 
 
JS: Hverken KDY eller SKS ønsker at pålægge hovmesteren den byrde at levere revisorpåtegnede 
kvartalsregnskaber. Det er en bestemmelse i hovmesteraftalen til brug, hvis klubbernes tillid til 
hovmesteren forsvinder. Begge klubber har tillid til hovmesteren, og der modtages 
revisorpåtegnet årsregnskab, der kontrolles mod det, der er afregnet i løbet af året. 
 
Poul Kjær: Vi skal stille spørgsmål ved, om vi kan godkende formandens beretning, når den er 
kritisk og nedladende.  
 
TM: Man skal ikke godkende beretningen. Man kan stille spørgsmål til den eller fremkomme med 
bemærkninger til den.   
 
Claus Engelsen: Jeg er ked af, at vi skal trækkes med al det bøvl igen. Jeg mener, at alle har gode 
intentioner. Rygterne breder sig, og det er trist at høre. Jeg bliver usikker og ked af rygterne og 
opfordrer bestyrelsen til at være mere åben om forholdene for at få aflivet rygterne. 
 



Jan Eppers: Formandens beretning er skrevet med bitterhed og sarkasme. Nogen har lagt kimen til 
dårlig stemning, og bestyrelsen skal finde frem til det, der engang var. 
 
GO: Til Jan Eppers. Du har en god pointe, men hvorfor skal klublivet foregå lige præcis på de 
kvadratmetre, der er svære at styre. Der sker hele tiden ting i klubrummet, f.eks bridge i aften. 
Dette er svært at have med at gøre, fordi rummet bruges på mange måder. Forleden var der et 
stort arrangement for Knarr-sejlere afholdt af North Sails. Hvorfor er det så vigtigt at bruge 
klubrummet i restauranten, når vi har Sejlerhuset, som egner sig rigtig godt til klubliv? 
 
Jan Eppers: Det er ikke en anklage mod bestyrelsen, men vi må arbejde med det, vi har. F.eks 
bruge Sejlerhuset, som du siger. Der er ingen samling på klubben. Hvorfor har Ungdom 
præmieuddeling på rampen og ikke i Sejlerhuset, som bør være samlingspunktet. Der skal bindes 
bånd mellem de forskellige interessegrupper i klubben. 
 
GO: Jeg er grundlæggende enig. Måske grupperne holder sig til det område, de identificerer sig 
med. De unge i Sandslottet, de voksne i Sejlerhuset, de ældre i restauranten. Vi tænker, at vi skal 
samles i Sejlerhuset, for der har vi frie tøjler og skal ikke indpasse os efter andre. Skovshoved havn 
er lidt svær pga. den geografiske spredning. Men jeg tror, at vi kan få det til at lykkes. 
 
Claus Engelsen: Om torsdagen har Mellerup og jeg arrangement i sejlerhuset. Der er også aktivitet 
på rampen, så der er masser af klubaktivitet. Vi må acceptere, at vi er spredt geografisk og glæde 
os over, at der er liv mange steder. Sejlerhuset er en skøn base, så lad os bruge den. 
 
Søren Moesgård: Jeg er enig i den geografiske udfordring. Til dig GO: Jeg synes du virker 
nedladende over, at der er kommet så mange forslag. Du skylder svar på hvorfor du sviner os alle 
sammen til. Vi kommer med et godt forslag. Jeg blev glad, da I inviterede til udvalg.  
 
GO: Vi synes det er dejlig, at der er forslag, og sviner ingen til. Men det er uforståeligt, at 
bestyrelsen slet ikke er spurgt om noget af det på forhånd. Vi vil gerne en masse af de ting, der 
bliver foreslået, men hvorfor ikke bare komme med det først, så behøver vi ikke bruge så meget af 
generalforsamlingens tid på det? Alle er velkomne til initiativer, og der er yderst vide rammer for 
at gøre, hvad man vil for at forbedre forholdene i klubben. 
 
Sven Jacobsen: Vi skal have et godt forhold til restauranten, ellers dør sejlklubben og klubliv hen. 
Bestyrelsen bør måske beklage et par småting i det skrevne, så vi kan komme videre. 
 
Poul Kjær: Det er synd for bestyrelsen, at der er dårlig ånd. GO, jeg tror du kommunikerer ad 
Pommern til, og du har ikke medlemmerne med, og det kommer de andre bestyrelsesmedlemmer 
til skade.  
 
GO: Jeg har deltaget i bestyrelsens arbejde siden 2013, og I valgte mig som formand sidste år, så 
nogen medlemmer har jeg åbenbart ’med’. 
  
Erik Friis: Jeg har været medlem siden 1991. Rafleklubben er gammel og folk forlader kun 
rafleklubben, når de dør. De kæmper for klubånd. Jeg arbejder for forandringer, men der sker 
ingenting. Jeg skriver, men får intet svar. Jeg er blevet træt, for der sker ikke en dyt. Tonen fra 
bestyrelsen skal være for alle og inddrage alle. De gamle er også medlemmer, og de skal også være 
en del af klubben.  



 
Poul Kjær: GO i 2015 blev du klubmester, og vi to sad sammen og aftalte, hvordan det skulle køre. 
Der skulle udvikles et klubliv, og det er der ikke blevet.  
 
GO til Poul Kjær: Jeg har aldrig været klubmester, og vi to har aldrig siddet sammen. Du forveksler 
mig helt tydeligt med en anden person. 
 
Mikkel Thomsen: Vi har hørt nok. Jeg vil foreslå, at formanden tilbagekalder sin beretning og 
udsender en ny i en anden tone. Den, der forligger nu, fortjener ikke at blive arvet af eftertiden. 
 
TM (kl. ca. 21.00 henvendt til de, med hænderne oppe): I må meget gerne overveje, om det, I vil 
sige, ikke allerede er blevet sagt, eller om det, I gerne vil sige, bringer os til en konklusion. 
 
Jørgen Monberg: Vi hører om aktivitet fra Hobie-afdelingen. Vi hører om aktivitet fra ungdom, og 
vi hører om aktivitet fra voksensejlere. Det er dejligt. Vi diskuterer, om et lokale i restauranten, 
der bruges til alt mulig andet, og folk brokker sig, fordi de vil HA’ et klubliv. Man FÅR ikke et 
klubliv, og det er noget, man selv skal skabe. Det er ikke klubbens skyld, at folk ikke kommer. Det 
er medlemmerne, der skal skabe klublivet og ikke ’klubben’. Der er masser aktivitet, der hvor 
medlemmerne gør noget for det. 
 
Peter Baunsgaard: Hvorfor indkaldte I til den ekstraordinære GF i december?  
 
GO: Det gjorde vi for at kunne lave en vedtægtsændring, som ville muliggøre, at flere kunne 
komme på vandet, og at fleksibiliteten ville blive langt større, men forslaget faldt desværre. 
 
TM: Andre? 
 
Claus Berthelsen: Vi skal holde en god tone og tale ordentligt. For at skabe liv i klubben skal vi selv 
gøre en indsats. Vi kan ikke bare stå og vente på, andre gør det. 
 
TM: Jeg konstaterer at beretningen skal aflægges og kan debatteres, og at det er gjort. Der vil nu 
være 20 minutters pause. Jeg beder alle I pausen overveje, om man ønsker en gentagelse af den 
ekstraordinære GF? Hvis forsamlingen udtrykker mistillid til bestyrelsen, vil bestyrelsen gå af, der 
vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, hvor en ny bestyrelse kan vælges, men det kræver, at 
der er nogen, der vil stille op og kan stille forsamlingen tilfreds. Vi står med en udfordring fordi 
havnen er så stor, og vores lokaler ligger spredt. Vi kan kun ved opsigelse ændre aftaler der er 
indgået med f.eks. Hovmesteren, KDY eller andre om områder i restauranten. I må se i øjnene, at 
der er sket noget med sporten. Til Sjælland Rundt midt i firserne var deltagerantallet omkring 
1.500, og det er nu faldet til ca. 40, så sporten er ikke, hvad den var engang. 
 
 
3. Forelæggelse af regnskab 
 
JS:  Der er ikke tvivl om, at vi har lavet en fejl, da vi troede, vi kunne give RH funktionær-lignede 
vilkår, når arbejdet blev udført som konsulent. Det er vi enige med revisorerne i, og vi har rettet 
op på det nu.  
 



Ang. kvartalsrapporteringer fra Hovmester: Vi har fået tilsendt årsregnskab fra Hovmesteren, og et 
check af denne op mod hans afregning passer på øre. Vi vil ikke pålægge Hovmesteren ekstra 
omkostninger til revisorpåtegning af kvartalsregnskaberne uden grund. 
 
Ang. 17-kroners medlemsskabet, som ODJ også påtaler i hans revisorerklæring, så er det teknisk 
set imod vores vedtægter, men jeg er sikker på at vi kan finde 30-40 andre punkter i vedtægterne, 
der heller ikke er tidssvarende. At kontingentbetaling skal foregå via Girokort er et eksempel. 
Vedtægterne er forældede flere steder. 17-kroners medlemsskabet er indført i 2015, fordi vi fik 
teknisk mulighed for det. Det gav mening, at man kun betalte en bagatel for at melde sig ind så 
sent på året, at stort set al aktivitet er afviklet. Fordelen ved at melde sig ind alligevel er, at man 
derved er med i informationsloopet, og at man kan tilmelde sig navigationskursus mv.  
 
Vedr. regnskabet: Vi har et positivt resultat på kr. 433.708, som er tilvækst i klubbens formue. Vi 
har afskrivninger på kr. 155.000, hvilket teknisk set er opsparing til nyt materiel. Vi har købt en 
J/70 sportsbåd kontant, og alligevel har vi ca. Kr. 200.000 mere på kontoen, end da året startede. 
Vi mener, at vi har en sund økonomi i klubben. 
 
Kontingentindtægten er steget trods fald i medlemstal, og det skyldes en kontingentstigning. 
Sponsorindtægter er steget pga. et aktive ungdomsudvalg. Sailing Concept er nået i mål med 
budgettet. Overskuddet overføres til 2019. 
 
Spørgsmål? 
 
ODJ: Det giver mening med 17-kroners medlemskabet, men det bør tilføjes i vedtægterne, at det 
ikke giver stemmeret på en eventuel ekstraordinær generalforsamling. 
 
Poul Kjær: Det tjener dig godt, Jan, at du indrømmer at der er begået en fejl. Jeg har rejst forslag 
nr. 4 ang. 17-kroners medlemskabet. I burde have sagt, at I gør noget, der ikke står i vedtægterne 
og forklare hvorfor. 
 
TM: Andre kommentarer til regnskabet?  
 
Sven Felding: Vi kan ikke godkende regnskabet, når revisorbemærkningen er udeladt. 
 
TM: Der står i vedtægterne, at revisorkommentarer skal fremlægges på GF. Det er gjort, og 
bemærkningen vil indgå i eller blive vedlagt referatet. 
 
Der stemmes om godkendelse af regnskabet inklusive bemærkningerne fra revisor: 
 
33 er for regnskab 
18 er imod regnskab 
 
Regnskabet, inklusive revisorbemærkningerne, er godkendt. 
 
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
 
JS gennemgik budgettet. Der fremkom følgende spørgsmål:  



Poul Kjær: Hvorfor budgetterer I med et fald i personaleomkostninger fra kr. 1,1 mio til kr. 
665.000?  
 
JS: Vi budgetterer nu med, at RH skal drive sekretariatet overvejende alene, hvor der i 2018 var to 
fuldtidsnormeringer. I 2018 overskred vi budgettet, bl.a. fordi jeg stoppede og skulle have udbetalt 
feriepenge. 
 
Lars Nordbjærg (LN): Indeholder dette beløb også udgifter til Sailing Concept’s drift?  
 
JS: Ja, budgettet indeholder også hjælp til drift og afvikling af events. 
 
LN: Hvordan indgår de 75K, som ungdom får overført fra 2018?  
 
JS: De fremgår ikke af budgettet, fordi vi ikke ved, om der skal købes aktiver for dem, eller om de 
skal bruges drift. 
 
TM: Der er kommet et forslag vedr. fastlæggelse af kontingent, nemlig forslag 1, punkt 4 
 
Peter Baunsgård: Det er sket en fejlformulering i forslaget. De 200 kr. skal ses som en frivillig 
betaling. 
 
JS: Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af kontingentet, og vi har budgetteret ud fra de 
beslutninger det er taget på nuværende tidspunkt. Vi har budgetteret med et stort overskud, fordi 
vi håber at driften kan hvile i sig selv, sådan at vi kan bruge vores ekstra indtægtsben til nyt udstyr 
og til udvikling af klubben. Vi vil i løbet af året beslutte hvordan det budgetterede overskud skal 
bruges, og vi håber selvfølgelig, at hverken Hovmester, Sailing Concept eller vores sponsorindtægt 
svigter. Sker det, vil det have stor betydning på vores resultat.  
 
Bestyrelsen foreslår derfor uforandret kontingentet. 
 
Det diskuteres, hvordan det budgetterede overskud skal anvendes, og der er delte meninger. Det 
foreslås, at der bruges nogen penge på at ’ryste medlemmerne sammen’. Lars Nordbjærg foreslår, 
at der afsættes kr. 300.000 til en medlemsfest. Dette forslag vandt ikke gehør. 
 
JS fortæller, at bestyrelsen planlægger at allokere et beløb, f.eks. kr. 50.000 til istandsættelse af 
sejlerhuset, så det egner sig til hyggeligt samvær, fredagsbar og lignende. 
 
Lars Nordbjærg: Men hvad skal pengene bruges til? Jeg mener, vi skal fastlægge, hvordan vi vil 
bruge dem. 
 
JS tilføjer, at man, når man vælger en bestyrelse, må have tillid til, at den kan drive sejlklubben på 
fornuftig vis og forvalte økonomien, herunder et evt. overskud. 
 
Jeanette Gorm Hansen: Kan vi ikke komme videre, vi har en lang dagsorden. 
 
Lars Nordbjærg ønsker et mere retvisende billede af Sailing Concept og mener, at hvis der bruges 
tid og energi på det, skal det fremgå af regnskabet. Han påpeger, at der ikke er 



sekretariatsomkostninger eller afskrivninger i Sailing Concept og mener ikke, det giver et korrekt 
billede. 
 
JS: Vi fordeler ikke administrationsomkostninger ud på de enkelte afdelinger, dvs. der er heller 
ikke sekretariatsomkostninger i Ungdom, Sejlcenteret, støttemedlemmer osv. Sekretariatet er en 
ressource, som alle afdelinger og medlemmer trækker på. 
 
TM samler op: Hvis ikke der er nogen der gør indsigelser nu, noteres det at budgettet er vedtaget, 
og at kontingentet fastholdes. Vedtaget. 
 
TM: Der er stillet forslag om, at kr. 17 medlemskab (red: 1% af ordinært kontingent) ikke giver 
stemmeret. 
 
Sven Felding: Kan vi få bestyrelsen til at bringe 17-kroners medlemskaberne i orden?  
 
Det vedtages, at bestyrelsen i det kommende år skal stille forslag om vedtægtsændring, der 
betyder, at det er i overensstemmelse med vedtægterne, at medlemmer kan optages fra 1. 
oktober til 1% af det ordinære, relevante kontingent plus indmeldelsesgebyr (sådan som det har 
været praksis siden 2015), dog uden at det nye medlem opnår stemmeret ved en evt. 
ekstraordinær generalforsamling afholdt i perioden 1. oktober til og med 31. december samme år. 
 
 
 
5. Behandling af forslag 
 
TM indleder: Ifølge vedtægterne varetager bestyrelsen klubbens daglige arbejde og 
administration, og efter vedtægterne kan generalforsamlingen ikke pålægge bestyrelsen konkrete 
handlinger, men alene udstikke retningslinjer for den. De stillede forslag kan derfor vedtages som 
retningslinjer, men ikke konkrete pålæg til bestyrelsen om klubbens drift. Men man kan stille et 
mistillidsvotum til bestyrelsen, som, hvis det vedtages, betyder, at bestyrelsen går af. 
 
TM: Vi starter derfor med Forslag 4. Er dette et mistillidsvotum?  
 
Poul Kjær: Det skal ikke forstås sådan. Hvis 17-kroners medlemsskabet kan blive en del af 
vedtægterne, er det i orden. Dermed bortfalder forslag 4. 
 
TM: Lokaledisponering er et gennemgående tema i de stillede forslag. Forslag 2 a går igen i forslag 
6.1 og 5.2 og 7.1.  Vi bevæger os ind på et område, hvor vi har mange forpligtelser vi skal arbejde 
under, bl.a. aftaler med hovmester og KDY. Kan stillerne at de fire forslag gå sammen om et samlet 
forlag? 
 
Der afholdes en længere pause, mens forslagsstillerne sammen formulerer et nyt, fælles forslag på 
en flipover, der er opsat til formålet. 
 
Forslagsstillernes nye, fælles forslag lyder: 
 



Der sikres et område, ude som inde, kun til medlemmer. Ude skal der være to borde kun til 
medlemmer. Hovmesteren har ingen råderet over medlemsområdet. Medlemmer skal kunne 
komme ind i klubrummet i ’Syd’ via brik. Der skal skiltes, at disse områder kun er for medlemmer. 
 
Jørgen Monberg: Hvad vil dette koste klubben at gennemføre dette forslag? Vi skal huske, at vi får 
forpagtningsindtægter ved at hovmesteren betaler for at bruge rummet.  
 
GO: Det ville være dejligt, hvis nogle flere melder sig til at deltage i udvidelsen af klublivet. Ingen 
melder sig. 
 
Forslaget vedtages som retningslinje for bestyrelsen. 
 
 
Forslag 1: 
 
Peter Baunsgaard gennemgår forslaget. 
 
JS: Vi afholder allerede standerhejsning, og mht. punkt a og c er jeg da enig i, at det ville være 
dejligt af afholde dem, men hvorfor tager I ikke initiativ til at arrangere det? 
 
Jubisejladsen var stor engang, men sidste gang vi afholdt den, var der kun én båd som tilmeldte 
sig.  
 
Carsten Egede Andersen: Det er ikke i orden, at vi har de personaleomkostninger, vi har i klubben, 
og samtidig efterspørger frivillige kræfter. 
 
TM: Jeg vil gerne gentage at generalforsamlingen ikke kan give bestyrelsen konkrete pålæg om 
klubbens drift, så det er retningslinjer vi stemmer om. 
 

a) Genoptagelse af Jubisejlads 
b) Afholdelse af standerhejsning 
c) Afholdelse af afriggerfest 
d) Alle betaler 200,- ekstra til brug i restauranten (frivilligt) 

 
Forslaget vedtages – men igen som retningslinjer. 
 
 
Forslag 2b: Alle får adgang til Sejlerhuset + drikkevareautomat 
 
Forslaget vedtages som retningslinje. 
 
 
Forslag 3: Brug af statsautoriseret revisor, vedtægtsændring. 
 
Forslaget drøftes, og forsamlingen anslår, at det vil koste klubben kr. 10.000 - 25.000 pr. år at få 
revideret årsregnskabet, billigst hvis det gøres via bekendtskabskredsen.  
  



Efter lang drøftelse foreslås det at klubbens interne revisorer udpeger et revisionsselskab til at 
revidere regnskabet det første år, dvs. for 2019.  
 
Efter forslagsstillerens justering af forslaget, lyder henholdsvis første og sidste afsnit som følger:  
 
”22. Revisorer 
 
Generalforsamlingen vælger to interne revisorer og en ekstern registreret/statsautoriseret revisor. 
For 2019 udpeges den eksterne revisor dog af de to interne revisorer i fællesskab. De interne 
revisorer skal være stemmeberettigede medlemmer af klubben. Revisorerne vælges for et år.”  
 
”Eventuelle revisionsbemærkninger skal følge med regnskabets udsendelse til medlemmerne.”  
 
Forslaget vedtages med den fornødne 2/3 majoritet. 
 
 
Forslag 5: 
 

a) Fredagsbar 
b) Aflåsning af klubrum i restauranten 
c) Vedr. afregning for Fredagsbar 

 
Forslaget vedtages som retningslinje. 
 
 
Forslag 6: 
 
Del 1. 

a) Klubmiljø i fokus 
b) Revurdering af udvalg 
c) Klubvenlig restaurant 
d) Øger samarbejde med andre interessenter 

 
GO: Det er meget fint med alle de forslag til nye udvalg, men hvem skal besætte dem? Der er jo 
ikke mange, der melder sig. Over halvdelen af de 11 forslagsstillere er til stede, men ingen af dem 
har meldt sig til at deltage i deres egne, foreslåede udvalg. Én har dog meldt sig på forhånd til det 
ene udvalg, men der er stillet forslag om 7(!) udvalg. 
 
TM: Vedtages dette er det kun retningslinjer. 
 
Forslag vedtages som retningslinjer. 
 
Del 2. Maksimere åbenhed samt loft over administrationsudgifterne. Sven Klint-Bergh motiverer 
forslaget. 
 
JS: Vi kan ikke holde vores budget, hvis dette forslag vedtages, og vi har allerede reduceret 
omkostninger i sekretariatet kraftigt. 
 



Helge Larsen: Henvendt til Sven Klint-Bergh udtrykker Helge Larsen, at forslaget om loft over 
administrationsomkostningerne mest af alt fremstår som forsøg på at kaste grus i maskineriet, og 
at forslaget faktisk er uanstændigt. 
 
JS: Understreger igen, at administrationsomkostninger som tidligere drøftet allerede er tæt på 
halveret. JS spørger Sven Klint-Bergh, hvorfra det foreslåede beløb kommer fra? 
 
Sven Klint-Bergh: Det kommer fra Hellerup Sejlklub 
 
GO: Driver Hellerup Sejlklub eventsejlads, og er Hellerups sekretariat sammenligneligt med samme 
i SKS? 
 
Sven Klint-Bergh: Hvad mener bestyrelsen så er det rigtige beløb? 
 
GO: Det har bestyrelsen jo allerede udtrykt ved det fremlagte budget, som er blevet vedtaget. 
 
Fra salen og gruppen omkring forslaget og Sven Klint-Bergh: Vi følger budgettet. 
 
Forslaget om loft over administrationsomkostninger bortfalder dermed, og det budget, som 
bestyrelsen har fremlagt, og som er vedtaget, gælder også i relation til administrationsudgifterne. 
Forslaget om åbenhed vedtages som retningslinje, dog under hensynstagen til 
persondataforordningen samt allerede indgåede aftaler. 
 
 
6. Valg af bestyrelse 
 
TM: Der skal minimum vælges et medlem. Nogen forslag? 
 
Lars Nordbjærg melder sig og indstiller 5 medlemmer til bestyrelsen, det vil sige et flertal i 
bestyrelsen. Udover ham selv er ingen af de indstillede til stede. Det drejer sig om: 
 

- Lars Marqvart 
- Peter Nielsen  
- Lars Westerberg Bjørn 
- Lars Nordbjærg 
- Kim Bruhn-Petersen 

 
TM: Hvad siger bestyrelsen? 
 
Tom Bøjland melder sig også som bestyrelseskandidat. 
 
GO: Medlemmerne har så sent som i december, ved den ekstraordinære generalforsamling, 
udtrykt tillid til den nuværende bestyrelse fremfor tillid til Lars Nordbjærg og Kim Bruhn-Petersen, 
der på daværende tidspunkt valgte at forlade bestyrelsen. 
 
GO: Hvis Tom Bøjland bliver valgt ind i bestyrelsen, bliver den nuværende bestyrelse siddende, 
hvis de andre 5 bliver valgt ind, trækker vi os alle 4 nu.  
 



Helge Larsen: Vi skal virkelig overveje om vi vil overlade sejlklubben til Nordbjærg Bådeværft? Der 
er flere af de, der opstiller, der har relation til Nordbjærgs. Der vil være inhabilitet i en række 
forhold bl.a. vedligeholdelse af klubben flåde og til restaurationsdrift på grund af Hal5 hos 
Nordbjærgs. Desuden må kommunen se meget kritisk på en klub repræsenteret i 
havnebestyrelsen, som er drevet af en majoritet af personer med interesse i værfterne, da de 
erhvervsdrivende på havnen specifikt ikke har adgang til havnebestyrelsen, samt at 
erhvervsdrivende opnår bestemmende indflydelse over lokaler, faciliteter og støtte tildelt af 
Gentofte Kommune med henblik på folkeoplysende forening. 
 
TM: (Kl. 00.30 henvendt til Lars Nordbjærg og kredsen omkring ham). Jeg har vejledt mindst 3 
gange i løbet af aftenen om muligheden for at vælte bestyrelsen ved et mistillidsvotum og 
konsekvensen deraf, nemlig at der skal indkaldes til en ny generalforsamling til valg af bestyrelse. 
Og først nu kommer I frem med, hvad der reelt svarer til at fremsætte et mistillidsvotum, nemlig 
et ønske om at overtage flertallet i bestyrelsen. Havde jeg vidst det fra starten, havde vi ikke 
behøvet at bruge to og en halv time sent på aftenen på at behandle forslagene fra kredsen 
omkring jer forinden.  
 
TM: Som følge af situationen, der må ligestilles med fremsættelse af mistillidsvotum til bestyrelsen 
og i øvrigt er en kampvalgssituation, som ikke fremgår af dagsordenen, skal bestyrelsen indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse, inklusive formand, og bestyrelsen skal 
fortsætte som et forretningsudvalg så længe.  
 
(Talers navn ikke noteret): Jeg er ked af, at jeg ikke har vidst, at der stiller en ny bestyrelse op. Jeg 
aner ikke, hvad det er, jeg skal vælge til eller fra. Det er dårlig stil. Sådan noget skal man vide på 
forhånd. 
 
Bestyrelsen melder enstemmigt, at et kupforsøg kl. 00:30, når størstedelen af de fremmødte 
medlemmer er gået hjem, er forkasteligt.  
 
TM: Dagsordenspunktet om valg til bestyrelsen er hermed tilendebragt.  
 
7. Valg af revisorer 
 
Kun en enkelt kandidat, nemlig Ole Dan Jensen, meldte sig. TM konstaterede, at denne var valgt, 
da der ikke var modkandidater, og at valg af en yderligere revisor måtte ske på den kommende 
ekstraordinære generalforsamling.  
  
8. Eventuelt 
 
Der forelå intet til behandling under dette punkt.  
 
Generalforsamling slut ca. kl. 00:40. 
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Dagsorden pkt 2 - Formandens beretning 

 

2018 har været et skelsættende år i Skovshoved Sejlklub.  

 

På generalforsamlingen sidste år fortalte vi som kandidater til bestyrelsen om vores planer for 2018. Blandt 

andet sagde formandskandidaten: 

 

“Vi forestiller os en struktur, der uden krav om forpligtende afdelingsmedlemskaber åbner døre [..] for 
ethvert af klubbens medlemmer – og endda i nogen grad også for sejlere, der endnu ikke er medlem af 
SKS. Det kræver et nysyn på vores alle vores ydelser, på vores økonomi og de rammer som klubben og 
afdelingerne drives under.” 

 

….og: 

 

“Visionen er klar: SKS som en åben og tilgængelig sejlklub - med spændende, relevante og veldrevne 
tilbud – der bidrager til sin omverden – og som har et klart svar på, hvad man ”får for sit kontingent”, 
til enhver der måtte spørge. Det er hvad jeg - og resten af bestyrelsen - ser som vores opgaver i den 
kommende tid.” 

 

Når I vælger en bestyrelse, der udtrykker sig så klart inden et valg, så opfattes der også et meget klart mandat 

ved valg.  

 

Og det er præcis hvad der er leveret gennem 2018: I forsommeren blev SKS den første sejlklub i Danmark med 

egen smartphone-app og et avanceret IT-system til at håndtere vores voksnes medlemmers sejlads i 

Sejlcentret. Dørene var nu åbne for et pilotprojekt til at håndtere flere medlemmer, ved at ledig kapacitet nu 

ville være synlig fremfor hemmelig. Ventelisterne ville fordampe. 

 

Der blev afholdt møder med både sejlere og instruktører og forklaret og fortalt. Der var mange, som syntes at 

ideen med at indføre denne app var god, og så frem til at deres sejlads kunne planlægges mere smidigt. 

Pilotprojektet mødte dog også modstand, fra nogle af de, som skulle være en del af det. Bestyrelsen mener, at 

det kan skyldes vores iver efter at komme hurtigt afsted med projektet, og at vi derfor ikke har givet 

medlemmerne den fornødne tid til at modne tanken om forandringer.  

 

SKS kom endelig med på vognen med en J/70 sportsbåd i flåden. Et køb, der blev finansieret gennem årets 

drift, men var knyttet til en ny 3-årig sponsoraftale med SIF Gruppen. Sidenhen har Peter SIF Nilsen ”aflyst” 

denne aftale, hvilket har skabt en del forvirring i Bestyrelsen. Der er ikke kommet henvendelse fra direktøren 

for SIF, der har skrevet aftalen under, og de ansatte i SIF agerer som at aftalen er i kraft.  

 

Den nye J/70’er, der kom på vandet til både træning og til den sidste Grundig Cup i Skovshoved, er nu en fast 

del af vores flåde, og har tydeligt glædet en del medlemmer indtil den blev sat væk for vinteren. 

 

Jan Schlüter, der har drevet vores sekretariat i en lang årrække søgte nyt job i foråret - og fik det. Jan forlod 

sin stilling i SKS med udgangen af maj, og gav de fremmødte ved sin afskedsreception lidt af en svada om den 

tone og det klima, som Jan igennem de senere år havde set spire i SKS. Tonen var en medvirkende årsag til at 

søge væk, forklarede Jan. 

 

Rikke tog imod udfordringen og påtog sig Jans ansvarsområder i SKS. Udover den løbende administration af 

medlemmer og økonomi bragte Rikke os hjem på budget i Sailing Concept, der i 2018 har været en 

pengestrøm på mere end 600.000 i SKS. Det er blandt andet en aktivitet som Sailing Concept, der muliggør at 

vi kan anskaffe en ny båd som J/70’eren for egne midler – og ikke er afhængige af sponsorer, eller at vi skal på 

lånemarkedet som mange andre klubber ville være nødt til.  
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Vores ungdomsafdeling har i 2018 været præget og drevet af en lille gruppe forældre. Og lad det være sagt 

med det samme: I har gjort et stort og rigtig flot stykke arbejde med at genopbygge ungdomsafdelingen. Flere 

forældre kom til gennem sæsonen, og særligt Signe Schouboe kom, så, og trak igennem. Signes store flid 

udløste en velfortjent Årets Skovser ved Andespillet i december. 

 

Sommeren og efteråret lærte os, hvor der kunne optimeres i det daglige. Sekretariat står derfor trimmet og 

skarpt, klar til sæson 2019, med færre ressourcer end i lang tid, men med en klar plan for hvordan opgaverne 

skal løses. 

 

I 2018 er SKS virkelig kommet langt med sin organisation, en stærk og selvstændig økonomi og en klar ide om 

det at være en åben og tilgængelig sejlklub. Som lovet. 

 

 

Medaljen har også en bagside 

 

Vi har i 2018 lært, at der er noget der hedder mistillidsvotum, og vi har også lært, at der findes en lille skare af 

medlemmer, der ingen midler skyr for at komme igennem med deres dagsorden.  

 

Det kommer I til at opleve igen i aften. Vi får en aften, der (igen) skal handle om Rikkes forhold i sekretariatet, 

om bestyrelsens forsømmelser af dit og dat, om medlemskaber til 17 kroner, om manglende 

revisorpåtegnede kvartalsregnskaber fra hovmesteren, og om et klubliv, der beskyldes for at være blevet 

vekslet for kold forretning. 

 

På den ekstraordinære generalforsamling tog I medlemmer stilling til, om hvorvidt to bestyrelsesmedlemmer 

mon kunne have vetoret, bare fordi de havde en anden dagsorden end flertallet, og det mandat som 

bestyrelsen havde fået af årets ordinære generalforsamling. Det sagde I klart nej til. 

 

Vi vil fra bestyrelsen meget gerne udtrykke vores store tak til alle medlemmer der bakkede os op ved den 

ekstraordinære generalforsamling. Hånden på hjertet, så var det en særdeles demotiverende tid, og det har 

ikke været helt let at genfinde arbejdsglæden i vintermørket. For nogen har det været umuligt.  

 

Vi skylder således Jesper Meulengracht en kæmpe tak for en meget stor indsats i SKS. Da Jesper indtrådte i 

bestyrelsen i 2010 var SKS langt fra en klub, som havde orden i sagerne. Der var rod i bilagene, tvivlsomme 

udbetalinger, og opskrivninger af klubbens aktiver i et forsøg på at skjule negativ drift. Først blev der ryddet 

grundigt op, sammen med den øvrige bestyrelse, og derefter hoppede Jesper ombord i et stort og 

omfattende arbejde med klubbens strategier, sammen med Flemming Høstgaard. Jesper påtog sig også rollen 

som næstformand, og blev kort efter konstitueret formand ved Ulrik Haumanns afgang et år før tid. Jesper 

blev første gang valgt som formand for Skovshoved Sejlklub i 2014. Rollen som formand bestred Jesper i i alt 5 

år, hvorefter han vendte tilbage til næstformandsrollen sidste år.  

 

Jeg tror, at den sidste lyst til at uddele af sin kostbare fritid til frivilligt arbejde for SKS blev pint ud af Jesper i 

december sidste år. I frivilligt arbejde skal det være arbejdsglæden der driver værket.  

 

For første gang i mands minde skal vi på en ordinær generalforsamling behandle tolv forslag. Der er flere 

forhold der er værd at hæfte sig ved: 

 

• Forslagene handler nærmest ikke om sejlsport. 
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• Ingen af de indkomne forslag har været drøftet hverken løst eller fast med så meget som ét 

bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt at slå fast, fordi nogen af forslagene fremstår som om at 

generalforsamlingen er sidste udvej i forhold til en modvillig bestyrelse. Det er ikke tilfældet.  

 

• Tilgangen fra nogle af forslagsstillerne virker ikke så konstruktiv, og tankerne falder let hen på en ny 

mistillidsdagsorden. Forsøget på at kuppe bestyrelsen i december fejlede, men det er efterhånden 

klart, at der igen er visse medlemmer der udlægger miner og har samme hensigt - se bare forslag 4. 

 

Lad det være udtrykt helt klart: Der er ingen i bestyrelsen, der som frivillige kræfter i vores forening, vil lade 

sig “pålægge” hverken det ene eller det andet, ej heller finde sig i en ubehøvlet tone, særligt ikke fra de 

forslagsstillere, hvis egen, løbende indsats for SKS kan ligge på et meget lille sted.  

 

 

Klubliv 

 

Der har gennem sæsonen været masser af klubliv ved siden af sejladsen. Bestyrelsen har fokus på 

sejladstilbud og hvad der foregår på vandet, men synes det er fantastisk, når disse aktiviteter breder sig til 

hyggelige stunder på land også. 

 

Sæsonen indledtes med standerhejsning, sildebord, en masse medlemmer og en forventningsfuld bestyrelse, 

der så frem til et år med et højt aktivitetsniveau.  

 

Igennem sæson 2018 har ca. 30 sejlere hver eneste onsdag først konkurreret på vandet, og dygtiggjort sig i 

kapsejlads i vores Match-28 racere, og derefter har de dystet om hvem der kunne tilberede det lækreste 

måltid mad og servere det i Sejlerhuset.  

 

I Sejlcentret er der også sejlet sommertur til Sverige og Hven i Match 28, og afholdt klubmesterskab med 

efterfølgende middag og fest. Det er gamle traditioner, som der holdes liv i og bakkes op om med rigtig fin 

tilslutning. 

 

I ungdomsafdelingen er grillen flittigt rullet ud på den nye Opti-ø, og der er hygget med forældre, søskende og 

sejlere. Ungdomsafdelingen løftede opgaven med at holde Skovser Cup traditioner i hævd, og lykkedes med 

at levere et flot stævne. Det har været dejligt at se. 

 

Og Knarr-sejlerne har hver torsdag lånt dommerbåd, gummibåd og alt det kapsejladsgrej man kunne drømme 

om til deres aftenmatch. Og når de kom ind igen blev der grillet og hygget i Sejlerhuset. 

 

Og lad os da også bare nævne et par håndfulde medlemmer og støttemedlemmer, der to gange ugentligt 

mødes i “klublokalet” i restauranten og rafler og drikker øl. De fleste forslag går på at ændre netop rammerne 

om dette. Set fra bestyrelsens side, er der allerede nogle fantastiske rammer for denne aktivitet. 

Hovmesteren og de to klubber tager udstrakt hensyn til, at der hver onsdag og fredag er klar til jer, og faktisk 

er I vel den mest forkælede gruppe medlemmer i SKS, med de bedste rammer, uden at I selv gør nogen form 

for indsats hertil.  

 

 

Klubliv er også afholdelse af arrangementer 

 

Efter sommerferien var SKS medvært på ”Road & Boat Show”, et initiativ som Audi i Danmark afvikler flere 

steder i landet. Vi valgte at koble Sailing Concept på, og mens Audi bød på prøveture på land, bød vi på 

prøveture på vandet, sammen med vores dygtige event-skippere. Alle interesserede fik prøvet hvad det vil 
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sige at sejle i en matchracer. Arrangementet var en stor succes, med masser af liv på havnen – og vi er med 

igen i år d. 25. maj.  

 

Igen i 2018 var SKS vært for Sejlsportsligaen. Det kørte lidt i samme rille, efter at vi har været vært i 3 år i 

træk. Det er der ingen anden klub der har gjort for Sejlsportsligaen. I 2019 har vi meldt pas: vi kan ikke blæse 

og have mel i munden. Vil vi have et slankere sekretariat, må der også være færre opgaver. 

 

Der er derfor også indbudt til en række udvalg, herunder et klublivs-udvalg. Gæt, hvor mange der syntes det 

var vigtigt? To. Og en stor tak til jer begge, for at byde jeres arbejdskraft til!  

 

Sidst på året afholdtes en hyggelig hjælper-middag, hvor alle der har gået til hånde gennem sæsonen var 

inviteret på middag i vores egen Restaurant Sejlklubberne. Det var en hyggelig aften med mange deltagere. 

 

Årets sidste arrangement var vores traditionsrige Andespil, der er mindst lige så meget for de mindste som for 

de største. Andespillet er vel gået over til at blive vores afrigger-fest hvor diverse priser uddeles – eksempelvis 

Årets Skovser.  

 

Men nu tænker du måske, at vi jo har hørt så meget om “mere klubliv og mindre forretning” som valgmantra 
fra de medlemmer, som ønsker at bestyrelsen skal fokusere på restaurantdrift i stedet for sejlsport. Venner, 

jeres slogan runger hult og virkelighedsfjernt for de af os, der har vores gang på havnen på dage og 

tidspunkter, hvor de fleste medlemmer er aktive. 

 

At postulere, at der ikke er klubliv i Skovshoved Sejlklub ville være grinagtigt, hvis ikke det var så tragisk. 

 

Hvorfor er det tragisk? Fordi vores alles opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, tages til gidsel med disse 

personers brændende interesse i at komme i bestyrelsen. 

 

Vi opfordrer jer medlemmer til at stille nogle kritiske spørgsmål til, hvad det er disse mennesker virkelig vil. 

Spørg til detaljer, og se om de har sat sig grundigt ind i tingene. Eller om det bare er et bekvemt valgslogan, 

lige at slynge ud. 

 

Bestyrelsen repræsenterer fokus på vores formålsparagraffer. Vi koncentrerer os om at udvikle vores 

sejladstilbud, og at der skabes og findes spændende tilbud til medlemmerne i SKS. Det er langt lettere at opnå 

når vi har en sund, selvstændig og stærk økonomi der kan understøtte udviklingen for både voksne og unge. 

 

Aflukkede områder med skilte “Kun for medlemmer” og briklås ser vi ikke som positivt medvirkende til at 

tiltrække nye sejlere til SKS.  

 

Vi mener, at vi skal samle vores daglige klubliv om Sejlerhuset, den røde pavillon midt i det hele, fyldt med 

mennesker i sejlertøj, med klubbådene lige nede foran, eller unger og joller på rampen - det véd vi tiltrækker 

nye sejlere, fordi vi som klub er både synlig og imødekommende. En fredagsbar kunne også være vældig 

hyggeligt i Sejlerhuset. 

 

At være synlig og imødekommende er en del af dét at være en folkeoplysende forening, og modtage både 

støtte og lokaler fra Gentofte Kommune. SKS er ikke sat i verden for at være en lukket loge, hvilket en stor del 

af de forslag der skal behandles lægger op til, eller at være et politisk instrument for nogle få medlemmers 

særinteresser. 

 

Denne beretning viser en sejlklub, hvor der er rammer som vi kan være stolte af. Vi har rigtig mange aktive 

sejlere med ca. 200 i ungdomsafdelingen og Sejlcenteret tilsammen. Vi har masser af både til disse sejlere (8 
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kølbåde, 1 J70, 3 Laserjoller, 3 Hobie Cats, 2 Fevajoller, 2 29’ere og ca. 15 optimistjoller) samt støttemateriel 

til aktiviteterne i form af 6 nyere gummibåde og et dommerskib. 

 

Vi har flere ugentlige, faste hyggestunder i vores forskellige klubhuse og masser af medlemmer, der er glade 

for at komme i vores klub uge efter uge, år efter år. Vi gennemfører en lang, lang række aktiviteter hvert år. 

Dette gør vi på en måde, så klubbens økonomi er i orden og så vi både har råd til at anskaffe nyt materiel og 

spare op til fremtidige investeringer. Kort sagt er SKS en sejlklub som er veldrevet, og som drives efter 

formålsparagraffen. 

 

Overvej, om du mon har ressourcer til at bidrage med dine tanker og din indsats i bestyrelsens eller 

udvalgenes arbejde, og meld dig på banen. Hvis ikke, så støt de medlemmer som har. 

 

 

Dagsorden pkt 3 - Forelæggelse af regnskab 

 

Regnskabet er udsendt med dagsordenen og udviser et positivt resultat på kr. 433.708 før afskrivninger - det 

vil sige tilvæksten i klubbens formue som resultat af driften i 2018.  

 

Årets afskrivninger lyder på kr. 155.475 og er en teknisk hensættelse til fornyelse af vores klubbåde, 

efterhånden som de slides og ældes, og repræsenterer en lavere værdi ved et evt. salg. Der er sket et sådant 

salg i perioden, som har afkastet et overskud på 13.100. 

 

Gennem året er der anskaffet en brugt J/70 sportsbåd for kr. 265.000. Denne båd er købt og betalt, og 

alligevel er der ca. kr. 200.000 mere i likvide midler, end der var på samme tidspunkt sidste år.  

 

Dermed fortsættes den sunde udvikling i økonomien med et resultat på kr. 274.800 efter afskrivninger, 

renter, gebyrer osv. hvilket er kr. 80.000 over budget for året. 

 

Budget 2019 

 

Der budgetteres med et overskud på kr. 643.300 efter afskrivninger for 2019. Dette opnås gennem et 

slankere sekretariat, men en fastholdt interesse for vores tre vigtige indtægtskilder foruden 

kontingentindtægterne:  

 

1. Forpagtningsafgift fra restauranten 

2. Sailing Concept eventsejlsads for virksomheder 

3. Sponsorater og donationer 

 

Efterhånden som budgettet realiseres gennem sæsonen er det planen at der vil blive disponeret bevillinger til 

sejlsportsfremmende initiativer til gavn for medlemmerne af SKS. 

 

Vedr. årets revision 

 

Der foregår jo  en magtkamp om adgang til bestemmende indflydelse i bestyrelsen, som er pågået siden den 

ekstraordinære generalforsamling i december. Bestyrelsens regnskabsaflæggelse er blevet en brik i dette spil. 

 

Den ene af vores to interne revisorer, Ole Dan Jensen, meddelte tilbage i januar at han ikke ville revidere 

regnskabet før bestyrelsen havde kastet lys over aftale- og honoreringsforhold for Rikke, som varetager 

klubbens sekretariat, ud fra et ansættelsesretsligt og skatteretsligt perspektiv. Dette er langt fra formulering 

fra Ole Dan Jensen, der var en hel del mere anklagende og brysk i sine e-mails.  
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Bestyrelsen har forklaret revisionen at Rikke startede sit virke i SKS tilbage i 2015 med en periode på 2x3 

måneder som selvstændig konsulent med ca. 20 timer ugentligt. Opgaverne var bogføring og assistance med 

opstart af Sailing Concept. Grundet flere krævende forhold i foråret 2016 blev Rikke bedt om at bruge fuld tid 

hos SKS gennem sæson 2016, og der blev udarbejdet en ansættelseskontrakt. Rikke overgik dermed fra at 

være konsulent til ansat pr. 1. marts 2016.  

 

Imidlertid kunne SKS ikke tilbyde permanent fuldtidsansættelse efter 1. december 2016, og Rikke vendte 

tilbage til at være selvstændig konsulent pr. denne dato og har været det siden. Der har været en forvirring 

om de vilkår som Rikke måtte have opnået gennem sin direkte ansættelse i 2016, og opfattelsen i SKS har 

været at - til trods for at alle parter hele tiden har været enige om at Rikke arbejdede som selvstændig 

konsulent igen - rent vilkårsmæssigt nok oppebar varsler som en ansat. 

 

For det første skal det jo understreges, at Rikkes virke som selvstændig konsulent i SKS har været Ole Dan 

Jensen bekendt siden regnskabsåret 2015, og der er gennem årenes revisioner jævnligt spurgt til konto 2051 

“Ekstern assistance”, og når svaret fra kasseren har været “Det er jo Rikkes honorar” er der nikket og sagt 

“nåhrja.” 

 

Men i 2018 er det nu et kæmpe problem. Udbrud om “et eklatant lovbrud!” på den ene og anden paragraf 

hos Skat fra Ole Dan Jensen, som påtager sig rollen som informationsresistent, dømmende myndighed, 

fremstår mest af alt som et selvstændigt ”bidrag” fra en intern revisor, på linje med forslag 4. 

 

Bestyrelsen har drøftet emnet med flere med juridisk indsigt, samt de interne revisorer. Der er justeret på 

forholdene og bestyrelsen har beredvilligt svaret på samtlige henvendelser fra begge revisorer.  

 

Ole Dan Jensen forlanger, at bestyrelsen skal rundsende et notat han har forfattet, som I sikkert vil blive 

præsenteret for på aftenen, Måske med en kommentar om, at bestyrelsen ikke ville udsende notatet. På 

klubbens vegne kan bestyrelsen ikke forsvare at rundsende et notat, der er udformet som en konklusion af, at 

der er foregået noget ulovligt – specielt når det hverken er bestyrelsens opfattelse eller de juristers opfattelse 

som vi har forhørt os hos. 

 

I øvrigt er de interne revisorers rolle jf. vores vedtægter helt klare: 

 

”22. REVISORER 

Generalforsamlingen vælger to revisorer for et år ad gangen til talmæssigt at revidere klubbens 

regnskab og konstatere beholdningens tilstedeværelse. [….] Eventuelle revisionsbemærkninger skal 

meddeles ved generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse.” 

 

Ud over en kraftig fokus på, om SKS må benytte konsulenter frem for ansatte, har Ole Dan Jensen også ønsket 

at fremføre, at bestyrelsen ikke har krævet revisorpåtegnede kvartalsregnskaber fra hovmesteren, samt ikke 

krævet opgørelser fordelt på omsætningsgrupper. Det er der mulighed for jf. den kontrakt, som er indgået 

med hovmesteren.  

 

SKS som KDY har på nuværende tidspunkt tillid til, at vores hovmester kører efter reglerne og afregner det 

han skal, hvorfor ingen af klubberne vil pålægge ham unødvendige administrative omkostninger til at opfylde 

denne paragraf i aftalen. Ved revisionen fremlagde vi seneste reviderede årsregnskab fra hovmesteren, og vi 

kunne sammen med revisorerne konstatere, at der i 2017 er afregnet præcist det som skulle afregnes, og det 

er også vores forventning i 2018.  

 

Ole Dan Jensen har underskrevet regnskabet, men mener utvivlsomt at alt dette ikke er uddebatteret. Forvent 

derfor at høre mere om disse emner. 

----000---- 



Skovshoved)Sejlklub)–)Regnskab)2018.)

Revisorerklæring:.

Jeg)har)d.)13.3.2019)deltaget)i)revision)af)det)forelagte)regnskab)og)fundet)anledning)til)følgende)kritiske)
erklæringer:)

Overtrædelse.af.Statsskattelovens.krav.om.indeholdelse.af.A8skat.og.AM.bidrag.for.lønmodtagere..

Revisor)har)fundet,)at)klubben)har)begået)lovbrud)ved)den)praksis,)der)er)anvendt)ved)aflønning)af)
klubbens)sekretariatsleder)i)2018.)Skovshoved)Sejlklub)har)ikke)overholdt)Statsskattelovens)§4.)stk)1.)litra)
a.,)Kildeskattelovens)§)69)–)stk)1.)samt)Arbejdsmarkedsfondsloven)§)15,)som)angår)pligt)til)indeholdelse)af)
ALskat)og)AM)bidrag)fra)den)ansatte)lønmodtager.)

Klubben)hæfter)for)den)ikke)indeholdte)ALskat)og)AM)bidrag)i.h.t)SKAT)G.A.3.3.7.2.2)og)revisor)opfordrer)til,)
at)klubbens)bestyrelse)forholder)sig)til)et)potentielt)efterbetalingskrav)fra)SKAT)for)regnskabsåret)2018.)

Bestyrelsen)har)med)virkning)fra)1.3.2019)udarbejdet)forslag)til)ansættelseskontrakt)for)sekretariatslederen)
og)bragt)aflønningen)af)sekretariatslederen)i)overensstemmelse)med)gældende)lovgivning.)

Fremhævelse.af.forhold.i.regnskabet.)

Revisor)har)fundet,)at)Skovshoved)Sejlklub´s)bestyrelse)ikke)har)afkrævet)dokumentation)for)den)
afgiftspligtige)omsætning)i)Restaurant)Sejlklubberne)i.h.t)den)per)21.10.2015)indgåede)aftales)§)9)stk)6,)
som)foreskriver)kvartalsvise)revisorattesterede)opgørelser)og)opdeling)af)omsætningens)sammensætning)§)
9)stk)5.)

Da)forpagtningsaftalen)udgør)klubbens)absolut)største)enkeltindtægtskilde,)bør)bestyrelsen)fremsætte)krav)
om)efterlevelse)af)aftalen)til)Restaurant)Sejlklubbernes)ejer)for)år)2018)og)i)fremtiden.)

Overtrædelse.af.klubbens.vedtægter.§.10.–.stk.6..

Revisor)har)fundet,)at)bestyrelsen)har)overtrådt)klubbens)vedtægter)i)efteråret)2018,)ved)at)tilbyde)
A.medlemsskab)frem)til)1.1.2019)for)en)symbolsk)sum)på)kr.)17,00)+)indmeldelsesgebyr)på)kr.)350,00,)i)
modstrid)med)§)10)stk)6.,)som)foreskriver,)at)der)ved)indmeldelse)efter)1.august)skal)betales)halvt)
årskontingent.)

)

Ole)Dan)Jensen)


