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Referat	  af	  ekstraordinær	  generalforsamling	  mandag	  den	  6.	  maj	  2019	  	  

Formand	  Gudmund	  Olsson	  (GO)	  byder	  velkommen	  og	  bringer	  den	  kedelige	  nyhed	  at	  vores	  
mangeårige	  medlem	  og	  sejlerskoleinstruktør,	  Torben	  Nielsen	  er	  gået	  bort.	  GO	  beder	  forsamlingen	  
rejse	  sig	  og	  holde	  1	  minuts	  stilhed	  og	  mindes	  Torben.	  
	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  
	  
Bestyrelsen	  foreslår	  Torben	  Mauritzen	  (TM),	  som	  vælges.	  TM	  konstaterer	  at	  generalforsamlingen	  
er	  lovligt	  indkaldt.	  
	  
	  
2.	  Behandling	  af	  forslag	  
	  
Der	  er	  stillet	  et	  forslag.	  Forslaget	  er	  stillet	  af	  bestyrelsen	  og	  omhandler	  inhabilitet.	  
	  
Jan	  Schlüter	  (JS)	  uddeler	  og	  præsenterer	  forslaget.	  	  
	  
Bestyrelsen	  synes	  at	  klubben	  bør	  følge	  almindelige	  habilitetsregler	  og	  at	  det	  bør	  stadfæstes	  i	  
klubbens	  vedtægter.	  JS	  læser	  forslaget	  op.	  
	  
Der	  spørges	  fra	  salen	  om	  hvad	  anledningen	  til	  forslaget	  er,	  og	  JS	  svarer	  at	  bestyrelsen	  blot	  mener	  
at	  reglerne	  bør	  formaliseres	  og	  indføres	  i	  vedtægterne.	  
	  
Poul	  Kjær:	  Dirigenten	  skal	  henvise	  punktet	  til	  behandling	  senere,	  fordi	  vi	  står	  overfor	  et	  
bestyrelsesvalg,	  og	  jeg	  mener	  forslaget	  er	  følelsesmæssigt	  motiveret,	  og	  der	  er	  ikke	  rigtigt	  at	  
behandle	  det	  samtidig	  med	  at	  bestyrelsen	  trækker	  sig.	  
	  
TM:	  Bestyrelsen	  har	  ret	  til	  at	  stille	  det	  og	  krav	  på	  at	  det	  bliver	  behandlet.	  Er	  forslaget	  
kontroversielt,	  skal	  der	  stemmes	  om	  det	  under	  dette	  punkt.	  
	  
Peter	  Nielsen	  mener	  at	  et	  flertal	  i	  bestyrelsen	  inkl.	  formand	  skal	  træffe	  afgørelsen.	  	  
	  
TM:	  Vi	  skal	  stemme	  om	  forslaget,	  som	  det	  ser	  ud.	  Hvis	  du	  har	  et	  modforslag,	  skal	  det	  komme	  på	  
skrift	  og	  vil	  blive	  behandlet	  på	  næste	  generalforsamling.	  Forslaget	  skal	  behandles	  nu,	  i	  den	  form	  
det	  har	  nu.	  
	  
Lars	  Marqvart	  Jørgensen:	  Det	  er	  et	  overkill	  med	  dette	  forslag,	  da	  det	  er	  dækket	  af	  de	  generelle	  
retningslinjer	  for	  bestyrelsesarbejde.	  	  
	  
Ulla	  Thor	  Jensen:	  Skal	  forslag	  til	  behandling	  ikke	  afleveres	  inden	  31/12?	  
	  
JS:	  Når	  bestyrelsen	  indkalder	  til	  generalforsamling,	  kan	  bestyrelsen	  stille	  forslag	  og	  det	  skal	  ske	  
senest	  8	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  
	  
TM:	  Forslaget	  er	  kontroversielt,	  og	  der	  skal	  stemmes.	  
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Der	  er	  tale	  om	  forslag	  om	  vedtægtsændring	  dvs.	  det	  kræver	  af	  2/3	  af	  de	  fremmødte	  stemmer	  for.	  
	  
For:	  12	  
Imod:	  resten.	  
	  
Forslaget	  er	  faldet.	  
	  
	  
3.	  Valg	  af	  formand	  
	  
TM:	  Jeg	  har	  aftalt	  med	  den	  siddende	  bestyrelse,	  at	  fordi	  de	  nu	  går	  af,	  forlader	  de	  bordet.	  Applaus	  
til	  bestyrelsen	  for	  det	  arbejde	  de	  har	  udført	  frem	  til	  nu.	  
	  
TM:	  Hvem	  er	  kandidater	  til	  formandsposten?	  
	  
Lars	  Marqvart	  Jørgensen	  (LM):	  Jeg	  er	  kandidat	  til	  formandsposten.	  
	  
TM:	  Andre?	  Nej.	  
	  
LM	  klappes	  ind	  som	  formand	  og	  sætter	  sig	  op	  til	  bordet.	  
	  
LM	  kalder	  Søren	  Moesgård	  (SM)	  op	  for	  at	  fortage	  en	  præsentation	  ved	  tavlen.	  SM	  er	  også	  
kandidat	  til	  en	  ny	  bestyrelse.	  
	  
SM	  præsenterer	  sig	  selv	  og	  ønsket	  om	  flere	  aktive	  udvalg	  i	  SKS.	  SM	  præsenterer	  10	  mulige	  nye	  
udvalg,	  som	  fremgår	  af	  bilag	  1	  (herunder).	  
	  
LM:	  Vores	  tanker	  for	  udvalgene	  er,	  at	  den	  enkelte	  udvalgsformand	  ikke	  sidder	  i	  klubbens	  
bestyrelse,	  men	  at	  et	  menigt	  klubmedlem	  er	  formand	  for	  udvalget,	  mens	  et	  bestyrelsesmedlem	  er	  
menigt	  medlem	  af	  udvalget.	  Vi	  har	  hørt	  lidt	  rundt	  blandt	  vores	  klubkammerater	  og	  folk	  er	  generelt	  
positive	  indstillet	  til	  at	  arbejde	  i	  udvalg.	  
	  
Bo	  Hasseris:	  Har	  I	  spurgt	  bredt	  eller	  kun	  fisket	  i	  eget	  bagland?	  Jeg	  kan	  godt	  blive	  bekymret	  for	  at	  
det	  bliver	  en	  meget	  indspist	  affære.	  I	  har	  åbenbart	  allerede	  valgt	  en	  formand	  uden	  at	  spørge	  
bredt.	  
	  
SM:	  Vi	  har	  spurgt	  bestyrelsen	  (frem	  til	  i	  dag)	  om	  lov	  til	  at	  sende	  materiale	  og	  information	  ud	  til	  alle	  
medlemmer	  via	  Klubmodul,	  men	  det	  har	  vi	  ikke	  fået	  lov	  til,	  så	  vi	  har	  kun	  publiceret	  på	  Facebook.	  	  
	  
Vi	  har	  ikke	  oprettet	  lukkede	  grupper,	  da	  vi	  gerne	  vil	  høre	  fra	  så	  mange	  som	  muligt.	  Og	  ønsker	  
nogen	  at	  stille	  op,	  er	  de	  meget	  velkomne.	  	  
	  
Anders	  Graversen:	  Jeg	  undres	  over	  evnen	  til	  at	  drive	  foreningsdemokrati.	  En	  forening	  er	  noget	  vi	  
har	  sammen.	  Vi	  skal	  tage	  et	  ansvar	  og	  få	  alle	  til	  at	  byde	  ind.	  Jeg	  vil	  rose	  for	  initiativet,	  og	  vi	  skal	  
vise	  tillid	  og	  forstå	  at	  dette	  er	  den	  spæde	  start.	  Klubben	  er	  på	  en	  opgave	  om	  at	  lære	  noget	  
foreningsdemokrati	  og	  det	  vil	  tage	  noget	  tid.	  
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TM:	  Formanden	  har	  stadig	  ordet	  og	  der	  skal	  ikke	  debatteres	  nu.	  
	  
SM:	  Vi	  vil	  gerne	  præsentere	  en	  skitse	  over	  vores	  tanker.	  En	  grafisk	  skitse	  (baseret	  på	  bilag	  1)	  
præsenteres.	  	  
	  
TM:	  Vi	  går	  videre	  og	  vi	  kan	  vælge	  op	  til	  8	  bestyrelsesmedlemmer.	  
	  
	  
4.	  Valg	  af	  bestyrelse	  
	  
TM:	  Kandidater?	  
	  
Søren	  Moesgård	  (SM):	  Jeg	  er	  bådejer	  og	  uddannet	  i	  Sejlcenteret.	  Jeg	  tror	  vi	  er	  endt	  i	  denne	  
situation	  med	  et	  bestyrelsesskift,	  fordi	  kommunikationen	  er	  gået	  galt.	  Jeg	  vil	  gerne	  arbejde	  med	  
kommunikationen	  og	  planen	  er	  at	  decentralisere	  den	  til	  de	  enkelte	  udvalg.	  Jeg	  deltager	  også	  gerne	  
i	  udvalget	  omkring	  klubliv.	  
	  
Peter	  Nielsen:	  Jeg	  har	  været	  årets	  SKS’er	  og	  har	  tidligere	  været	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  Jeg	  er	  
endvidere	  sponsor	  til	  klubben.	  
	  
Lars	  Westenberg	  Bjørn:	  Jeg	  stiller	  mig	  til	  rådighed	  til	  en	  kommende	  bestyrelse,	  og	  vil	  gerne	  være	  
aktiv	  i	  SKS	  flåde	  udvalget,	  for	  at	  sørge	  for	  at	  klubbens	  både	  er	  søsikre	  og	  i	  orden.	  
	  
Lars	  Nordbjærg:	  Jeg	  ønsker	  at	  gå	  ind	  i	  bestyrelsen	  for	  at	  styrke	  ungdom.	  Sammen	  med	  Signe	  
Schouboe	  og	  en	  fantastisk	  forældregruppe,	  vil	  vi	  udvikle	  Ungdom	  endnu	  mere.	  
	  
LM:	  Sven	  Klint	  Berg	  er	  her	  desværre	  ikke,	  men	  han	  ønsker	  også	  at	  stille	  op.	  Sven	  har	  været	  
medlem	  side	  1995,	  er	  bådejer	  og	  har	  været	  aktiv	  som	  f.eks	  stævnehjælper.	  Jeg	  vil	  se	  ham	  som	  et	  
aktiv	  i	  bestyrelsen.	  
	  
Lars	  Nordbjærg:	  Kim	  Bruhn-‐Petersen	  er	  ude	  at	  rejse,	  men	  han	  stiller	  også	  op.	  Kim	  er	  mangeårigt	  
medlem	  og	  er	  instruktør	  i	  sejlerskolen.	  
	  
Bo	  Hasseris:	  Nu	  talte	  vi	  habilitetsregler	  og	  jeg	  kan	  se	  at	  både	  Lars	  Nordbjærg	  og	  Kim	  Bruhn-‐
Petersen	  har	  økonomiske	  interesser	  i	  klubben.	  Er	  formanden	  klar	  over	  det	  og	  bevidst	  og	  at	  
temmelig	  mange	  mennesker	  skal	  gå	  uden	  for	  døren,	  når	  bestemte	  emner	  behandles	  på	  
bestyrelsesmøderne.	  
	  
LM:	  Jeg	  har	  erfaring	  indenfor	  området	  og	  jeg	  vil	  være	  garant	  for	  at	  habilitetskravet	  overholdes.	  
Det	  er	  selvfølgelig	  et	  problem,	  men	  der	  er	  begrænset	  hvad	  klubben	  har	  med	  værfterne	  at	  gøre.	  
Ved	  generelle	  forhold	  mener	  jeg	  ikke	  der	  er	  inhabilitet.	  	  
	  
Ole	  Dan	  Jensen:	  Jeg	  finder	  ingen	  grund	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  ved	  de	  medlemmer	  der	  har	  meldt	  sig.	  
Jeg	  tvivler	  ikke	  på	  deres	  troværdighed.	  
	  
Bo	  Hasseris:	  Jeg	  er	  bekymret	  for,	  at	  der	  vil	  opstå	  problemer.	  	  
	  



	   4	  

LM:	  Vi	  vil	  sørge	  for	  at	  de	  der	  repræsenterer	  klubben	  udadtil,	  ikke	  har	  økonomiske	  interesser	  i	  
klubben.	  
	  
Erik	  Friis:	  Det	  har	  åbenbart	  ikke	  været	  et	  problem	  tidligere	  med	  Lars	  Nordbjærg	  og	  Kim	  Bruhn-‐
Petersen,	  da	  de	  begge	  har	  siddet	  i	  bestyrelsen	  det	  meste	  af	  sidste	  år.	  
	  
Sten	  Jönsson:	  Jeg	  har	  været	  revisor	  for	  klubben	  i	  flere	  år	  og	  mener	  at	  vi	  er	  under	  bagatelgrænsen	  
for	  hvad	  der	  potentielt	  kunne	  volde	  problemer.	  
	  
TM:	  Andre?	  Da	  der	  kun	  er	  6	  opstillede	  kandidater,	  er	  alle	  opstillede	  dermed	  valgt	  til	  bestyrelsen.	  
	  
TM:	  Det	  vil	  være	  passende	  hvis	  den	  nye	  bestyrelse	  sætter	  sig	  op	  til	  bordet.	  
	  
Er	  der	  spørgsmål	  til	  den	  nye	  formands	  præsentation?	  Nej,	  ingen,	  så	  har	  vi	  nu	  en	  ny	  bestyrelse.	  
	  
	  
5.	  Valg	  af	  revisorer	  
	  
TM:	  Kun	  én	  af	  de	  nuværende	  revisorer	  stiller	  op	  til	  genvalg	  og	  det	  er	  Ole	  Dan	  Jensen.	  Vi	  skal	  bruge	  
én	  mere.	  Nogen	  kandidater?	  
	  
Sven	  Jacobsen	  stiller	  op	  til	  revisorposten.	  Sven	  præsenterer	  sig	  selv	  og	  sin	  sejlerkarriere.	  Der	  er	  
ingen	  andre	  der	  stiller	  op	  til	  posten,	  og	  Sven	  er	  dermed	  valgt	  som	  den	  anden	  revisor.	  
	  
TM:	  En	  af	  revisorernes	  vigtigste	  opgave	  i	  år,	  er	  at	  vælge	  en	  ekstern	  revisor.	  I	  denne	  opgave	  ligger	  
også	  at	  man	  får	  forhandlet	  sig	  til	  en	  god	  løsning.	  	  
	  
	  
6.	  Eventuelt	  
	  
Ulla	  Thor	  Jensen:	  Jeg	  er	  blevet	  formand	  for	  udvalgt	  Klubliv	  og	  vil	  gerne	  opstarte	  fredagsbaren	  med	  
det	  samme.	  Vi	  mødes	  derfor	  i	  Sejlerhuset	  på	  fredag	  mellem	  17	  og	  19,	  så	  vi	  kan	  lære	  hinanden	  at	  
kende.	  
	  
LM:	  De	  der	  har	  meldt	  sig	  til	  udvalg	  må	  gerne	  rejse	  sig	  op,	  så	  forsamlingen	  kan	  se	  hvem	  de	  er.	  
	  
LM:	  Derudover	  skal	  vi	  give	  den	  afgåede	  bestyrelse	  en	  stor	  hånd,	  for	  de	  har	  gjort	  et	  rigtig	  stort	  
stykke	  arbejde	  for	  klubben.	  Applaus.	  
	  
TM:	  Er	  der	  andre	  indslag?	  
	  
Jon	  Møgelhøj:	  Jeg	  var	  rigtig	  ked	  af	  det,	  da	  jeg	  gik	  hjem	  fra	  sidste	  generalforsamling	  i	  marts.	  Jeg	  
synes	  ikke	  vi	  kan	  være	  sådan	  en	  opførsel	  bekendt	  overfor	  den	  gamle	  bestyrelse.	  De	  har	  gjort	  et	  
stort	  stykke	  arbejde	  for	  klubben	  og	  vi	  har	  ikke	  behandlet	  dem	  pænt.	  Der	  vil	  helt	  sikkert	  gå	  noget	  
tid	  inden	  jeg	  melder	  mig	  som	  frivillig	  igen,	  når	  jeg	  ser	  hvordan	  frivillige	  behandles	  her.	  Det	  er	  den	  
nye	  bestyrelses	  opgave	  at	  få	  rettet	  op	  på	  dette.	  
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Ide	  Eek:	  Jeg	  er	  med	  i	  Klubliv.	  Vi	  mangler	  en	  kanonér	  der	  har	  jagttegn.	  Hvis	  flere	  vil	  være	  med	  i	  
vores	  flagklub	  er	  de	  meget	  velkomne.	  
	  
TM:	  Andre?	  Ingen.	  
	  
Så	  fik	  vi	  afsluttet	  generalforsamlingen	  kl.	  lidt	  i	  kl	  9,	  hvilket	  er	  ny	  rekord.	  
	  
Tak	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
LM:	  Lad	  os	  råbe	  hurra	  for	  klubben	  og	  tak	  til	  dirigenten.	  
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Udvalgsoversigt           Bilag 1 

-det ny SKS  

 

• SKS Ungdom 7 -25 år. Optimist og større joller. Storjoller, flerskrogsbåde, 
foil, sportsbåd/Liga og skiff. + 25 år kan deltage med de unge mod større 
kontingent. Signe Schouboe, Lars Nordbjærg, Thomas Bech, Claus Hastrup, 
Nina Krogholm, Uffe Dreiser  

• SKS Sejlerskole Sømandskab, sejlerskole, duelighedsbevis, storbådssejlads, 
trim og havnemanøvre, Sejlads med RUNA, bådklargøring og vedligehold (evt. 
også Hobie og Laser) Sven Felding, Søren Moesgård, Peter Baunsgård.  

• SKS Bådejer Ejer-/Havneudvalg/havnebestyrelsen/Netværk/Ophal og 
videndeling m.m. Mikkel Thomsen, Sven Klint Bergh, Ole Dan Jensen.  

• SKS Flåde Alle både i klubben/Sikkerhed/Vedligehold/Værksted/Bådsmand 
funktion. Lars Bjørn, Jørgen Mellerup.  

• SKS Klubliv Klubkalender, Sejlture, aftenmatch, JUBI-sejlads, sociale 
aktiviteter på tværs af udvalg, m.m. Ulla Thor-Jensen, Søren Moesgård, Jørgen 
Mellerup, Ida Eek, Carsten Egede Andersen.  

• SKS Kommunikation Medier, Propaganda, SoMe, Klubtøj, Events og 
Markedsføring Søren Moesgård, Paul Kjær.  

• SKS Kapsejlads Peter SIF Nielsen, Ida Eek  

• SKS Lej en båd Eventsejlads, den kommercielle del af SKS. Kim Bruhn-
Petersen  

• SKS Udvikling Eliteprojekt. Sponsor udvalg. Medlemsfordele, Ad Hoc 
projekter. Besættes efter aktuelle projekter.  

	  
	  
	  


