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Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent: Erik Friis  
 
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til Generalforsamlingen (GF) var sket i henhold til klubbens 
love og at GF derfor beslutningsdygtig. 
 
2. Formandens beretning 
  
Formanden henvist til den udsendte beretning for 2019 og 2020 og beklagede samtidigt, at det 
havde været svært at holde gang i det sociale liv i klubben pga. Corona-restriktioner. 
 
Der blev holdt et minuts stilhed for afdøde medlemmer: Mogens ”Mogge” Wæver, Bent Strøm og 
Leif Wagner Smitt. Mogge vandt 1-ton cup i 1966. Leif var med til at vinde Little Americas Cup for 
katamaraner i 1969.  
 
Mange nye medlemmer: I alt 430 medlemmer i SKS. 
 
SKS Ungdom: Optimisterne træner intensivt hele året og vi sender deltagere til NM, EM og VM. 
Europajolle-sejler deltager i EM og VM for Europa jolle. Og en Zoom-sejler deltager i VM. 
 
Flemming i sekretariatet har fysiske medlemskort til de medlemmer, der ønsker det, og det kan 
også hentes via Klubmodulets app på mobiltelefon. 
 
Restauranten: Næstformand Kim Bruhn-Petersen gjorde rede for problemerne omkring 
restauranten. Vi indgik kontrakt med Peter Mose som ny forpagter pr. 1. jan 2021. Det viste sig, at 
køkkenet måtte igennem en omfattende renovering (ca. 700.000 kr.). Alle ændringer skal 
afstemmes med KDY. Fordelingen mellem SKS og KDY vedrørende restauranten (både indtægter 
og udgifter) er 2/3 til SKS og 1/3 til KDY. Nu har restauranten fået sin smiley fra 
sundhedsmyndighederne og alt er ok. Der er dog stor utilfredshed med åbningstider, menu og 
betjening og dette vil der blive rettet op på. Pga. Covid-19 har det været meget svært at skaffe 
personale (restaurationspersonale tjene mere ved at pode i testcentrene), og pt er restauranten 
tvunget til at holde lukket om mandagen. Der arbejdes intensivt på at rette op, så restauranten 
lever op til medlemmernes ønsker mht. åbningstider, menu og betjening. 
 
SKOVS Takeaway er blevet åbnet på Peter Moses initiativ. Der er lavet støjvæg mod toilettet og 
der er lavet mange forbedringer i restauranten og møbler udskiftes. SIF gruppen har sponsoreret 
ny loftsbelysning. 
 
Klubrummet bliver opdateret med reoler, nye møbler osv. Vi søger om støtte hos Gentofte 
kommune. 
 
Udvalg og priser på klubmad forhandles med Peter Mose og vil blive kommunikeret.  
 
Fremover vil der blive afsat penge i regnskabet til vedligeholdelse af restauranten.  
  



SKS GENERALFORSAMLING 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 
 
1 mio. kr. i likvider er pga. køkkenrenovering blevet reduceret til 600.000 kr. Vi regner med at have 
ca. 500.000 kr. i likviditet, når året er omme. 
 
Regnskaberne for 2019 og 2020 blev godkendt af GF. 
 
4. Fremlæggelse af budget 
 
Budget for 2021 er udsendt, men alle forudsætninger er ændret og kassereren opfordrede til, at 
GF anerkendte dette. Dette var der forståelse for.  
 
Kontingentstruktur:  Ny kontingentstruktur blev gennemgået og godkendt for 2021 og 2022. 
For 2022 blev bestyrelsens forslag vedtaget: 
 

A - medlemmer 1.000,- kr. 
B - ungdom 1.000,- kr. 
C - familiemedlemmer 1.000,- kr. (pr. medlem) 
D - støttemedlemmer 1.000,- kr. 
SKS Flåde 2.500,- kr. 
Optagelsesgebyr 0,- kr. 

 
Bestyrelsen har planer om at revidere klubbens love og kontingentgrupper. Ekstraordinær GF 
planlægges for efteråret 2021. 
 
5. Behandling af forslag 
 
Tilføjelse til klubbens love paragraf 10: ”Man kan optages som medlem af klubben fra 1. oktober til 
1 % af det ordinære kontingent plus indmeldelsesgebyr, dog uden at man opnår stemmeret i det 
pågældende år.” 
 
Forslaget blev enstemmigt afvist. 
 
6. Valg af formand 
 
Lars Marqvart Jørgensen blev valgt til formand for de næste to år.  
 
7. Valg af bestyrelse 
 
Den siddende bestyrelse blev genvalgt: 
 
Lars Nordbjærg, Hanne Plummer og Søren Moesgård Jørgensen blev valgt for en 2-årig periode.  
 
Sven Klint Bergh, Peter ”SIF ” Nielsen og Kim Bruhn-Petersen blev valgt for et år. 
 
Anders Graversen blev opstillet og valgt for en 2-årig periode som repræsentant for ”jollerampen”, 
dvs. Hobie-fleeten og ungdomsafdelingen.  
 
9. Valg til revisor 
 
Ole Dan Jensen og Flemming Eghoff (som statsautoriseret revisor fra PwC/Partner) var villige til 
genvalg. Sven Jacobsen, der flytter fra området, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Milton 
Møller, som ny revisor, og dette blev godkendt. 
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10. Eventuelt 
 
Opfordring til medlemmerne om at deltage i fundraising-udvalg med Hanne Plummer. Vi søger om 
penge via fonde og kommunens Klubrumspulje.  
 
100-års jubilæum fejres i 2022. Sidst i august indkalder Peter “SIF” Nielsen til møde vedrørende 
fejring af jubilæet. Alle medlemmer opfordres til at bidrage til dette store projekt. 
 
Der søges om penge til nyt sejlerskur på jollepladsen i stedet for de tre eksisterende containere. 
Sven Klint Bergh er tovholder på projektet. 
 
Klubbens vedtægter skal opdateres til 2022 og vi tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions 
standardvedtægter.  
 
Forslag fra medlem: Søg om tilladelse til opbevaringsskur for bådejere.  
 
Det er planlagt at opføre en pavillon på plænen foran restauranten til salg af is, vand osv. Den skal 
godkendes i havnebestyrelsen. Pavillonen skal høre under klub-restauranten, og Peter Mose bliver 
forpagter. 
 
 
Referent: Hanne Plummer 
 
 
 
 
Godkendt af dirigent Erik Friis d. 30/7 2021 


