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Referat fra 
 

 
Generalforsamling i SKS d. 30. marts 2022 kl. 19.00  

i klubhuset 
 

 
55 A-medlemmer deltog i generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Friis valgt til dirigent 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning 
 
Tilladelse givet fra Civilstyrelsen til at nedlægge SKS Fonden. Muligvis skal der svares lidt 
skat. 
 
- Fast kapsejladsbane ud for Skovshoved Havn med 9 mærker, 8 i rundkreds og 1 i 

midten til daglig kapsejladstræning for klubbens medlemmer.  
- Ungdomsafdelingen leverer flotte resultater 
- Klubben støtter Ol-projekt med 49’er Frederik Rask og Jacob Precht med mål om at 

deltage i OL i 2024 (praktik, sponsorsøgning, lidt økonomi, osv.) 
- Sejlerskuret, der skal erstatte de containere, som i dag står på jollepladsen: Ansøgning 

om byggetilladelse indgivet til kommunen. 
- Pavillon med salg af is, øl, vand osv. på plænen foran Klubhuset. Det er kommunens 

område og diverse godkendelser er undervejs. Pavillonen skal fungere om sommeren og 
kan tages ned om vinteren. 

- Klublokalet er ved at blive opdateret i takt med at klubben har økonomi til det. Der er 
ansøgt Gentofte Klubrumspulje om penge. 

 
På grund af Corona epidemien har klubbens sociale aktiviteter kørt på et meget lavt blus. 
 
 
3. Forelæggelse af regnskab 
 
Indvendinger fra medlemmerne: 
- Regnskabet burde være mere detaljeret, så man kan se driften for hver enkelt afdeling i 

klubben. Det blev dog vedtaget i 2019 at gå væk fra afdelingsopdelt regnskab. 
- Der var ønske om, at regnskabet indeholder noter, således at posterne forklares bedre. 

Dette blev noteret af bestyrelsen til næste års regnskab. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
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4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det kommende år 
(2023) 
 
I dag har vi 440 medlemmer, der er budgetteret i 2022 med 400.  
   
 Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser for 2023:  
  A-medlemmer 1.000,- kr.  
  B-ungdom 1.000,- kr.  
  C-familiemedlemmer (pr. medlem) 1.000,- kr.  
  D–støttemedlemmer 1.000,- kr.  
   
  SKS Flåde 2.500,- kr.  
  Optagelsesgebyr 0,- kr. 
 
Budgettet blev taget til efterretning og de foreslåede kontingentsatser blev godkendt. 
 
5. Behandling af forslag  
 
 Forslag fra bestyrelsen om ændring af SKS’ love, se bilag: 

• Forslag til ændringer af SKS love (introduktion til forslag) 
• SKS love nuv.-nye 2022 (sammenligning af nuværende versus nye) 
• SKS love med alle rettelser 30.03-22 (love pr. 30/3-22, hvis alle ændringer 

vedtages) 
 
 Alle forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 
6. Valg af formand (udgår i 2022) (Lars Marqvart Jørgensen blev valgt for 2-årig 
periode i 2021) 
 
7. Valg af bestyrelse 
 På valg i 2022 (for 2-årig periode) er:  
 

• Kim Bruhn-Petersen - villig til genvalg  
• Sven Klint Bergh - villig til genvalg  
• Peter Nielsen - har trukket sig fra bestyrelsen og genopstiller ikke  

 
• På valg i 2022 (for 1-årig periode) er:  
• Hanne Plummer - ønsker at trække sig fra bestyrelsen  
• Lars Nordbjærg - ønsker at trække sig fra bestyrelsen  
• Bestyrelsen foreslår Peter Lillelund valgt til en af de ledige pladser.  

 
• (Anders Graversen og Søren Moesgård Jørgensen blev valgt for 2-årig 

periode i 2021 og er derfor ikke på valg) 
 
Kim Bruhn-Petersen og Sven Klint Bergh blev genvalgt for en 2-årig periode. 
Peter Lillelund blev valgt ind i bestyrelsen for en 1-årig periode som repræsentant for 
Sejlerskolen, hvor han sidder i udvalget. 
 
Der er endnu en plads ledig i bestyrelsen og medlemmer opfordres til at melde sig.  



SKOVSHOVED SEJLKLUB 

 

 
8. Valg af revisorer  
Genvalg af de to eksisterende revisorer: Milton Møller og Ole Dan Jensen 
 
9. Eventuelt 
Sven Felding:  Vi mangler én instruktør, idet vi har 4 elever på venteliste. Man er 
velkommen til at melde sig.  
 
Nils Toftgaard: Bestyrelsen bør sætte sig som mål at være arrangør for et meget stort 
stævne, så klubben kan “komme på landkortet” igen.  
 
Jørgen Mellerup: Vi holder faktisk en del kapsejladser i SKS. Det gælder Knarr 
aftenmatcher, Knarr DM, Molich 10 meter stævne og J/70 X-YACHT Ligastævne. Igen i 
2022 holder SKS J/70 Ligastævne i september. 
 
Skovshoved Sejlklubs Fond: Der bliver afsat separat post i regnskabet. Pengene skal 
øremærkes bestemte formål (som bestemt på den ekstraordinære generalforsamling, hvor 
nedlæggelse af fonden blev godkendt). 
 
Hvor langt er vi med indkøb af en J/70 båd mere? Svar fra formanden: Vi har 
finansieringen på plads med 260.000 kr., men det er for tiden et problem at finde en god 
brugt J/70. 
 
Anders Graversen ønskede at høre, hvor langt udvalget Klubliv er med planlægningen af 
100-års jubilæet.  
 
Svar fra Ulla: Standerhejsning afholdes d. 24. april. Fredagscafeen åbner fra 1. maj og 
Ulla opfordrer alle til at deltage. Der er Jubii-sejlads og fest lørdag d. 20. august. Selve 
jubilæet er torsdag d. 25. august og Klubliv planlægger at holde en stor fejring med 
deltagelse af borgmesteren og andre klubber. Der er udviklet en særlig jubilæumsstander 
og alle bådejere får en udleveret. Klubliv vil gerne informeres, når der er kapsejladser eller 
andre events, så udvalget kan skabe opmærksomhed om den i klubben.  
Klubliv vil gerne have bedre kontakt til ungdomsafdelingen og forældrene. Tak til Søren 
Moesgaard, fordi han sætter menuen på vores Facebook side. 
 
Anders Graversen orienterede om hvilke tanker bestyrelsen gør sig om fejringen af 100-
års jubilæet. Der planlægges en stor fest, eventuelt med sejlere fra andre klubber. 
 
Nils Toftgaard: Erik Aagaards Mindepokal, som alle Folkebådssejlere i hele landet kom til 
SKS for at kæmpe om, er pokal ved Jubii-sejladsen og det er vigtigt, at den ikke 
forsvinder, hvis vi inviterer andre klubber til at deltage i kapsejladsen. Svar fra formand: Et 
forslag vil være, at mindepokalen altid tildeles en SKS-sejler. 
 
 
Referent: Hanne Plummer 
 
 
Godkendt af dirigent Erik Friis, d. 25/4 2022 


