Referat af ordinær generalforsamling i Bisserup Sejlklub.
Sted:
Bisserup Forsamlingshus
Tid:
Søndag den 12. marts 2017 kl. 10,00
Bisserup den 12. marts 2017.
Foreningen byder på morgenkaffe med brød.
Dagsordenen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
Valg af dirigent. Poul H. Olsen blev enstemmigt valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtigt med 33 fremmødte
stemmeberettigede medlemmer inklusiv en fuldmagt.
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden Jens Chr. Eskjær
Jensen gennemgik bestyrelsens beretning for året 2016. Godkendt uden
bemærkninger.
3.
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år. Kasserer Lone Poulsen
gennemgik regnskabet for 2016. Godkendt uden bemærkninger
4.
Forelæggelse af budget for det kommende år. Sekretær Klaus GøtzscheLarsen gennemgik budgettet for 2017. Godkendt uden bemærkninger.
5.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2018 holdes
uforandret som 2017. Godkendt uden bemærkninger.
6.
Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til ændringer i Vedtægter
og Ordensreglement vedtaget enstemmigt. Bestyrelsen blev opfordret til at
indføre stemmetællere i vedtægterne næste gang vedtægterne skal ændres.
Bestyrelsens valg af kasserer: Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9, 4243 Rude
enstemmigt godkendt.
7.
Valg af bestyrelse som foreskrevet i vedtægternes § 11, stk. 3. På valg for 2 år
er Jann Højgaard Olsen og Klaus Gøtzsche-Larsen. Harly Bruun Jørgensen for
1 år. Alle valgt enstemmigt.
8.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Poul H. Olsen og Christian Hansen
genvalgt enstemmigt.
9.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Erik Popp Andersen genvalgt
enstemmigt. John Donald Hansen valgt enstemmigt. Jørgen Sørensen genvalgt
enstemmigt.
10. Eventuelt. Leif Sørensen spurgte om bestyrelsen arbejdede med planer om
flydebroer. Bestyrelsen har pt. ingen planer, men er meget opmærksom på at
vores broer ikke holder evigt. Kim Buhl Christiansen manglede flere folk til at
hjælpe med at fjerne tang fra slæbestedet. Bestyrelsen forsøger at løse dette.
Henrik Grønborg tilbød at forny vores hjemmeside. Harly Bruun Jørgensen
gennemgik bestyrelsens arbejde med evt. solceller på servicebygningen.
Økonomien heri skal være tydelig god. Sekretæren forespurgte om
medlemmerne havde nogle kommentarer til den elektroniske kommunikation.
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Ingen havde noget at indvende. Sekretæren bad om at alle medlemmer ville
huske at meddele sekretæren alle ændringer i adresse, telefon og e-mail. Al
kommunikation mellem Bisserup Sejlklub og medlemmerne forgår elektronisk.
Sekretæren bad medlemmerne skrive sig på de ophængte lister til pligtarbejdet.
Flere medlemmer har allerede meldt sig. Formanden opfordrede alle til efter
udført pligtarbejde at skrive på de gule sedler fremlagt i klubhuset. Formand og
Dirigent takkede herefter for god ro og orden.
Ad 6.
Forslag til vedtægtsændringer:
§ 3. Medlemskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er
undergivet dennes lov og bestemmelser. Bestyrelsen kan- ind og udmelde klubben i andre
interesseorganisationer.
Ændres til:
§ 3. Medlemskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er
undergivet dennes love og bestemmelser. Bestyrelsen kan ind- og udmelde klubben i
andre interesseorganisationer. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Stavefejl
Medlemskab
§4 stk. 5, 1
For at have en båd/jolle liggende fast på pladsen til sejlads kræves, at man er aktivt
medlem, eller-hvis man er under 18 år er medlem af sejlklubbens juniorafdeling. For
bådejere, der ikke har båden beliggende på en af Bisserups Sejlklubs pladser, men ønsker
at deltage i klubbens aktiviteter og benytte sig af klubbens faciliteter, i form af klubhus og
toiletter, kræves som minimum et aktivt medlemskab pr båd.
Ændres til:
§4 stk. 5,1
For at have en båd/jolle liggende fast på pladsen til sejlads kræves, at man er aktivt
medlem, eller hvis man er under 18 år er medlem af sejlklubbens juniorafdeling. For kajak
eller kanoejere, der ønsker at have deres kajak / kano liggende i klubbens stativ og have
adgang til nøglekort kræves som minimum passivt medlemskab. For bådejere, der ikke
har båden beliggende på en af Bisserups Sejlklubs pladser, men ønsker at deltage i
klubbens aktiviteter og benytte sig af klubbens faciliteter, i form af klubhus og toiletter,
kræves som minimum et aktivt medlemskab pr. båd. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Det er sådan det praktiseres efter vi har fået kajakmedlemmer.
§4 stk. 10
Bestyrelsen kan indkalde aktive medlemmer til pligtarbejde med henblik på
vedligeholdelse og fornyelse af havn, klubhus, toilet, sejlrende m.v. Udeblivelse fra tilsagt
pligtarbejde vil/kan forårsage erlæggelse af f.eks. 100,00 kr. pr. time eller et af bestyrelsen
fastsat beløb. Antal pligtarbejdstimer fastsættes af generalforsamlingen og følger
bådpladsen i Bisserup Havn, for både ejet af aktive medlemmer af Bisserup Sejlklub.
Ændres til:
§4 stk. 10
Bestyrelsen kan indkalde aktive medlemmer til pligtarbejde med henblik på
vedligeholdelse og fornyelse af havn, klubhus, toilet, sejlrende m.v. Udeblivelse fra tilsagt
pligtarbejde vil/kan forårsage erlæggelse af f.eks. 250,00 kr. pr. time eller et af bestyrelsen
fastsat beløb. Antal pligtarbejdstimer fastsættes af generalforsamlingen og følger
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bådpladsen i Bisserup Havn, for både ejet af aktive medlemmer af Bisserup Sejlklub.
Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Opdatering af beløb
Udmeldelse / eksklusion
§ 6. stk. 3
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst 2 stemmers flertal. Vedkommende
medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling.
Ændres til:
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst 2 stemmers flertal. Vedkommende
medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar, og medlemmet kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende
ordinære generalforsamling. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Tiderne skifter
§ 6 stk. 5
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare
sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Ændres til:
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at
forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på
dagsordenen. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Tiderne skifter
§ 8. Dagsordenen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 Valg af dirigent.
 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.
 Fastsættelse af budget for det kommende år.
 Fastsættelse af kontingent.
 Behandling af indkomne forslag.
 Valg af bestyrelse som foreskrevet i vedtægternes § 11, stk. 3.
 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 Eventuelt. §
Ændres til:
§ 8. Dagsordenen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastsættelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
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6. Behandling af indkomne forslag.
7. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte kasserer.
8. Valg af bestyrelse som foreskrevet i vedtægternes §
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10.Eventuelt. § Godkendt uden bemærkninger.

11, stk. 3.

Begrundelse: Se § 11 stk. 3. Det er sådan praksis er og har været i en del år
Bestyrelse valg
§ 11 stk. 3
Bestyrelsen består af en formand, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år
af gangen. En næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1-3 medlemmer, i alt
mindst 5 og højest 7 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år
ad gangen, således at den ene halvdel afgår det ene år og de øvrige det andet år, 1. gang
1974. Der vælges 1 – 2 suppleanter.
Ændres til:
§ 11 stk. 3
Bestyrelsen består af en formand, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år
af gangen. En næstformand, en sekretær og yderligere 1-3 medlemmer, i alt mindst 4 og
højest 6 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen,
således at den ene halvdel afgår det ene år og de øvrige det andet år, 1. gang 1974. Der
vælges 1 – 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger selv en kasserer som deltager i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsens valg af kasserer godkendes på den
årlige ordinære generalforsamling – første gang i 2017. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Kassereren vælges ikke længere på generalforsamlingen – har ikke været
aktuelt i en del år.
Konstituering m.m.
§12 stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen
med formand, der er valgt på generalforsamlingen, næstformand, kasserer og sekretær.
Ændres til:
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen
med formand, der er valgt på generalforsamlingen, næstformand og sekretær. Godkendt
uden bemærkninger.
Begrundelse: Se § 11 stk. 3
§12 stk. 5
Bestyrelsen kan antage aflønnet regnskabsfører uden for sin egen kreds.
Bortfalder. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Bortfalder med ændringen i § 11 stk. 3
§12 st. 7
I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
Ændres til:
I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. Godkendt uden
bemærkninger.
Begrundelse: Tiderne skifter
Klubbens ophævelse
§16 stk. 2
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Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
Stk. 3. På en generalforsamling skal samtidig træffes bestemmelser om, hvorledes der
skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt
…....
Ændres til:
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på denne ekstraordinære
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Godkendt efter at formanden
havde forklaret den rette forståelse af ændringen.
Forslag til ændring af Ordensreglementet for Bisserup Sejlklub og Havn
§ 1. Havnen og pladsen er forbeholdt klubbens medlemmer og deres både med dertil
hørende grej. Fremmede både, som kommer på besøg for kortere tid, henvises til dertil
anvist plads. Al uvedkommende knallert-, motorcykel- og automobilkørsel og parkering på
selve havnepladsen er forbudt. Al urenlighed overalt på pladsen og i havnen …......
Ændres til:
§ 1. Havnen er forbeholdt klubbens medlemmer og deres både med dertil hørende grej.
Fremmede både, som kommer på besøg for kortere tid, henvises til dertil anvist plads. Al
urenlighed overalt på pladsen og i havnen …....... Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Ændringen medfører, at vi formentlig kan få tilladelse til autocampere.
§ 5. Indbyrdes bytning af havneplads uden havnemesterens tilladelse er forbudt.
Havnepladsen tilhører klubben og kan ikke sælges med fartøjet. Et medlem, som ophører
med at have båd, kan højst reservere sin plads i 2 år.
Ændres til:
§ 5. Indbyrdes bytning af havneplads uden bestyrelsens tilladelse er forbudt.
Havnepladsen tilhører klubben og kan ikke sælges med fartøjet. Et medlem, som ophører
med at have båd, kan højst reservere sin plads i 2 år. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Udskiftning af havnemester med bestyrelse – det er sådan det foregår, og
definitionen på havnemester er uklar.
§ 6. Enhver bådejer som ønsker plads i havnen, må selv sørge for nødvendige og
forsvarlige fortøjninger. Enhver båd skal ligge ved 2 forfortøjninger og 2 agterfortøjninger
og i øvrigt efter havnemesterens anvisninger. Fortøjninger m.v. skal være friske, af
passende kvalitet og dimensioner. Enhver båd skal være forsynet med tilstrækkelige
fendere, mindst 2 på hver side. Affendring med automobildæk er forbudt. Findes en båd
efter havnemesterens skøn uforsvarligt fortøjet, kan den, når ejer ikke straks efter påtale
bringer forholdet i orden, på dennes regning og risiko sættes på land, alternativt placeres
uden for havnen.
Ændres til:
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§ 6. Enhver bådejer som ønsker plads i havnen, må selv sørge for nødvendige og
forsvarlige fortøjninger. Enhver båd skal ligge ved mindst 2 forfortøjninger og 2
agterfortøjninger med passende affjedringer og i øvrigt efter havnefogedens og
bestyrelsens anvisninger. Fortøjninger m.v. skal være friske, af passende kvalitet og
dimensioner. Enhver båd skal være forsynet med tilstrækkelige fendere, mindst 2 på hver
side. Affendring med automobildæk er forbudt. Findes en båd efter havnefogedens /
bestyrelsens skøn uforsvarligt fortøjet, kan den, når ejer ikke straks efter påtale bringer
forholdet i orden, på dennes regning og risiko sættes på land, alternativt placeres uden for
havnen. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Nogle medlemmer har mere end 4 fortøjninger. Affjedring af fortøjningerne
skåner broer og pæle.
§ 7. I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes bedre plads, har havnemesteren ret til
at anvise det enkelte medlem anden plads. Mener medlemmet flytningen usaglig, har han
ret til skriftligt at anke afgørelsen for den samlede bestyrelse, som derefter træffer den
endelige afgørelse.
Ændres til:
§ 7. I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes bedre plads, har bestyrelsen ret til at
anvise det enkelte medlem anden plads. Mener medlemmet flytningen usaglig, har
medlemmet ret til skriftligt at anke afgørelsen for den samlede bestyrelse, som derefter
træffer den endelige afgørelse. Godkendt uden bemærkninger.
Begrundelse: Præcisering af hvem, der er hvem og han udskiftet med medlemmet
(tiderne skifter)
Ad 7) På valg er Jann Højgård Olsen, Klaus Gøtzsche-Larsen og Harly Bruun Jørgensen.
Alle modtager genvalg. Alle genvalgt enstemmigt.

Poul H. Olsen
Dirigent

Klaus Gøtzsche-Larsen
Referat
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