Referat af generalforsamling i SBL den 25. marts 2014, kl. 17.00 i klubhuset.

Punkt 1

Valg af dirigent og evt. stemmetællere
Lars Jensen blev valgt som dirigent, Steffen Pedersen og Per WeissPoulsen som stemmetællere.

Punkt 2

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formandens beretning:
Siden sidste generalforsamling har vi gennemført en halv snes
arrangementer. Disse har været en blanding af de faste arrangementer og
nye initiativer, som aktivitetsudvalget kommer med. Dertil kommer
yderligere de aktiviteter, som vi blive inviteret til i de to andre klubber.
Der har været en lille tilbagegang i medlemstallet. Men trods dette, så er vi
ikke længere den mindste klub i havnen. Den seneste opgørelse i havnen
viste faktisk, at vi er en anelse større end SKS.
I to år har vi haft planer om at anskaffe en stor grill. Undervejs har der vært
flere forslag. En muret grill eller en grill, som nogle af os så i Dragør havn.
Desværre lykkedes det ikke at finde folk, der kunne bygge noget om, der
lignede vore ønsker. Vi besluttede derfor at indkøbe en god grill og så se
tiden lidt an. Til gengæld har bestyrelsen så besluttet at bruge nogle af de
sparede penge på at opfylde en andet ønske, nemlig at indkøbe en
vandvarmer til klubhuset.
Samarbejdet med de to andre klubber udbygges stadig. Vi har været vært
for et fællesmøde for bestyrelserne i alle tre klubber. Der var på mødet
enighed fra alle sider om, at vi gerne vil styrke samarbejdet, fx ønsker vi, at
vore aktivitetsudvalg mødes og drøfter mulighederne for at nærmere
samarbejde. Vi havde egentlig planlagt at møde til, men det blev udsat
indtil en ny formand er valgt i Ishøj sejlklub.
Igen i år har vi brugt en del tid på forholdene i havnen. Vores skraldespand her ved klubhuset blev først flyttet og siden helt fjernet, da vi flyttede
den tilbage. Faktisk har havnebestyrelsen besluttet at fjerne samtlige
affaldsstativer i havnen, så der kun er containerne i miljøhusene. Dette er
dog ikke sket endnu.
En større oprydning i efteråret gav anledning til den del debat og utilfredshed. I den forbindelse mistede SBL også et par rulleborde, der blev fjernet
uden nåde. Vi klagede over dette og fik en symbolsk erstatning på 500 kr.
Efter forslag fra SBL lykkedes det at få gennemført en brugerundersøgelse.
Havnebestyrelsen er på vej med et nyhedsbrev, hvor den meddeler sine
konklusioner på baggrund af de indkomne besvarelser. Vi kan dog fortælle,
at de fleste af havnens brugere til de forskellige spørgsmål svarer, at de er
tilfredse eller meget tilfredse, men procenten, der er utilfredse i forbindelse
med de enkelte spørgsmål, svinger mellem 14% og 2%. Det var især
åbningstiderne og håndhævelsen af orden og regler, hvor mange udtrykte
utilfredshed.
Efter et par år er det endelig lykkedes at få vedtaget vedtægtsændringer,
således at de tre sejlklubber hver især kan vælge to havnebestyrelsesmedlemmer direkte, ligesom vi også vælger repræsentanter til repræsen-

tantskabet. Dette giver forhåbentlig bedre muligheder for at skabe et bedre
samarbejde mellem klubberne og havnen.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til alle, der i årets løb har
deltaget i bådelaugets aktiviteter, både som deltagere og som arrangører.
Det er jeres indsats og medvirken, der gør SBL til en god klub.
Punkt 3

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse samt forelæggelse af budget for 2014. Budget og
regnskab vedlægges.
Regnskabet for 2013 blev gennemgået og godkendt.
Budget for 2014 blev gennemgået og godkendt. Det skal her nævnes, at i
forbindelse med den fælles sommerfest for klubberne i Ishøj Havn, skal
SBL kalkulere med en evt. underskudsgaranti på 10.000 kr.

Punkt 4

Fastlæggelse af kontingent for 2015.
Forslag: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 250 kr. for én
person og 350 kr. for en familie.
Forslaget vedtaget.

Punkt 5

Behandling af indkomne forslag.
Fra Peter Christensen er indkommet:
a. Bestyrelsen pålægges at lave en rullende 3-års plan for SBL’s
udvikling og aktiviteter.
Peter redegjorde for sit forslag, herefter debat samt afstemning om
forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget.
b. Der udleveres en ny klubstander til hver båd, når årets
kontingent er betalt.
Peter redegjorde for sit forslag, herefter afstemning. Forslaget blev
vedtaget. Det tilstræbes at udlevere stander ved årets standerophal.
c. Bestyrelsen pålægges på generalforsamlingen at fremlægge
resultater og handlingsplan for, hvordan der sikres en positiv
udvikling i den kommende sæson for juniorsejlerne, som SBL
støtter økonomisk.
Peter redegjorde for sit forslag, herefter debat og afstemning om
forslaget. Forslaget blev vedtaget.
d. Bestyrelsen pålægges at undersøge om SBL skal være medlem
af Dansk Sejlunion, herunder hvilke fordele klub og medlemmer
kan have.
Peter redegjorde for sit forslag. Bestyrelsen vil undersøge ang.
medlemskab og pkt. tages op til afstemning på næste
generalforsamling.
Fra bestyrelsen:
e. Valg af webmaster. Nuværende webmaster ønsker honorar,
som alternativ forslår bestyrelsen nyvalg af Susanne T.
Christensen.
Det blev vedtaget at fortsætte med nuværende webmaster og
honorere med 1.000 kr. årligt.
f. Valg af 2 personer til udvalg for havnefest i august 2014.
Kurt Grenaa Johansen meldte sig og bestyrelsen udpeger en
person.

Punkt 6

Valg af kasserer.
Hanne M. Jensen. Forslag: Bestyrelsen foreslår genvalg.
Forslaget vedtaget.

Punkt 7

Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Trine Sejer. Forslag: Bestyrelsen foreslår genvalg.
Forslaget vedtaget.

Punkt 8

Valg af 1 suppleant.
Forslag: Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jens Lind.
Forslaget vedtaget.

Punkt 9

Valg af 2 revisorer.
Per Weis-Poulsen og Carsten Lauridsen. Forslag: Bestyrelsen foreslår
genvalg.
Forslaget vedtaget.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Gert Poulsen. Forslag: Bestyrelsen foreslår genvalg.
Forslaget vedtaget.

Punkt 10

Valg af 2 medlemmer til havnebestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår: Dirch Boesgaard nyvalgt for 2 år og Preben
Bjørn Madsen genvalgt for 1 år.
Der var 2 kandidater mere der meldte sig: Gert Poulsen og Frank
Andersen. Efter afstemning blev Preben Bjørn Madsen valgt for 2 år og
Dirch Boesgaard valgt for 1 år.
Valg af 1. og 2. suppleant til havnebestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Susanne T. Christensen samt
yderligere 1 person.
Frank Andersen meldte sig som kandidat og blev valgt som 1. suppleant og
Susanne T. Christensen blev valgt som 2. suppleant.
Valg af repræsentanter til repræsentantskabet S/I Ishøj Havn.
Lars Jensen, Susanne T. Chrisensen, Dirch Boesgaard, Dan Sundby,
Else Johansen, Allan Jensen.
Forslag: Bestyrelsen foreslår genvalg samt nyvalg af 1 eller 2 repræsentanter.
Lars, Susanne, Dan, Else og Allan blev genvalgt. Michael Johansson og
Frank Christensen blev nyvalgt.
Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet.
Nyvalg.
Frank Andersen meldt sig som kandidat og blev valgt.

Punkt 11

Valg til aktivitets- og turudvalget.
Jens Lind og Peter Christensen.
Forslag: Bestyrelsen foreslår genvalg samt nyvalg af yderligere 1
person.
Forslaget vedtaget samt bestyrelsen udvælger 1 – 2 medlemmer.

Punkt 12

Valg til bygge- og klubhusudvalg.
Lars Jensen og Allan Jensen.
Forslag: Bestyrelsen foreslår genvalg.
Forslaget vedtaget.

Punkt 13

Valg til festudvalg.
Birthe Jensen og Tina Lind.
Forslag: Bestyrelsen foreslår genvalg.
Forslaget vedtaget.

Punkt 14

Eventuelt
- Der er flere el-pærer i lamper på havnen, der ikke virker.
- Jens undersøger ang. evt. indkøb af yderligere 1 hjertestarter til
havnen.
- Dirch Boesgaard foreslog at det undersøges, om det er muligt at
etablere en eller anden form for ophalerordning i havnen.

__________________________
Dirigent Lars Jensen

_______________________
Referent Trine Sejer

