
Referat af generalforsamling d. 30 Marts 2019 samt beretning 2018  
- Øster Hurup Bådklub. 
 
Dagsorden – Referat  
 
1.Valg af dirigent 

• Niels Rasmussen blev valgt 
 
2.Bestyrelsens beretning, evt. planer for det kommende år. 

• Formandens beretning gennemgået for den forgangne periode (findes efter referatet i slutningen 
af dokumentet) 

 
3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, budget for det kommende år - godkendelse. 

• Bent fremlagde regnskab og budget 

• Der blev drøftet om man skulle melde sig ud af dansk sejler Union, som er dyr ift. Vores budget og 
dermed melde sig ind i anden billigere Union, som f.eks Danske Tursejlere. Der er dog fordele og 
ulemper der skal undersøges i den nye bestyrelse inden næste generalforsamling.  
Der skal muligvis indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling i efteråret 2019 

• Budget og regnskab blev godkendt 
 
4.Fastsættelse af kontingent. 

• Nuværende kontingent ligger kr. 250,00 Aktive, kr.150 Passive. 

• Godkendt 
 
5.Behandling af indkomne forslag. 

• Bestyrelsen kom med 2 forslag som kræver vedtægtsændringer. 

• 1. Paragraf 7 ønskes ændres så dagsorden udsendes pr mail og at man kan komme med forslag en 
uge før – forslaget blev godkendt 

• 2. Regnskab ønskes udsendes pr mail en uge før generalforsamling  
 
Forslag til ændring af vedtægter: 
§ 7 – Ordinær Generalforsamling 
 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med samtidig angivelse af dagsorden sker ved opslag i 
klubhuset med mindst 14 dages varsel. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. 
 
Foreslås ændret til: 
 
§ 7 – Ordinær Generalforsamling 
 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med samtidig angivelse af dagsorden sker ved udsendelse af 
mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 
 
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
  
 



2. Forslag til ændring af vedtægter: 
 
§13 – Kassereren - regnskab 
 
Regnskabet skal være fremlagt til gennemsyn i klubhuset mindst 8 dage før generalforsamlingen 
 
Foreslås ændret til: 
 
 § 13 – Kasseren - regnskab 
 
Regnskabet sendes ud på mail til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. 
 
6.Valg af udvalg til evt. aktiviteter 

• Henning Nielsen og Dorte vil kigge nærmere på fordele og ulemper ved Dansk Sejlunion og Danske 
Tursejlere. 

 

• John og Leif er indtrådt til festudvalget  
 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Romulus blev valgt  

• Dorte genvalgt 
 
8.Valg af 1 suppleant 

• Preben genvalgt 
 
9.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

• Krølle og Palle er genvalgt som revisorer 

• Peter er 1. Suppleant  
 
10.Eventuelt. 

• Krølle forslog en bustur til evt. Bådmessen eller andre kulturelle besøgsmål. 
 

• Per kigger på bådklubbens tilstand. 
 

• Vi kan trække på Jørgens kompetencer, da han er faglærer. Jørgen vil gerne komme med tilbud på 
et nyt hus fra skolen hvis, han får en tegning. Pris ca. 21.000 for et hus på 10 kvm. 

 
Referent Peter Kjær 
 
Beretning 2018 
 
Sidste år mødtes vi den 10. marts til generalforsamlingen, og hvis nogen husker det, var der is i havnen. Vi 
var lidt bekymrede for om nu isen nåede at komme væk til bådene skulle i. Det gjorde den, og da bådene 
først kom i, kom der den mest fantastiske sommer vi længe vil huske tilbage på. 2018 var også første gang 
vi afsluttede generalforsamlingen med at spise sammen, den succes gentager vi igen. 
Vi startede foråret med at afvikle kurser - Førstehjælp og hjertestarter og Strøm arrangementet. 
Førstehjælp og hjertestarter 
De to kurser i førstehjælp og hjertestarter blev afviklet søndag den 8. april og tirsdag den 10. april. Fra 
bådklubben deltog henholdsvis 16 om søndagen og 15 om tirsdagen.  



For dem, der havde tid, mødtes vi en ½ time før og fik en bid brød og hilst på hinanden. 
Nu ved vi hvor hjertestarteren hænger på Havnen - ”ved Havnefogedkontoret” - og der blev skiftet 
batterier i 2018, så den skulle gerne virke. 
Vores underviser begge dage var Claus Sejer fra Nykøbing Mors. Kurset varede i 4 timer og var en blanding 
af teori og praktiske øvelser. Øvelser i aflåst sideleje og et par enkelte pust i dukkerne ved hjertemassage. 
Rigtigt mange blev lidt overraskede over, hvor mange kræfter der egentlig skal til for at give hjertemassage. 
Arrangementet Strøm v. Søren Kjær. 
Søren havde tilbudt at dele sin viden gennem mange år inden for dette område. Der deltog 14 og 
arrangementet varede et par timer. En god aften med en god dialog om de mange udfordringer, der kan 
være. En stor tak til Søren for hans indsats denne dag. 
Søsætning den 27. april 
Fælles søsætning - 19 både, der var kommet en del både i fredagen før. Det var de hurtige på havnen. 
Godt vejr 5 m/s ved den fælles søsætning – men lidt koldt. Det var før sommeren slog ordentlig igennem og 
bed sig fast.   
Rene Thorsager, hans far og ”Junior” klarede opgaven med turbofart. Vi fik dog en reprimande i forhold til 
de biler, der altid sniger sig ind på vinterpladsen og som er i risiko for at blive ramt af lastbilerne.  
Der var gang i den på vinterpladsen inden søsætningen - med at lukke skrog gennemføringer og påsætte 
zinkanoder lige til det sidste og med en vognmand, der var foran tidsplanen hele tiden var der travlt 
omkring klargøringen af bådene. 
Kl. 13 spiste vi sammen - sildemadder og varm leverpostej – vi samlede 26 medlemmer. 
Fælles sejltur i juni 
Den fælles sejltur i juni gik i år til Egense – der deltog 9 både. Vejret var med på turen, et dejligt solskinsvejr 
hvor der blev hygget på havnen og den flotte bygning som Egense sejlklub holder til i blev studeret. Måske 
vi en dag også får mulighed for at holde til sådan et sted. 
Sommerfest i august 
Medio august afviklede vi vores årlige sommerfest. Der var vejret slået lidt over i regn og blæst, så vi 
dækkede op i Havnehuset. Også dette arrangement var godt besøgt. 
Fælles sejltur til Anholt 
I 2018 var der for første gang en Anholt tur, sidst i august-først i september. Der var tre både, der tog turen 
derover, trods det de fik sig lidt af en vippetur – dem med den forholdsvis flade bund. Vejret blev fantastisk 
derovre og oven i turen fik alle mulighed for at hilse på Mikkel Beha og familie, der var på tur med det nye 
skib ”Wallenberg” - et svensk søredningsskib. Turen i 2019 vil blive rykket en uge frem, da næsten alt var 
lukket – også den lokale bodega. 
Fælles bådoptag i oktober 
Det fælles bådoptag den 12.oktober forløb super godt. Alle var hurtige og lå i kø, så man minimerede 
ventetiden. Vi afsluttede med gule ærter - tradition tro. Der er kommet lidt flere både op på vinterpladsen 
end tidligere og sidst i oktober var pladsen fyldt helt op igen, ventende på en ny sæson. 
Julearrangement i november 
Julearrangementet i november i samarbejde med Havnen blev afholdt den 18. november med lige så stor 
succes som tidligere. Der var gløgg/æbleskiver og mulighed for at få lavet dekorationer som tidligere år i 
Lisbeths fantastiske Juleværksted. 
Salg af joller 
I 2018 fik vi solgt vores Tera-joller, og der skal gå en stor tak til Preben, som lagde et stort arbejde i det.  
Jollerne har nu hjemhavn i Randers og bliver forhåbentlig brugt igen af en nye generation. Og vi fik lidt til 
kassebeholdningen. 
Klubhuset 
Vi havde planlagt et lille projekt med en opfriskning af klubhuset, men det løb ud i sandet med sommeren. 
Så det prøver vi igen i det nye år. 
Hjemmeside 



I 2018 fik vi også opdateret hjemmesiden, og vi forsøger hele tiden at holde den ajour med oplysninger om 
arrangementer, referater fra bestyrelsesmøder osv. Indmeldelse til bådklubben på hjemmesiden fungerer 
nu optimalt. 
Bevilling fra Trygfonden. 
I efteråret lykkedes det også at få bevilget støtte til afholdelse af brandkursus for bådklubbens medlemmer. 
  


