
Referat af generalforsamling d. 1. marts 2020 kl.11.00 i Havnens Fælleshus. 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Steffensen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen foreslog Per Heiselberg som referent. Han blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsens beretning, evt. planer for det kommende år. 
Formandens beretning er vedlagt referatet. Beretningen blev enstemmigt godkendt 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, budget for det kommende år - godkendelse. 
Kasseren fremlagde regnskabet fra 2019 og budget for 2020. Regnskab og budget blev enstemmigt 
godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på kr. 50 om året. Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
Bestyrelsen foreslog samtidig et indmeldelsesgebyr for nye medlemmer på kr. 100, der blandt andet skal 
dække udgifter til klubstander. Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

6. Valg af udvalg til evt. aktiviteter 
Aktivitetsudvalget har arrangeret en bustur til Skagen og Hirtshals redningsstation den 28. marts 2020. 
Turen har indtil videre 29 tilmeldte. Er der medlemmer som ønsker at deltage i arbejdet vedrørende nyt 
klubhus, er de meget velkomne til at henvende sig til formanden. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bent ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen forslog valg af Margrethe Andersen. 
Generalforsamlingen havde ikke andre forslag. Margrethe blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 

8. Valg af 1 suppleant 
Generalforsamlingen foreslog Ulla Johansen. Ulla blev enstemmigt valgt for det kommende år. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Erik (Krølle) Jensen, og Palle Christensen som revisorer. 
Generalforsamlingen havde ikke andre forslag. Erik (Krølle) Jensen og Palle Christensen blev enstemmigt 
genvalgt for det kommende år. Generalforsamlingen foreslog Bjarne Roest som suppleant. Bjarne blev 
enstemmigt valgt for det kommende år. 

10. Eventuelt. 
Der arrangeres et medlemsmøde i ”Sejlsikkert regi” vedrørende sikkerhed til søs, herunder check af 
redningsvest, mand-over-bord, m.m. Mødet afholdes den 1. april 2020 kl 18:30 i Havnens Fælleshus. 
Invitation og tilmelding sendes ud til medlemmer snarest. Hjerteforeningen er også blevet kontaktet for 
arrangement af en ½ times ”brush-up” kursus i genoplivning. Arrangeres i løbet af foråret. Det påtænkes 
at søge Tryg fonden om støtte til et førstehjælpskursus i foråret 2021. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med opfordring til et tre-foldigt leve for klubben og takkede 
for god ro og orden.   

 



Beretning 2019 
Så forlod vi et årti og er på vej ind i et nyt årti - 20érne.  

Vi startede med at afvikle tre kurser i Brandslukning i marts måned. Vi fik en del teori og fik efterfølgende 
mulighed for at prøve at slukke en lille brand. 

Søsætningen foregik uden de store udfordringer, ingen både tog vand ind. Det var dog en der hang lidt i 
stropperne, mens vi fik frokost, så vi var sikre på, at den var flydende i den kommende sæson - og det var 
den. 

I 2019 blev den fælles sejltur til en landtur. Der var en del vind, men egentlig ikke mere end at vi kunne have 
sejlet ud. Vi valgte i stedet for at fejre en rund fødselsdag blandt et af medlemmerne. 

Sommergrillfesten blev afholdt medio august. - Super fin tilslutning med egen medbragt mad til grillen. Vi fik 
dog lidt udfordringer med grillen og for meget varme, så her kom kurset i brandslukning til gavn. 

Anholdtturen sidst i august blev dog til noget trods en god vind for sejlbådene og en udfordring for 
motorbådene. Vi samledes om lørdagen til fælles hygge på grillområdet, med velkomstdrink og  
hjemmelavet brombærlagkage plukket i Anholts natur af garvede kendere af området. 7 både samlet – super 
godt vejr… 11 meter pr. sek. 

Medio september fik vi en invitation til Egense sejlklub mob (mand over bord). Der var flere medlemmer fra 
Øster Hurup bådklub, der benyttede sig af tilbuddet – Super, at vi som naboklubber kan hjælpe hinanden 
ved arrangementer. 

Ved bådoptaget i år oplevede vi for første gang i mange år, at vi havde pladsudfordringer på vinterpladsen. 
Den stigende efterspørgsel for at opbevare både i Øster Hurup gav lige lidt ekstra koordinering. 

Den sidste Jolle blev solgt for kr. 1.500,00. Den sidste laserjolle kom ejermanden og hentede til glæde for 
næste generation. 

Klubhuset - Vi havde penge af til renovering men måtte desværre konstatere, at huset var i ringere stand 
end forventet. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et større klubhus på den eksisterende placering og 
finansieret ved hjælp af fondsmidler. 

 


