Generalforsamling 2020
Referat
Tirsdag den 3’ marts 2020 kl. 19.00 i kantinen, HR Udviklingshuset, Skolevej 4.
(Tidligere Havnbjerg skole)
Der deltager 57 stemmeberettigede medlemmer. Desuden er 10 repræsenteret ved fuldmagt.

1. Valg at dirigent
Ulf Nørulf blev forslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidat. Ulf konstaterede at
Generalforsamling er lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens og udvalgenes beretning
Ulf gav ordet til formanden, Jørgen Thomsen;
Formandens beretning:

Så er sæson 2019 gået på held og vi skal gøre klar til 2020, og så det altid godt at se på de ting, som
gik godt.
Der har igen været travlt på havnen, hvor Erling og Helle fik tingene til at fungere, som de altid gør og
er kendt for i det ganske land.
Det at have et godt ry er med til at gæster kommer igen, som en selvfølge, når de sejler rundt i
Danmark. Det kommer ikke uden vi holder vor havn pæn og ren, men der skal også udvikling til.
De nye ting bestyrelsen satte i gang, var at udskifte tankanlæg, hvor der nu er selvbetjening, så
Havnemesteren ikke skal bruge en masse tid på betjening. Dette betyder at gæster og medlemmer kan
tanke efter egne behov. Havneautomaten blev opdateret med ny kortlæser og kontant betaling
forsvinder i den nye sæson.
Masteskuret blev tømt for gamle master, som ikke længere hørte hjemme i skuret, og generelt fik vi styr
ting, som ikke høre hjemme i havnen.
Pladsen, hvor stativer til bådene står om sommeren, er udvidet. Så de skal stå langs hækken i en række
så alle kan hente stativ uden at flytte andres stativer.

Erhart har brugt meget tid på at få en afklaring på Englænder båden, og det er ikke lykkedes endnu at
få en aftale, som gør at båden kommer væk eller må sælges.
Det er også nødvendigt at nævne de både, som ligger i vandet hele sommeren uden at sejle hvad gør
vi? Skal vi fungere som opmagasinering?
Erik Petz valgte at stoppe i bestyrelsen i løbet af sæsonen, det tog vi til efterretning, så i den anledning
vil jeg takke ham for den store indsats han har gjort for klubben og ikke mindst alle de snakke han har
taget med medlemmer, nye som gamle.
Sidst på sæsonen blev ”Kontoret” lukket for en kort stund, men på demokratisk vis fik vi afholdt et
møde, hvor betingelser for genåbning blev aftalt.
Hvilke ting skal udvikles i 2020? Det er vigtigt at bestyrelsen og medlemmer vil det samme.
Statutter siger at vores formålsparagraf er at fremme sejlsporten i kommunen, men gør vi det?
Her blev beretningen afbrudt, for at give plads til at medlemmerne kunne kommentere de sidste 2
spørgsmål.
Elmo Hansen synes at det kører fint på den måde, som bestyrelsen har drevet klub og havn på.
Leif Møller efterlyser flere vinteraktiviteter og øget inddragelse af underklubberne. Er ellers tilfreds.
Doris Harvest ønsker pladser til større både.
Klaus Sørensen siger at havnen er velfungerende, og er indforstået med, at det koster penge drive den.
Jens Kristensen ønsker bom ved indgangen til havnen.
Hans Egon ønsker asfalt på hele pladsen.
Iris efterlyser plads til autocampere
Søren Thomsen ønskers slamsuger til tømning af bådtanke
Benny Madsen: Vi skal være attraktive for gæstesejlere. Gang i flere aktiviteter!
Henrik Carlsen efterlyser plan for renovering af klubhuset.
Efter denne medlemsrunde forsatte beretningen for 2019:
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og de mange frivillige, som har ydet en stor indsats i
dagligdagen. Tak for ordet.
Der var ingen andre spørgsmål til beretningen, som blev vedtaget.
Kajakafdelingens beretning for 2019:
Henrik Carlsen fremlægger beretning for kajakafdeling:
Vi har i årets løb afholdt:
Havkajak-instruktørsamling – sammen med div. havkajakklubber i Sønderjylland, hvor der blev
foretaget genopfriskning af undervisning mm. samt selvredning og makkerredning (Det bruges hvis en
kajakroer er faldet i vandet)
Dyvig Bådelaug’s Kajakafdeling har haft kajaktræning i Nordals Svømmehal.
Havkajaktur fra Rømø til Sild, hvor der blevet trænet i strømtabeller mm. samt div. redningsøvelser i
kajak – egen redning og makker redning.

Klubtur med klubtrailer til Kegnæs rundt og Genner Bugt og rundt om Barsø.
Hver torsdag har der været mulighed for at nye interesserede havkajakroer kan deltage. Jeg opfordrer
alle medlemmer i Dyvig Bådelaug at komme og prøve at ro i en havkajak med kyndig vejledning. Vi
starter i begyndelsen af maj til slutningen af september 2020.
Havkajak festival der blev arrangeret i weekenden i september 2019 med ca. 60 havkajakroer, der var
ude og ro på Slien. Vi havde lånt Slevsvigsklubhus. Der blev lavet 3 forskellige klubture – blandt en
fra Arnis til Slidemunde og retur i kraft blæst og strøm.
Der er 2019 afholdt Havkajak netværk-syd møder, Her deltager følgende klubber, Sønderborg –
Varnæs – Aabenraa – Haderslev – Ballum – Gråsten – Flensborg – Dyvig.
I 2021 vil der blive afholdt redningsøvelser, hvor Havkajak netværk-syd vil lave et samarbejde med en
Sars båd fra Dansk Søredningsselskab.
Kapsejlads udvalgets beretning for 2019.
Benny Wikke Madsen fremlægger beretningen for 2019:
Vi har afholdt 11 onsdagssejladser i sommerens løb. 15 både er tilmeldt onsdagssejladserne. Vi måtte
aflyse 4 gange på grund af vejret. Tak til dommere og kaffehold.
Der er plads til flere på banen, så der kom en opfordring til at deltage. Det er sjovt, man lærer en
masse og det foregår ikke aggressive manøvre, som kan være til fare for både og mandskab.
Vi havde igen i år ”Last Fight”, som er årets afsluttende kapsejlads. Der deltog 29 både og det var en
mindre nedgang. Vi afsluttede traditionen tro med god fest.
Tak til alle hjælpere, som gjorde det muligt at afholde dette stævne.
Fest udvalgets beretning for 2019.
Doris Harvest fremlægger beretningen for 2019:
Vi har i årets løb arrangeret Sct. Hans fest, og Afriggerfest. Vi har også været med ved standerhejsning
og standernedtagning samt Fælles Tur til Åbenrå.
Junior afdelingens beretning for 2019:
Jørgen taler på afdelingens vegne, da ingen fra udvalget er til stede:
Det står sløjt til i Junior afdelingen, som i høj grad mangler medlemmer, som vil give en hånd med.
Benny og Eli er faste støtter, som har arrangeret træningssejladser hver tirsdag i sommerens løb.
Sidst på året har Lene Thomsen og Pia Troelsgaard Mosekjær har meldt sig til at være nye
kontaktpersoner.

3. Regnskab
Erhard Thomsen gennemgår regnskabet for 2019.
Leif Møller og Henrik Carlsen efterlyser aktiver for deres kajakker i statusopgørelsen. Der er værdier
for omkring 60.000 kr.

Erhard indrømmer at de mangler, men at det ikke påvirker driftsregnskabet.
Henrik: Hvor er de 500 kr. som medlemmer betaler for begynderkurset?
Erhard: Det står under ”Diverse indtægter”
Der var ikke yderligere spørgsmål, og regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag
Der var kun kommet et forslag, fremsat af bestyrelsen.
Oprettelse af arbejdsgrupper.
Jørgen Thomsen begrunder forslaget. Det er fremkommet efter inspiration fra andre sejlklubber i
området. Disse grupper udfører praktisk vedligeholdelsesarbejde på havnen og er dermed med til at
holde omkostningerne nede. Det skal ikke være en pligt at deltage, det skal være frivilligt. Ved at
oprette grupper kan man melde sig til ting, som man har lyst til at lave.
Forslaget blev vedtaget som princip.
I den efterfølgende pause kunne man melde sig til grupperne:
Klubhus og toiletter
Broerne
Telt og flagstander
Vedligeholdelse efter behov
Hjælp til havnemester
Pladsen til stativer.
Der kom medlemmer til alle grupper. Der bliver lavet en liste med de tilmeldte til bestyrelsen.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Aktivt medlemskab 1200 kr.
Passivt medlemskab 200 kr.
Indskud foreslås uændrede. (11.000 kr. for køl/motorbåd og 2.750 for joller)
Det blev vedtaget
Jens Kristensen spurgte om man kan få sit kontingent nedsat, når man ikke har båd?
Erhard svarede at vedtægterne åbner mulighed for det. Der skal laves en ansøgning til bestyrelsen.

6. Valg af formand
Jørgen Thomsen

Genvalgt.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Anders Bruun
Kent Münch
Palle Brock
Erik Petz

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
(Er udtrådt af bestyrelsen den 13/8)

Der er 2 kandidater til den ledige bestyrelsespost:
Elmo Hansen og Leif Møller.
Der afholdes en skriftlig afstemning, som Elmo vinder.
Pernille Vejtoft spørger hvorfor blev suppleanten ikke indkaldt da Erik Petz udtrådte af bestyrelsen?
Jørgen svarer at det var bestyrelsens beslutning, og fuldt lovligt efter vedtægterne, som siger at
bestyrelsen skal bestå af 6-8 medlemmer + formand.
Valg af 2 suppleanter, på valg er:
Pernille Vejtoft
Leif Møller
Leif Møller og Søren Thomsen melder sig og vælges.
Valg af revisor, på valg er:
Benny Vikke Madsen
Jens Kristensen Valgt

Genvalgt
Genvalgt

8. Valg til udvalg:
Juniorudvalget, på valg er:
Lene Thomsen
Pia Troelsgaard Mosekjær

Genvalgt
Genvalgt

Kapsejladsudvalg, på valg er:
Benny Vikke Madsen
Bjarne Jepsen
Kent Munch
John Jørgensen
Linda Maron

Genopstiller ikke
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt (kontaktperson)

Kapsejladsudvalget er dermed reduceret med en person.
Kajakafdelingen, på valg er:
Bent Jollmann (Kontaktperson) Genvalgt

Festudvalg, på valg er
Doris Harvest (Kontaktperson) Genvalgt
Else Sørensen
Genvalgt
Jørgen Sørensen
Genvalgt
Knobet, på valg er:
Edith Nielsen
Kirsten Jørgensen

Genvalgt
Genvalgt

9. Eventuelt
Klubhus.
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at bestyrelsen skulle arbejde på at lave et helt nyt
klubhus eller renovere det bestående. Det bliver det sidste, som er aktuelt fortalte Jørgen Thomsen. Der
er slet ikke økonomi eller stort behov for et helt nyt klubhus i 2 etager. Der er for mange udgifter til
havnens drift og vedligeholdelse/udvidelse af broerne.
John Jørgensen viser tegning til ændring af klubhuset:
Der laves et vindfang til Havneautomaten med dør ind til et stort rum. De eksisterende indervægge
nedrives. Resten af bygningen vil fremstå som et stort rum med et åbent køkken. Det vil give plads til
generalforsamlinger og andre møder.
Gulvene skal udskiftes og der kan laves gulvvarme. Den eksisterende varmepumpe kan godt trække
det. Vi ønsker at holde huset på 190 året rundt. Det vil bygningen have godt af, og det er hurtigt at hæve
temperaturen lidt når lokalet skal bruges.
Der udspandt sig en diskussion om opvarmningsformen. Elmo foretrak et luft til luft anlæg, det er ikke
så dyrt. Benny: Gulvvarme er ikke fleksibelt nok. Klaus læg slanger når gulvet alligevel skal udskiftes.
Hans Egon: Vi skal bestemme hvor mange skal der være plads til af hensyn til godkendelser, flugtveje
mv.
Spørgsmål fra salen: Hvorfor udvide lokalet?
John Vi ønsker mere aktivitet. Det hele er nedslidt, og skal renoveres
Erling Jensen: Hvor skal vi have støvsuger?
John der bliver plads til et højskab mere.
Der var et spørgsmål om udlejning af huset til fester.
Jørgen: Huset kan udlejes af medlemmerne bare ikke i juni, juli og aug. Det giver for store problemer
med gæstesejlerne. (Brug af køkken og bad/toiletter)
Flemming er der råd i ydervæggen?
Leif Melchior: Nej de er ganske gode.
Spørgsmål: Søger I fonde?
John: Vil nogen hjælpe med det? Det kom der ikke svar på.
Doris: Hvad med hjertestarteren, bliver den vedligeholdt?
John: Den vedligeholdes hvert år.
Iris ønsker ny stenbelægning på pladsen som ikke er så grov.
Betina Sørensen tilbyder at lave en ny Facebook side til Bådelauget i stedet for ”Ris og Ros, Dyvig
Bådelaug”. Den har været lidt ude af kontrol og har ved flere lejligheder sat bådelauget i dårligt lys.

Det er Laila som har lavet den, og det besluttes at den skal nedlægges.
Skal den nye side være åben, eller kun til en lukket gruppe?
Betina: den skal være lukket.
Benny: det bør være en åben side.
Leif Møller: Den skal være åben.
Søren: Den skal være åben, og så skal administrator fjerne uheldige indlæg.
Vi beslutter at bestyrelsen og Betina kan afgøre det i fællesskab.
Jørgen takker Ulf for god ledelse af Generalforsamlingen
Slut 21:17

Dato 10/3 2020

Kent Münch (Referent)

Ulf Nørulf (Dirigent)

