
 
10. april 2019 

 
 
Generalforsamling i Sejlforeningen Enighed 
 

Onsdag den 10. april 2019 

Tid: 19.30 
Sted: Klubhuset, Bådehavnsgade 41, 2450 København SV 

Referent: Mette Skafte Vestergaard 
 

Dagsorden 
 

1 Valg af dirigent. 

Lars er valgt 

Indkaldelsen er udsendt rettidigt og referater fra bestyrelsesmøderne er 

lagt på hjemmeside og ophængt i klubben. 

2 Bestyrelsens beretning for det forgående år. 

Nu 122 medlemmer 

Der bliver bygget på Stejlepladsen. 

Indkaldes til møde med Kbh. kommune og BY & Havn 

Mastekranen er serviceret 

Der er lavet et suge anlæg til brunt spildevand - som alle skal benytte sig 

af til tømning. 

 

Marianne fortalte om huset - pasning, nyanskaffelser og samarbejdet med 

Langturssejlerne. 

Kell fortalte om broen, der køre rigtig godt - vi får lige nu 5 nye 

medlemmer.  

 

Claus fortæller om pladsen - der skal lægges grus på den nye plads ved 

garnskuret. Medlemmer der står der bedes flytte deres stativer. 

Alle medlemmer bedes male navn på deres stativ. 

Jesper fortalte om værkstedet - vi har fået en slibemaskine og dertil skal 

der købes slibepapir. Alle bør/skal sætte nummer på deres skur. Hvis man 

ikke sætter en lås på sit skur, kan man ikke forvente at beholde det. 

 

Bestyrelsen har det sidste år givet en stor del af udgifterne i forbindelse 



med arrangementer for at få flere til at komme. Det har dog ikke givet den 

store effekt at vi har stået med mad m.v.  Vi går derfor tilbage til lidt mere 

brugerbetaling ved arrangementer. 

Bestyrelsens beretning er godkendt 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt  

budget for det indeværende år 

Vi har brugt lidt penge på lidt forbedringer i klubben og på at skabe lidt 

mere liv i klubben. 

 

Regnskabet ser ud som forventet, med nogenlunde de indtægter som vi 

havde budgetteret med. Vores likvider ser fint ud. 

Lars og Lars er vores revisorer, og har gennemgået regnskabet og 

godkendt det. 

Vi ser på om vi kan få momsfritagelse og om det kan betale sig. Vi har 

bedt en revisor om at se på det. 

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har lagt et budget der ser fornuftigt ud uden at være 

prangende. Der er afsat lidt flere penge til skolebåden. 

Men budgettet viser, at vi ender på i negativ. 

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2019. 

4 Sejlerskolen fortæller. 

Mads fortalte om sejlerskolen i 2019. 

Der kommer til at køre 2 hold om mandagen. 

 

Der bliver 2 hoved instruktører (Mads og Jens-Jørgen) 

Ekstra instruktører: Lars, Kell, Malthe og Erik. 

 

Erik har haft travlt med at klargøre skolebåden og den fremstår super flot. 

 

Ros til sejlerskolen 

 

5 Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 

6 Fastsættelse af kontingent med mere samt kasserens vederlag. 



Bestyrelsen anbefaler at kontingentet stiger til 900 kr. pr. år. 

 

Et medlem ønsker bestyrelsens forslag om kontingentstigning til 

afstemning. Et markant flertal stemte for bestyrelsens forslag om 

kontingent stigning. 

 

Bestyrelsen foreslår at kasserens vederlagt fortsat er på 1000 kr. pr. mdr. 

Generalforsamlingen bakkede op om dette. 

 

7 Valg til bestyrelsen, tre medlemmer i lige årstal og 4 medlemmer i 

ulige årstal.  

På valg er: 

Lene Tullin Nielsen - modtager ikke genvalg 

Marianne Sølve - modtager ikke genvalg 

 

Kell Andersen - modtager genvalg - blev genvalgt 

Jesper Valentin - modtager genvalg - blev genvalgt 

 

Karsten Clausen blev valgt  

Simon Abrahamsson blev valgt  

 

8 Valg af suppleanter til bestyrelsen, et medlem i lige årstal og et 

medlem i ulige årstal.  

Mikkel Wennike valgt som suppleant 

9 Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.  

Lars Munk og Lars Holmsgaard genopstiller - blev genvalgt 

Erik er revisor suppleant - genvalgt 

 

10  Valg af en sejleder.  

Claus Bertung modtager ikke genvalg. 

Mads Buttenschøn valg som sejlleder 

11  Eventuelt. 

Jakobs Jazz band kommer til standerhejsningen den 4. maj.  

Husk tilmelding til standerhejsningen - opslag i klubhuset. 

 

1-2  juni sejltur til Bøgeskoven - der kommer et opslag på opslagstavlen. 

Jens-Jørgen har meldt sig som Enigheds repræsentant i 



”Sydhavnsklubberne” 

 

Bestyrelsen siger tak til Lene og Marianne for deres arbejde i bestyrelsen. 

         Tak til Erik for det store arbejde han gør for klubben 

 
 


