Referat af ordinær generalforsamling for året 2018
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 i klubhuset
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår valg af Else Kragelund. Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Indkaldelsen er udsendt pr. e-mail den 21-02-2018, kl. 20:36. Indkaldelse skal ifg.
vedtægterne ske tidligst 4 uger før og senest 2 uger inden generalforsamlingen.
Dagsordenen blev efterfølgende gennemgået. Der var ingen bemærkninger til
dagsordenen, og den var hermed godkendt.
Herefter blev ordet givet til Peter Lund Lorenzen, John Middelboe, Nicolai Aistrup
Pedersen som præsenterede bestyrelsens beretning.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formandsskabet og bestyrelsesarbejdet:
Som det vil være de fleste bekendt, valgte Morten Cederberg i december at forlade
bestyrelsen – og han er så i mellemtiden blevet suppleant til bestyrelsen i Fredericia
Fritidssejlere…, og Søren Behrens Sørensen trådte som suppleant ind i bestyrelsen.
Bortset herfra er bestyrelsesarbejdet forløbet fuldt ud tilfredsstillende med 1 møde pr.
måned, bortset fra juli og august.
Samarbejdet med ADP og kommunen:
Der har i årets løb i samarbejde med FM været afholdt flere møder med kommunens
miljøafdeling og borgmesteren, især vedrørende støv fra havnen. I denne forbindelse
har også Fredericia Shipping og ADP deltaget ved Niels Skeby fra ADP og Claus G.
Andersen fra Fredericia Shipping.
Møderne har været konstruktive, idet især kommunen er blevet helt klar over
tilstedeværelsen og konsekvensen af støv fra erhvervshavnen. Både ADP og Fredericia
Shipping har lyttet og fået i opdrag af miljøafdelingen at gøre noget ved sagen. Fra
ADPs side har man spillet ud med et vandgardin, som mange af jer sikkert har læst
om i Fredericia Dagblad. Hvorvidt det rent faktisk virker, stiller vi os dog noget
skeptiske overfor.
Som alle også ved, har Niels Skeby forladt ADP, og en ny direktør er endnu ikke
udpeget – men det kan næsten kun blive bedre, set med FS-øjne…

Fredericia Shipping er jo ved at bygge nyt opbevaringssystem, men støvet kommer
primært fra laste-/lossesystemet helt ude ved skibene – og det er man godt klar over!
Fredericia Shipping siger, at man vil gøre alt for at minimere støvudslippet – og man
måler faktisk meget præcist vindretning og styrke og instruerer folkene om at være
opmærksomme herpå. Hvorvidt det så løser problemet, stiller jeg mig dog også noget
skeptisk overfor.
Endelig er der så kommet en ny problematik i form af jernskrot fra Bradahl på ADPs
område – og mere skrot kommer til Taulov og dermed til havnen fra Uniscrap. Man er
fra miljømyndighederne meget opmærksomme på problematikken med flyverust – og
hvis nogen oplever flyverust på bådene, skal ADP og kommunens miljøafdeling
kontaktes med det samme. Potentialet for forurening af Kanalbyen er også ret stort –
og det er kommunen også blevet gjort opmærksom på. FM har sat en advokat på
sagen, og hvis der opstår problemer, vil han blive sat i sving. FS har fået lov at koble
sig på FM i denne forbindelse – uden at det koster FS noget.
Problemet er jo selvfølgelig, at vi har en stor og meget aktiv erhvervshavn som nabo
– og det er jo ikke noget, man lige laver om på. Men igen et det en situation, som kun
kommunen kan ændre på – hvis det er det, man ønsker. Vi bliver nødt til at huske på,
at havnen ikke tilhører os – det er en kommunal havn!
Klubhuset og det tidligere klublokale:
Som de fleste husker, fik bestyrelsen ved sidste års generalforsamling mandat til at
opsige klublokalet i Havnehuset, hvis bestyrelsen vurderede, at det ville være
økonomisk uforsvarligt at fortsætte lejemålet. Beslutning om opsigelse af lejemålet
traf bestyrelsen relativt kort efter generalforsamlingen, så klubbens økonomi ville
blive belastet mindst muligt.
Da lejemålet med ADP blev indgået – under en noget mere venligtsindet direktør –
havde bestyrelsen fået den opfattelse, at hvis en af klubberne måtte ønske at opsige
lejemålet, ville ADP være interesserede i at overtage det inventar, som klubberne selv
havde investeret i, dvs. gulv, køkken, lamper, gardiner, varme-/kølesystem, osv.
Dette viste sig desværre ikke at holde stik, tværtimod fik vi af ADP at vide, at den
diskussion kunne vi tage med en evt. ny lejer. Dette fandt vi uacceptabelt og
besluttede derfor at rydde ALT – bortset lige fra gulvet og Trolltekt-pladerne! Alt
inventar fra klublokalet er derfor blevet installeret i dette klubhus – et stort arbejde,
men det betyder så, at vi stadig nyder godt af stort set hele vores investering i
klublokalet!
Vi har dog fået nye, lidt mindre lamper, fordi FM, som har overtaget lejemålet, nu er i
gang med at installere nøjagtigt de samme ting, som vi netop har fjernet – og de ville
gerne købe både lamper og gardiner…. fuldstændig vanvittig disposition af ADP, men
sådan er det så…
Yderligere har klubben modtaget midler fra den nu nedlagte Fredericia Sejlklubs
Venner, og det har resulteret i, at vi har kunnet renovere stort set hele huset

indvendig og udvendig – til glæde for alle – store som små. Et kæmpearbejde, som
John, Peter T og andre gode mennesker har bidraget med – tak for det!
Det har været en fornøjelse at flytte over i dette hus, hvor både unge og gamle har
deres daglige eller ugentlige gang – det har givet klubben og klublivet et kæmpeboost!
Aktiviteter i 2018:
Der har været afholdt standerhejsning i april og standernedtagning i oktober – begge
med god deltagelse og hyggeligt samvær - og en velbesøgt fællestur til Brejning.
Der har også været afholdt julefrokost, hvor en mindre, men hård kerne, gik til den!
Og så har der været afholdt et enkelt sildebords-arrangement – og det var en stor
succes, som meget gerne må gentages!
Endelig fik vi sidste år Fænø-broen fornyet og forbedret – og det er mit indtryk, at den
er blevet flittigt benyttet i sæsonens løb – som sædvanligt. Jeg var inden jul på
godskontoret med den sædvanlige betaling for broen – to kasser god rødvin – og vi
blev igen rost for vores måde at forvalte det privilegium det vitterligt er, at vi må have
en bro på denne private ø. Så der skal igen lyde en opfordring til, at vi passer på
vores gode navn og rygte i vores måde at gebærde os på øen.
Vores tre store klubbåde – Spækhuggerne – er under renovering i en hal ved
Monjassa: John og Peter T. har skilt dem helt ad og er netop nu ved at lakere og
montere beslag, så bådene kommer til at fremstå helt opdaterede og ensartede! Et
kæmpearbejde, som jeg gerne vil sige tak for! Udgiften til renoveringen er
sponsorbetalt og dermed uden udgifter for klubben!
Der har været mange forslag til forskellige aktiviteter og arrangementer og for alle
gælder, at nogen jo skal gøre det…. Og det er ikke altid så let, hvis alle tiltag skal
have udpring i bestyrelsen – så en opfordring herfra skal lyde: kom med gode forslag
– og fortæl, hvad du selv vil bidrage med! Vi er altid lydhøre for gode forslag!
Sejlerskolen
Fra Torben Lorentsen og Bent de Jong
Der blev holdt info møde den 4 april - 11 tilmelde sig til praktisk sejlads og 2 til
undervisning i kapsejlads, som dog måtte aflyses, da instruktøren blev syg.
Der var 8 undervisning dage i foråret og 8 i efteråret og i efteråret blev der afholdt en
aftensejlads i mørke med 3 både på vandet og hvor der blev sejlet så langt man
kunne nå til kl. 21 - så vendte man om og så, hvem der kom først hjem til havnen.
Skipper Bruno og besætning kom først. Tillykke.
7 elever var oppe til praktisk sejlads og de bestod alle. Tillykke.
Også en stor tak til alle instruktør og til hjælpeinstruktør.

Ungdomsafdelingen:
Fra Nicolai Aistrup Pedersen
Sæsonen 2018 har været præget af en rigtig positiv udvikling – ikke bare på det
sportslige område, men helt generelt.
Det sportslige
Fredericia Sejlklub er langt fra den største sejlklub i Danmark – både målt på
medlemmer og ressourcer. Til gengæld har vi formået at udvikle sejlere der klarer sig
godt til stævnerne på det niveau de befinder sig på.
• Deltagelse ved NM og VM
• Godt repræsenteret på ranglisten – nr. 3 overalt (Oscar) og bedste U12 pige
(Annelie)
• Lillebæltsmester for C-klassen
• 4x oprykkere fra C til B i løbet af 2018
• Har haft en sejler nomineret til årets talentpris i Fredericia.
• Og meget mere….
Alt dette er resultatet af de unge sejleres ukuelige engagement samt trænernes store
arbejde for at udvikle dem i den rigtige retning. Christian, Lars og Peter har været de
primære drivkræfter bag træningen, og Søren, Jacob og Per har alle været klar til at
træde til skulle der være brug for det
Der har gennem hele året været god deltagelse ved de nationale stævner og både
joller og følgebåde er blevet transporteret mange kilometer igennem landet – hvis de
da ikke er blevet transporteret gennem vandet. Det har selvsagt ikke været mulig
uden den store forældreopbakning!
Ungdomsklubben
Og for at blive ved forældreopbakningen så er det en af de primære grunde til den
positive udvikling. En socialt inkluderende ”stil” med blandt andet fællesspisning og
fælles ture til stævner har øget sammenholdet og det betyder slet og ret at vi har
godt 30 forældre der alle kan og vil give en hånd når der er brug for det. Det ses
tydeligt på en almindelig træningsaften hvor vi har forældre der hjælper på vandet,
forældre der gør rent i klubhuset, forældre der laver mad og forældre der fikser grej
mv. – en træningsaften som enten bliver afsluttet af fællesspisning eller fælles snacks
og som ofte kan samle mellem 25 og 40 personer.
Opbakning gør det ikke alene da det også koster penge at drive en ungdomsafdeling
og da vi ikke kan bruge penge vi ikke har, er der heldigvis en række sponsorer som
har ydet et uvurderligt bidrag. Her skal nævnes Frøs Sparekasse som dels har ydet et
pengebidrag, men også har været vært ved flere arrangementer - herunder blandt
andet pølsevognen ved vores åben-hus arrangement. Også Solutionhouse har ydet et
pengebidrag samt sponseret træningsudstyr og deltagelse i årets boat show.
Fredericia Eliteidræt har været behjælpelige med uddannelsesstøtte samt støtte til
Oscars VM-deltagelse og sidst men ikke mindst Sømændenes Venskabelige Forening

som igen i 2018 har doneret et pengebeløb til afdelingen. Alt i alt har vi modtaget
over 51.000 plus værdien af diverse ydelser fra vores sponsorer og det er vi utrolig
taknemmelige for!
2018 er også året hvor ungdommen har budt velkommen til seniorerne i vores fælles
klubhus. Det er noget vi har set frem til, og jeg har ikke modtaget andet end positive
tilbagemeldinger. Nu føles det som om at vi er én klub i stedet for 2 og det giver et
helt andet liv i vores ende af havnen! Det er klart at øget brug giver øget ansvar for at
holde tingene i orden, men det er nu vores opfattelse at seniorerne – trods mistanke
om det modsatte – har opført sig ganske eksemplarisk! 😊 Vi glæder os alle til at gå
2019 i møde i en stærkere og mere samlet form!
Ungdoms aktiviteter
Ungdomsafdelingen har haft mange aktiviteter henover året – store som små. Vi kan
blandt andet nævne et velbesøgt åben-hus arrangement, et fantastisk
afslutningsstævne med tilhørende hygge-lørdag, fællestur til blandt andet Skærbæk
og Middelfart og til sidst også deltagelse i Boat Show hvor vi har fået talt med rigtig
mange mennesker om vores favoritemne.
Et af de tiltag vi har været særlig stolte af, er vores vintertræning, som vi har
arrangeret sammen med Skærbæk og Kolding. Et gennemsnit på ca. 20 sejlere har
været på vandet HVER LØRDAG hele vinteren uanset vejr. Træningen har været
arrangeret sådan at hver klub har haft alle sejlerne ca. 6 træningsgange og vi har
hjulpet hinanden med trænere og udstyr hvor der har været behov for det. Det viser
tydeligt at et øget lokalt samarbejde klubberne fører mange gode ting med sig!
Samarbejde er også nøgleordet for 2019 hvor vi satser på at øge kvaliteten af
træningen sammen med naboklubberne ved f.eks. eventbaserede samtræninger og
mere fokuseret klassetræning
Ungdomsafdeling fremadrettet
Vi har en del initiativer i støbeskeen for 2019. Et af de vigtigste er etablering af
organiseret storjolletræning (laser, feva, zoom etc). Trænere hænger ikke på træer,
men vi arbejder hårdt på at være klar tæt på sæsonstart.
Ud over vores vanlige aktiviteter arbejder vi på at arrangere et SUP arrangement,
hvor East Cost Surfers leverer udstyr og træner. Der vil også blive afhold prøvesejlads
i Feva joller i løbet af foråret – DS leverer jollerne som vil være tilgængelige i ca. 6
uger.
Rent strategisk vil FS arbejde på at styrke samarbejdet med naboklubberne dels da
det ikke giver mening at konkurrere om de få sejlere der er og dels for at skabe noget
der er større end det vi selv kan løfte.
Med ønsket om god vind for alle i 2019!
FS Ungdom

Spørgsmål og kommentar til beretningerne:
Spørgsmål: Har bestyrelsen noget kendskab til om lystbådehavn eventuelt skal
flyttes. Svar – Peter Lund Lorenzen: Bestyrelsen har ikke et konkret kendskab til
planer om flytning. Har hørt at kommunen gør sig overvejelser om Fredericias havn
fremtidig.
Spørgsmål: Hæfter sig ved at havnen omtales som kommunal. Er den det. Svar –
Peter Lund Lorenzen: Vi er blev informeret om at der ikke kan kræves medlemskab,
da det er en kommunal havn. Peter Thomsen berettede at ved et møde med
kommunen i 2017 blev det bekræftet at det er en kommunalhavn.
Spørgsmål: Har bestyrelsen kendskab til hvorfor FM har skiftet navn. Svar - Peter
Lund Lorenzen: Det er min opfattelse at de med deres nye navn forsøger at appeller
til et bredere publikum.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
John Middelboe gennemgik årsrapport og regnskabet med noter.
Regnskabet styre med værktøjet conventus. Der er et krav fra Fredericia kommune at
dette anvendes, for at kunne opnå kommunalt tilskud.
Ved sidste års generalforsamling var der nogen bekymring for der forestående år,
med hensyn til budgetteret omkostningerne set i forhold til de forventet indtægter.
Regnskabet talt er præsenteret hvor 2017 regnskab tallene også fremgår.
Tallene er taget direkte fra conventus.
Indtægter:
Kontingenter:
Pr. 1 december 2018 var 171 medlemmer mod 191 året før. Vi er i skrivende 88
betalende medlemmer. Det så lidt bedre ud sidste år på samme tid.
Aktiviteter og stævner (indtægter)
Indtægter er deltagergebyr til de forskellige aktiviteter. Samt 25.000,- som indtægt
fra kommunen til Oscar, i forbindelse med VM.
Sponsorater 36.500,-.
Andre indtægter er salg af gammelt materiel, samt ungdom der har solgt lodsedler..
Udlejning
Udlejning af lokaler og både på i alt 33.450,-. Samme niveau forventes næste år.
Øvrige indtægter
Kommunaltilskud til forening, kurser og lokaler på i alt. 24.812,-.

Omkostninger:
Kontingent til foreninger
DS medlemskab på 20.001,-. Det er en krav for at kunne sejle kapsejlads.
Administration
I alt. 11.584,-. Disse er på et minimum for at kunne drive en foreningen.
Aktivitetsudgifter
Trænerlønninger, stævner, udvalgsudgifter, etc. I alt. 113.250,-.
Disse er primært brugerbetalt i de enkelte aktiviteter.
Omkostninger materiel
Forsikringer, vedligeholdelse af både, joller og følgebåde. I alt. 84.716,-.
Lokaler
Lejle af grund, forsikring, vedligeholdelse, forbrugsudgifter. I alt. 114.847,Afskrivning
Der afskrives ikke på bygningsmassen, idet den vurderet værdi er langt over den
afskrevet værdi.
Der afskrives 25.000,- på både og grej.
Periodens resultat før afskrivning på i alt 35.764,-.
Balance
Klubhuset er værdi sat til 498.848,Totalt materiel anlægsaktive er 726.553,-.
Tilgodehavende på 17.790,Bankbeholdning til 341.790,Derved aktiver i alt. 1.090.941,Spørgsmål
Spørgsmål: Det ville være ønskeligt med en printet udgave af regnskab. Svar – John
Middelboe: Det er udsendt sammen med indkaldelsen.
Spørgsmål: Hvorfor er lokalerne ikke kommunale, når havnen er kommunal.
Svar – John Middelboe: Vi lejler grunden af ADP. Huset er ejet af foreningen.
Spørgsmål: Materialet der er solgt til FM hvor indgår de. Svar – John Middelboe: De er
med i 2019 regnskab.
Spørgsmål: Er der et overblik over ungdomsafdeling samlet omkostninger. Svar –
John Middelboe: Omkostninger for de enkelte afdelinger blev præsenteret. Ungdoms
indtægter i alt. 114.775,-. Udgifter i alt. 107.336,-. Bidrager derfor med i alt 7.439,-.
Regnskabet er godkendt

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse.
Budgettet for 2019 er opdelt på de enkelte afdelinger.
Budgettet er baseret på samme antal medlemmer.
Der budgetteres med at der udbydes sejlerskole og teoriundervisning igen, og derved
en indtægt heri.
Der påregnes 55.000,- i sponsorater mod 30.000,- året før. Der er tilsagn om
sponsorater på de 55.000,- som der er budgetteret med.
I alt budgetteret indtægter på 362.500,Udgifter budgetteret til i alt. 320.750,Der er et budgetteret overskud på 41.250,Spørgsmål
Spørgsmål: Der er andre klubber i kommunen der modtager højere kommunalt tilskud
pr. medlem. Svar – John Middelboe: Der er ingen svar på hvorfor der er forskel på
tilskuddenes størrelse.
Spørgsmål: Hvorfor sker der ikke automatisk opkrævning af kontingent. Svar – Peter
Lund Lorenzen: Det har bestyrtelsen allerede truffet besluttet om vil ske i fremtiden.
Så det håber man på den nye bestyrelse vil sikre at blive gennemført.
Budgettet er godkendt.
5. Forelæggelse af plan for aktiviteter for det kommende år.
En del af beretningen.
6. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag.
Ingen indkommende forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har et forslag.
Motivering af ændringsforslaget:
Med en medlemsskare som for nuværende ligger på omkring 100 seniorer, som kan
påtage sig en ledelsesfunktion i foreningen, er en bestyrelse på 7 personer
unødvendig stor.
Det vil vise sig vanskeligt at finde og udpege det nødvendige antal personer.
Samtidig vil der opstå en meget større fleksibilitet omkring konstituering af
bestyrelsen. Med nuværende vedtægt med generalforsamlings valgte formænd og
kasserer kan der i fremtiden nemt opstå situationer hvor dirigenten må sige ”pas” da
han ikke kan sikre valg af de nødvendige kandidater pga. manglende ønske om
opstilling.
Bestyrelsesforslag til vedtægtsændring på kommende generalforsamling
den 19/ 3 2019

Ændringen gælder §12 Bestyrelse – Valg
Ny formulering:
I Afsnit 2:
Generalforsamlingen vælger blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer en
bestyrelse som består af 5 medlemmer.
De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling således af der i ulige år vælges 3 medlemmer, og i lige år vælges 2
medlemmer.
I afsnit 4:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand kasserer, sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig
når mindst 3 af dens medlemmer herunder formand eller næstformand er til stede.
Bestyrelsens forhandlinger føres til referat.
Vedtagelse af ovenstående vil betyde redaktionelle ændringer §10 & §13 hvor ordet
”formændene” erstattes af ”formanden”
I §9 Generalforsamlingens dagsorden bliver:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Forelæggelse af plan for aktiviteter for det kommende år
6. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Valg til bestyrelse 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år
10. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år
11. Eventuelt.
I §6 Udmeldelse udgår afsnit 2. Indhold er ikke længere aktuelt.
Spørgsmål
Spørgsmål: Syntes det at der kun skal være 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede for at
behandle en beslutning er for lidt. Derved er der kun behov for at to
bestyrelsesmedlemmer er enig. Svar – Peter Lund Lorenzen: Med den nuværende
form er der kun krav og 4 tilstedeværelse, så det er kun en mindre forringelse.
Spørgsmål: Er det ikke en fejl i teksten, at det ikke fremgår at budgettet skal
godkendes på generalforsamlingen. Svar – Peter Lund Lorenzen: Jo budgettet skal
ikke kun forelægges, men også godkendes.
Spørgsmål: Er det undersøgt at oplægget er lovligt, at bestyrelsen konstituerer sig
selv, og i overensstemmelse med dansk sejlunion vedtægter. Svar – Peter Lund
Lorenzen Det er ikke afklaret, da bestyrelsen ved det foregår således i andre

bestyrelser. Har tidligere foregået således i FS, hvor bestyrelsen har konstitueret sig
selv.
Spørgsmål: Hvornår informerer bestyrelsen om hvem der besidder hvilket poster.
Svar – Peter Lund Lorenzen: Det gøres efter det første bestyrelsesmøde. Det første
møde foregår den første onsdag i april. Bemærkning: Der er flere medlemmer der
oplever samme model i andre foreninger.
Spørgsmål: Hvorfor kan man ikke se bestyrelsesreferaterne på hjemmesiden. Svar –
Peter Lund Lorenzen: Det er håbet at det er muligt med et lukket forrum på den nye
hjemmeside hvor det kan lade sig gøre.
Afstemning af forslag
25 ud af 32 deltager stemmer for forslaget. Derved godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår det uændret iht. budgettet.
Godkendt.
8. Valg til bestyrelse 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år
Morten Hellesøe, Søren Behrens Sørensen og Bent de Jong ønsker ikke genvalg.
John Middelboe er på valg og vil gerne genvælges. Blev valgt
Nicolai Aistrup Pedersen og Lars Lindholm er ikke på genvalg i år.
Der er ingen indkommende forslag til bestyrelsen.
Kåre Hedegaard vil gerne stille op. Blev valgt.
Frank Viberg er valgt til bestyrelsen.
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen hvert år.
Nina Von Bergen er valgt til suppleant.
Lars Werenberg er valgt til suppleant.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år.
Stig som tidligere har været revisor er sprunget fra som revisor.
Else Kragelund vil gerne stille op som revisorsuppleant. Er valgt.
Søren Kragelund er valgt til revisor.
11. Eventuelt
Spørgsmål: Ønsker generalforsamlingen på en lørdag da der er flere der kommer lang
vejs fra. Evt. i forbindelse med standerhejsning. Svar – Peter Lund Lorenzen: Det vil
bestyrelsen tage op til overvejelse.
Spørgsmål: DS har generalforsamling på lørdag. Ønsker at vide om foreningen
deltager. Svar – Peter Lund Lorenzen: Der vil muligvis være deltagelse fra
bestyrelsen.

Spørgsmål: Hvor mange af havens både er medlemmer i klubben. Svar – Peter Lund
Lorenzen: En vurdering er at ca. 60 både er med i foreningen.
Spørgsmål: Modtager bestyrelsen stadig en officielle liste fra ADP md oplysninger om
bådejer. Svar – Peter Lund Lorenzen: Nej det gør vi ikke.
Spørgsmål: Hvad vil mange gøre for at sikre nye medlemmer, og stoppe
medlemsnedgang. Svar – Peter Lund Lorenzen: Den nye hjemmeside skulle gerne
være et middel dertil.
Spørgsmål: Vil bestyrelsen ikke gøre noget om at sikre krav om medlemskab. Svar –
Peter Lund Lorenzen: Nej da lovgivning siger at det ikke kan kræves.
Spørgsmål: Når der skal udfører opgaver, som vedligeholdelse af klubhuset, savens
det at man spørger medlemmer, om man kan deltage i aktiviteter, så man før
mulighed for at hjælpe, og det ikke altid er de samme der står med opgaverne. Svar –
Peter Lund Lorenzen: Godt forslag. Håber der kan gøre med den nye hjemmeside.

