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Der er 2 forslag til Generalforsamlingen
A:
Forslag om at omlægge restbeløbet af Kreditforeningslånet til et nyt 20 års fastforrentet lån.
Der er ikke planer om at låne flere penge, blot restbeløbet afdrages over 20 år i stedet for de ca 8 år
der er tilbage af løbetiden for nuværende lån.
B:
Der foreslås indkøbt nyt nøglesystem til klubhuset. Det eksisterende nøglesystem har været brugt af
Sejlklubben i omkring 40 år. Vi ved at der er en hel del nøgler, som ikke er tilbageleveret til
Sejlklubben, når medlemmer i disse 40 år her meldt sig ud af klubben.
Det foreslås at klubben anskaffer et nyt kortsystem til at låse dørene op i klubhuset. Her vil man
kunne slette et korts mulighed for at låse op, hvis et medlem ikke leverer kortet retur ved
udmeldelse. En investering der vil løbe op i ca. 6 – 70.000 kr.. Der er givet tilsagn om et tilskud fra
Odsherred Kommune på 25.000 kr., til et sådan nøglesystem. Nærmere oversigt over økonomien i
et evt. nyt system vil blive præsenteret på Generalforsamlingen.

Referat

25 fremmødte medlemmer, hvoraf 23 var stemmeberettiget, var fremmødt.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen og foreslog Jørgen Jensen som ordstyrer. JJ blev enstemmigt valgt.
Per Jørn Olsen blev foreslået som referent. PJO blev enstemmigt valgt.
Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt.2 Formandens beretning
Formandens beretning 2016-17 - Klubbens 74. sejlsæson.
Nytårskur:

Takket være bestyrelsens kulinariske evner
Undervisning: VHF og Kursus i Duelighedsbevis.

Månedlige klubaftener:
Åbent hus:
Sejlsæsonen:

Den 10. juni 2017 havde Sejlklubben Åbent hus i forbindelse med at havnen
var med i det landsdækkende ”Vild med Vand” arrangement i omkring 60
havne rundt i Danmark.

Vejret:

Det nåede vel knapt at blive rigtig sommer

Onsdagssejladser:

20 onsdagssejladser. Der er ikke tilbagegang i deltagerantallet. Husk at det
ikke behøver at være alene kapsejlads. Det er også en rigtig god mulighed for
bare at komme en tur på vandet og at møde andre sejlere i klubben bagefter.
For jer der ikke ved det er der hver onsdag, efter sejladserne, hyggeligt
samvær i klubhuset.

Afslutningssejlads:

16. september 2017.

SRPI:

17.-18. juni 2017. Omkring 120 både deltog.
10 både deltog fra Nk-S.
Jan Jacobsen bedste singlehand.
John Sørensen i sin Dehler vandt sit løb.
Mads Falkow vandt Dragonfly katamaraner
Anders Novrman bedste turberetning. Blev nr. 2 i sit løb.
I kan godt sige: Hvad kommer det os ved, men det er med til at give os et
godt image i vores område. Det kommer os alle til gavn, når vi kommer rundt
og viser vores stander i fremmede havne.

Sct Hans:

Er en meget gammel tradition i Nk-S. Vejret var, som jeg husker det,
forfærdeligt.

Travl sejlsæson:

Finn DM – 37 deltagere.
OK NM – 45 deltagere.
Hjælpere i klubhuset fremtryllede imellem 800 og 900 måltider til de 2
stævner.
Hjælperne har arbejdet hårdt, har lært hinanden at kende på en helt ny måde.
Giver kammeratskab og sammenhold i klubben.
Jeg ville unde jer at opleve stemningen på en dommerbåd til et DM eller NM.
Her taler vi om nationale events på aller øverste hylde. Alle er i den grad
fokuseret på opgaven. Hvis der er nogen der tror at det er en loppetjans at
have opgave på en dommerbåd, må I tro om igen.

Opfordring til jer.

Er der noget I har savnet i sommer fra klubbens side? Vi hører ikke noget. Jeg
ville ønske, at der var noget vi sammen kunne gøre i klubben for dem der
ikke har lyst til at konkurrere.

På juniorsiden:

Der er ikke noget vi ønsker mere end noget mere gang i Juniorafdelingen.
Men det er et problem at få juniorledere. Jeg troede at jeg havde en lavet en
aftale og en plan for i år. Men på grund af kombineret helbreds- og tidspres
løb min aftale desværre ud i sandet. Så hvis der er nogen der kender nogen
der kunne have lyst til at give en hjælpende hånd i Juniorafdelingen er vi
lutter øre.

2018

Jubilæumsår: 75 års jubilæum.

Pkt. 3

Aktivitetsudvalgets beretning:
Kapsejladsudvalgets beretning:
Der er afholdt Danmarksmesterskab i Finn-jolle med 37 deltagere, vinderne var:
1. Otto Strandvig (KDY)
2. Svend Erik Molbech (Hellerup/Nk-S)
3. Michael Stål (Dragør)
Yderligere er der afholdt Nordisk Mesterskab i OK-jolle med 45 deltagere, vinderne var:
1. Anders Andersen (Horsens)
2. Johan Børling (Hellerup)
3. Thomas Hansson (Sverige)
I sommerens løb er der afholdt 20 onsdagssejladser. Der er typisk ca 10 både med og udvalget
opfordrer flere til at deltage. Også i hyggen efter sejladsen
Masteskursudvalgets beretning:
I år har masteskuret haft pladsleje indtægt på 21.350 og vi for venter en stigning på ca 10% i 2018.
Der er kommet nye masteejere, som også er blevet medlem af klubben. Det er meget positivt.
I efteråret har vi opsat 2 kæde taljer. Det letter arbejdet en del med oplægning af master på
hylderne.
For at undgå grus i maskineriet skal man huske at kæden skal løbe ned i spanden under brug.
Brug af taljen er på eget ansvar.
Der ligger fortsat en del master på P-pladsen. Efter aftale med Havnefoged har vi sat invitationer til
ejerne om at komme ind i masteskuret og blive medlem af Nk-S.
Masteskurs udvalget har planer om at lave en pjece, som kan ligge på havne kontoret til nye lejere
af bådpladser med sejlbåde, som opfordrer til at benytte masteskuret og melde sig ind i Nk-S.
Udvalget har taget initiativ til at få flere klubbens joller ind i skuret, rengjort kapsejlads bøjerne og
klubbens udendørs borde og bænke er rengjort med algefjerner og pakket sammen med presenning.
I foråret havde vi fået en forhåndsaftale på plads med kommunen om at Nk-S kunne, hvis klubben
ønskede det, komme til at administrere det nye mastestativ, som kommunen vil opføre, mod at
klubben fik lejeindtægten fra hyldepladserne. Dette blev dog ikke til noget, da der ikke var flertal i
klubbens bestyrelse herfor, pga. den administrative byrde, som dette ville medføre.
Der er indtrådt 2 nye medlemmer af masteskursudvalget: Henrik Jørskov Hansen og Niels Rink.
De indtræder i stedet for Jørgen Jensen og Ernst Bürmann, som begge har ønsket at udtræde af
udvalget.
Udvalgenes beretninger blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Regnskab fremlægges til godkendelse

Det udsendte Regnskab blev gennemgået af kasseren og enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 Kontingent og budget fremlægges til godkendelse

Kontingent foreslås bibeholdt på det nuværende niveau og budgettet blev fremlagt med denne
forudsætning.
Kontingent og Budget blev enstemmigt vedtaget

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er 7 bestyrelsesmedlemmer hvoraf 5 (det femte medlem er på valg pga den tidligere formands
udtræden af bestyrelsen) er på valg i år. Følgende stillede op:
Allan Wingård, valgt for 2 år
Martin Staal, valgt for 2 år
Toni Wass, valgt for 2 år
Marianne Heeris, valgt for 2 år
Hans Chr. Gelf Larsen, valgt for 1 år
Alle 5 blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Følgende stillede op
Hans Skou
Niels Rink
Begge blev enstemmigt valgt til suppleanter.

Pkt. 8 Valg af 2 revisorer for 2 år
Følgende stillede op:
Oyvind Kristoffersen
Per Jørn Olsen
Begge blev enstemmigt valgt

Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant
Følgende stillede op:
Niels Keller
Niels blev enstemmigt valgt.

Pkt. 10 Behandling af indkomne forsalg

Afstemning foretaget ved skriftlig afstemning.
Forslag A blev vedtaget med 22 ja stemmer og 1 nej stemme.
Forslag B blev vedtaget med 23 ja stemmer.

Pkt. 11 Eventuelt (Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt)

_______________________________
Per Jørn Olsen
Referent

_____________________________
Jørgen Jensen
Dirigent

