Generalforsamling

Lørdag d. 13. juni 2020 kl. 14.30
Klubhuset

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen
Katrine Kirk valgtes til referent.
Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent.
Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt via Agterspejlet og
mail.
2. Formandens beretning
Sæsonen 2019
Vi gjorde det endnu en gang i 2019. En god sæson med mange aktiviteter og mange deltagere, særligt for jollesejlads
og kajakdelen. Det var godt nok ikke helt så fantastisk vejr som i 2018, men var nu generelt fint for en dansk
sommer. Så ’organismen’ Rørvig Sejlklub kan klappe sig selv på skulderen for godt arbejde, igen.
Der var igen i 2019 udflugt med overnatning på programmet i ’dreamteam-ugen’. Denne gang gik turen på tværs
af fjorden. I gennemsnit var vejrforholdene ganske gode, men i praksis var det jo alt for lidt vind på vejen over, og
lige lovligt meget på vejen hjem. Turen gav også lidt anledning til snak med bevogtningen af skydeterrænet i Jægerspris, men der var dog ikke tilfangetagne. Men det blev alligevel en fin tur, og den nærmeste pizzamand fik sin
bedste dag nogensinde med en kæmpeordre, så alle kunne få noget at spise inden hjemsejladsen. Godt med den
slags aktiviteter, som giver grundlag for historiefortællinger … som sikkert også bliver lidt bedre med tiden.
Begyndersejladsen for voksne … og for mere øvede … havde også pæn tilslutning sidste år. Det blev til en del
sejldage i løbet af sæsonen. Kasper satser nu på, at der er udklækket en ny generation af ’seniorsejlere’, som er mere
selvhjulpne og klar til 2020-sæsonen.
Surfdelen af vores klub er lidt nødlidende, og vi har heller ikke i 2019 kunnet tilbyde instruktion i alle uger. Så der
er plads til at nogen kan træde ind og tage ansvar for dette. Så ingen grund til at holde sig tilbage.
Det overvejende gode vejr sikrede også god tilslutning til de sociale aktiviteter, ikke mindst det ugentlige højdepunkt, onsdagsgrill, til festen ifm. klubmesterskaberne og til kajaksektionens rejeaften. Det er tydeligvis ikke svært
at få klubbens medlemmer op af liggestole og sofaer, når der er mulighed for samvær med mad og drikke.
Endelig lykkedes det heldigvis at få afviklet klubmesterskaberne i 2019, som jo i 2018 måtte aflyses pga dårligt vejr.
Planer for 2020
Vi regner i øvrigt med at sæsonen for 2020 kan afvikles nogenlunde, som vi plejer, men selvfølgelig med særlig
opmærksomhed på hygiejne, begrænsning at antal personer i klublokalet og opmærksomhed på afstandskrav.
I forhold til jollesejladsen vil det være nødvendigt med en minimering af brug af omklædningsrummene, da afstandskravene kun giver begrænsede muligheder for anvendelse.
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I forhold til onsdagsgrill bliver det onsdagsdrinks, som vi kan afvikle under hensyntagen til de gældende forholdsregler.
Bemærk også, at der søges afviklet voksensejlads for selvhjulpne arrangeret af Peter Cohn, ligesom Peter Cohn og
Tom vil få Ynglingen ud og sejle noget mere i år.
Vi har besluttet af udskifte den røde følgebåd, som ikke helt levede op til det forventede. Den røde er solgt, og vi
har indgået aftale om en ny.
Afrunding
Der er som altid grund til at sende en stor tak til de mange medlemmer, som gjorde 2019 til en rigtig god sæson,
herunder ikke mindst de nye, som trådte til sidste år.
Og når det er sagt, så kan vi som altid bruge nye friske kræfter. Så meld jer endelig på banen og skub gerne lidt –
men vedholdende - til andre. Så bliver 2020 helt sikkert også et godt år.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskab
Ole CP gennemgik hovedpunkterne i det udarbejdede regnskab, som dækker perioden 1/1 2019-31/12 2019.
Medlemskontingenter indbragte 183.552 kr.
Klubhusarrangementerne (grillaftener, løbende salg) gav et overskud på ca. 46.000 kr.
Regnskabet viser et samlet underskud på ca. 17.000 kr. efter afskrivninger på materiel på ca. 80.000 kr.
Gælden i klubhuset vil være afdraget om 4 år.
Der har ikke været nogen udgifter til elektricitet i år, fordi kommunen ikke har sendt en regning. Det fortsætter
dog ikke, idet kommunen har fået styr på det. Men da kommunen i forvejen refunderer 2/3 af el udgifterne, bliver
posten ikke en stor belastning.
Klubbens omsætningsaktiver ligger på ca. 535.000 kr. i likvide midler. Klubbens gæld knyttet til klubhuset udgør
375.000 kr.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uforandret:
• 700 kr. for aktive seniorer og aktive juniorer
• 250 for passive medlemmer
Indmeldelsesgebyret forbliver uændret 300 kr.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Ole CP fortalte at årets budget er en simpel fremskrivning af de poster, som indgår i regnskabet. Indkøb af en ny
følgebåd til erstatning for den nu solgte røde båd giver en ekstra udgift i omegnen af 115.000, som dog delvist
finansieres af salget af den gamle båd.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 seniorsuppleant(er), 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2019 for en 2-årig periode og var således ikke
på valg:
• Ole CP
• Helle Kann
• Allan Kirk
• Tom Keller Bruun
• Dimitri Renault
• Claus Thomsen
Dimitri ønskede dog at udtræde af bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2018 for en 2-årig periode og var således på
valg:
• Otto Graham
• Peter Fibiger-Lundberg
• Bernt Farver
Otto, Peter og Bernt var villige til genvalg, og bestyrelsen indstillede dem til genvalg.
Der skulle således vælges yderligere et medlem til bestyrelsen som erstatning for Dimitri. Som nye medlemmer
blev foreslået:
• Lars Winkel Olsen
Seniorsuppleanter
Seniorsuppleanterne Peter Cohn og Simon Andersen afgik efter udløbet af deres valgperiode.
Følgende meldte sig som kandidater:
• Simon Andersen
• Peter Cohn
De blev begge valgt.
Juniormedlemmer
Bestyrelsen har i den seneste periode ikke haft nogen juniormedlemmer.
Der var ingen kandidater, og bestyrelsen fortsætter derfor uden juniormedlemmer.
Revisorer
Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgik efter udløbet af deres valgperiode. De var begge
villige til genvalg, og bestyrelsen indstillede dem til genvalg. Begge blev genvalgt.
Revisorsuppleant Claus R. Bock afgik efter udløbet af sin valgperiode. Claus var villig til genvalg og bestyrelsen
indstillede ham genvalgt. Claus blev genvalgt.
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7. Evt.
Peter Cohn orienterede om, at regn- og vandmåleren er i stykker, og at den bliver erstattet.
Christine fortalte, at landkrabbeplanen hænger i klubhuset og opfordrede til, at man skriver sig på.
Einar roste Peter Fibiger, Peter Cohn og Tom for deres store indsats med klargøring af både med meget mere.
Simon supplerede med ros til Anne’rne for deres store arbejde på de sociale arrangementer.
Anne Kokholm orienterede om at grillaftenerne ikke kan afholdes i år pga Corona situationen. Som erstatning
holdes onsdagsdrinks kl. 17 – 18:30. Opstart i uge 27.
Nina spurgte til Coronasmitte-forholdsregler på sejludstyret. Klubben vil opfordre til, at man altid bruger handsker
til sejlads, og at ror, skøde og sværd skylles af. Dertil indarbejdelse af gode rutiner omkring håndhygiejne, herunder
bede alle børn vaske hænder, når de ankommer. Også forældrene skal være opmærksomme på, at de skal spritte
hænder før de rør ved noget i klubhuset, men generelt skal de helst holde sig udenfor. Endelig skal sejlere klæde
om hjemmefra og køre hjem uden at gå i bad. Charlotte foreslog, at vi udarbejder et brev til medlemmerne om
vores forholdsregler.
Frugt og saft: Charlotte foreslog kuvertanretning af frugt i plastkrus.
Nye medlemmer: Ole CP gør status på hvor mange gamle medlemmer, som evt melder sig ud. Og derefter kan
der blive tale om adgangsbegrænsning til nye medlemsskaber. Bestyrelsen arbejder på det og orienterer om, hvad
beslutningen bliver.
Voksensejlads: Kasper Kirk fortalte at han vil forestå voksensejlads for begyndere og let øvede tirsdag eftermiddage, men ikke om torsdagen som de sidste par år. Kasper opfordrer til at en kyndig sejler melder sig til at lave et
tilsvarende tilbud torsdag eftermiddage. Kasper lægger detaljer for voksensejlads i Facebook gruppen, på hjemmeside og opslag i klubben.
Otto blev rost for indsatsen omkring at få nedsat havnens opkrævning til jolleparkering.
Formanden meddelte, at det er hans intention at træde tilbage fra formandsposten til næste generalforsamling i
påsken 2021, og Allan opfordrede medlemmerne til at finde en kandidat til at tage over.
Hermed blev generalforsamlingen lukket.
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