Formandens Beretning den 14. marts 2017 for klubåret 2016.
Jeg vil komme med en enkel status for 2016 og vil uddybe under debatten, hvis der er
behov for det.
Jeg har valgt at opdele beretningen i følgende:
• Medlemmerne
• Havnen
• Økonomi
• Bestyrelsen
• Klubaktiviteter
• Hjemmeside
• Klubhus
• Skudehavnsmiljøet
• Paradisbroen
• Klubbladet Orientering.

Medlemmerne:
Fredericia Motorbådsklub havde pr. 12. marts 2017 i alt 343 medlemskaber.
A: kontingent alm.
B: Pensionist
C: Ungdom
D: Støttemedlemmer
D: Havnefogeden
E: Æresmedlemmer

216 en tilbagegang på 3
117 en fremgang på 13
0
8 en fremgang på 4
0 Havnefoged en tilbagegang på 1
2 Jens Romedahl og Jørgen H. Jensen

Årstal
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Medlemstal

372

350

329

280

259

271

329

343

Forskel

-17

-26

-49

-21

12

58

14

De seneste års positive udvikling i medlemsantallet er heldigvis fortsat således at vi i dag
er 14 medlemmer mere end sidste år, men vi har stadig en betydelig udfordring med
alderssammensætningen.
En netto fremgang på 14 medlemmer dækker over 4 nye støtte medlemmer, 13 nye
pensionister og en tilbagegang på 3 medlemmer på alm. kontingent. Dertil kommer at der
er 42 medlemmer der er i restance, de er forhåbentlig ikke tilstede her i aften. Ifølge
kassereren er det ikke usædvanligt på nuværende tidspunkt, det er ofte gengangere der
bare skal rykkes - men jeg synes det ligner sløseri.
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Havnen:
Sidste år havde vi et udestående med ADP om registrering af de enkelte pladslejeres
klubmedlemskab. Det er der nu taget hånd om så de fleste har fået et klubmedlemskab og
ADP er opmærksomme på det fremover.
Der er i dag 445 pladser i havnen og der er udlejningsaftaler på de 370 pladser.
Sæsonen 2016 som er den første uden havnefoged er under evaluering, hvad udkommet
bliver ved vi ikke, men vi har påpeget en række forhold som bør indgå i denne evaluering,
herunder bemanding og weekend vagter i sæsonen, ejerskab og ansvar for de daglige
arbejdsopgaver og gøremål på havnen.
Som det efterhånden er de fleste bekendt har vi et alvorligt korrosionsproblem i alle
stålpæle og spunsvægge i havnen. Rambøl har undersøgt forholdene og barslet med en
rappport der viser omfanget og redegør for årsagerne til problemet. Årsagen skal findes i
store mængden af organisk materiale i havbunden der udvikler svovlbrinte som via
forskellige kemiske forbindelser foranlediger tæringer på ståldelene i overgangen imellem
bund og vand.
Afhjælpningen kommer til at bestå af to forskellige tiltag:
1. En akut udskiftning af alle fortøjningspæle.
2. Montering af tærezink på spunsvægge og pæle til flydebroer.
Udskiftningen af pæle startede allerede i går og FS og FM har tilbudt at hjælpe ADP med
at få gennemført dette så gnidningsløst og hurtigt som muligt, således at vi kan blive
færdige inden sæsonen for alvor starter.
ADP står for det økonomiske og praktiske arbejde, men FS og FM sørger for at de både
der ligger i havnen flyttes, så arbejdet kan udføres så effektivt som muligt.
ADP planlægger løbende forløbet, og vi orienterer vores medlemmer, som så må flytte
deres både i henhold til den aktuelle plan. Skulle der mod forventning være både som ikke
er flyttet, vil repræsentanter fra klubberne flytte de pågældende både uden yderligere
varsel.
Skulle der være nogle der ikke har modtaget orientering om situationen og afhjælpningen
skylde det jeres manglende opdatering af medlemsoplysninger, herunder mailadresse,
men mere om det senere.
ADP har efter aftale med klubberne valgt at uddele pladsmærker på havnen i år. det sikrer
at det kun er dem der har betalt Deres pladsleje der får pladsmærker. Det giver samtidig
mulighed for at følge op på klubmedlemskab og kontaktinfo m.m. Cafe Cozy følger op med
et godt tilbud på pølser og øl så mød op den 1. april kl. 10 – 13.

Økonomi:
Klubben har fortsat en særdeles sund økonomi med en egenkapital på 1,7 mill.kr.
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Det har stadig været bestyrelsens holdning at vi skal agere fornuftigt og med respekt for
vores penge, men vi skal bruge de penge der er nødvendigt for at forbedre, vedligeholde
og udvikle vores aktiviteter med henblik på at fremme vores klubliv.
Vi har den holdning, at det er vores nuværende medlemmer der har skabt formuen, og det
er også dem, der skal have glæde af den.
Det overordnede mål har været at holde fokus på driftsomkostningerne, så vi kan
opretholde vores meget lave kontingentniveau længst muligt, og det ser stadig meget
fornuftigt ud.

Bestyrelsen:
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i år 2016 konstituerede bestyrelsen
sig som følger:
Formand
Lars Fardrup Nielsen
Næstformand
Aksel Kjelstrup Nielsen
Kasserer
Bjørn Pihl Sørensen
Sekretær
Aksel Kjelstrup Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Niels Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Anette Køpte
Suppleant
Henry

Bestyrelsen startede med at lave en klar og enkel målsætning for dens arbejde i 2016:
•
•
•
•
•

Vi ville koncentrere os om de interne forhold.
Sikre opdatering og udlejning af klubhus.
Gennemgribende renovering af Paradisbroen.
Samarbejde med ADP og Sejlklubben til fælles interesse.
Sikre et godt, positivt og aktivt miljø i klubben og på havnen.

Klubaktiviteter:
Der har været rigtig god opbakning omkring de aktiviteter der har været i år, og der er
heldigvis mange, der har været med til at få tingene til at fungere. Tak for det.
De væsentligste aktiviteter har været en blanding af traditioner og nye tiltag, men en bred
vifte og generelt en god tilslutning fra medlemmerne. Lad mig blot nævne:
•

Vi holdet vores standerhejsning alene, da det ikke var muligt at finde en egnet
weekend, hvor begge klublokaler var ledige. Frem over har vi reserveret sidste
lørdag i april og oktober til standerhejsning/nedtagning. Både vi og sejlklubben har
oplevet så stor opbakning om arrangementet at det ikke kan gennemføres sammen
så vi har været nødt til at splitte op igen. Standernedtagningen blev afholdt hver for
sig på samme dag, med det blev for hektisk, så vi må finde nye veje fremover.

•

Efterårets grillparty som havde afløst Skærbækfesten blev som sædvanlig en stor
succes med overvældende tilslutning.
Madpakke onsdag, hver den første onsdag i måneden.

•
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•
•
•
•
•

Klubaftener hver tirsdag, Hjertestarter, Dahlslandskanalen aflyst, nye medlemmer
40 deltagere, og der kommer et par arrangementer mere, knob og stik samt lidt
motor pasning.
Julefrokost. Fint arrangement med stor tilslutning. Tradition???
Julemiddag, også et godt og vellykket arrangement. Tradition???
Nytårskur – En stor succes som vi håber, at de vil gentage i år.
Nye medlemmer blev budt velkommen til klubben for 14. dage siden med et
aftenarrangement med orientering om klubben og dens aktiviteter. Et godt og
velbesøgt arrangement.

Paradis broen:
Bro Lars og Brobisserne fik efter en stor og vellykket indsats slået en helt ny bro fra land til
brohoved. En masse mennesker var involveret i fremstillingen af nye brofag hos tømmer
Bo som var så flink at stillede faglighed og lokaler til rådighed for. Der er blevet et
fantastisk flot resultat. Nu genstår renoveringen af selve brohovedet, det bliver også lidt
mere krævende end først antaget, men der er stadig optimisme og gå på mod i de gamle
brobisser. Vi er imidlertid blevet ramt af forsinkelser på grund af pæleproblemerne i vores
egen havn. ADP har entreret med Bro Lars om at slå alle de nye pæle, og det er jo også i
vores interesse at det sker så hurtigt som muligt så vi kommer til at vente. Aksel og
broudvalget arbejder på en ny realistisk tidsplan, for der skal ske noget, det gamle
brohoved klarer ganske enkelt ikke en sæson mere. Der er så sent som i går aftalt møde
med Bro Lars med henblik på at planlægge vores opgaven i forlængelse af pælene i
Havnen.

Skudeområdet:
Fungerer tilfredsstillende og er fuldt udlejet.

Klubhuset:
Det fungerer bare, men vi har desværre stadig lidt problemer med at der er nogle der ikke
kan kende forskel på dit og mit, så der forsvinder af og til effekter fra klubhuset. Hjælp
hinanden med at stoppe dette, det er vores fælles ejendom det går ud over.
Udlejningen er stadig en stor succes. Der er mange bookninger og alle er meget tilfredse
med forholdene. Vi skal selv være på forkant med egne arrangementer, da der allerede er
bookninger helt frem i 2021/22.

Hjemmeside:
Hjemmesiden har hidtil fungeret fuldt tilfredsstillende og bliver da også brugt mere og
mere. Et af de områder der har fået mere opmærksomhed er tilmelding til de forskellige
arrangementer, og det er en stor hjælp til arrangørerne.
Vi har et stykke tid arbejdet med at få indopereret udlejningen og booking af klubhuset på
hjemmesiden. Det skal dels lette den interne administration og synliggøre hvornår
klubhuset er udlejet så alle kan følge med.
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Det kræver en betydelig ændring af den eksisterende side at få disse faciliteter med, så
Bjarne der står for hjemmesiden har forslået at lave en helt ny opdateret side, og han har
påtaget sig opgaven, så det er sat i gang.

Orientering:
”Orientering” vores gamle hæderkronede blad, så dagens lys første gang i april 1979.
Det kører også her i 2017 under Dorthe og Bjørns kyndige hænder, og de kæmper som
altid med at skaffe stof til bladet, så dit bidrag vil være velkomment.
Bladet kommer både på hjemmesiden og i jeres postkasser, og med god hjælp fra vores
annoncører er det næsten omkostningsneutralt.
Infomail, et nyt begreb som vi har indført fordi der heldigvis sker så mange ting i klubben
og på havnen at vi ikke når at få dem alle med i bladet. Infomailen er tænkt som en enkel
og hurtig information om specielle ting, evt. med henvisning til hjemmesiden for uddybning.
Et godt eksempel er informationen om nye pæle som kom dagen efter seneste
bladudgivelse.
Infomailen udsendes til alle mailadresser i vores medlemskartotek, så har du ikke fået en
endnu, er der fordi vi ikke har din, eller har en forkert adresse.

Afsluttende bemærkninger:
Jeg vil gerne slutte med at takke alle for jeres opbakning til vores arrangementer,
medvirken til den positive og gode stemning, vi oplever på havnen og i klubben og ikke
mindst en stor tak til alle dem påtager sig opgaver eller hjælper med at gennemføre dem.
Med en stor tak til bestyrelseskollegaer, udvalgsmedlemmer og alle andre der har ydet en
indsats for Fredericia Motorbådsklub i det forgangne år, sætter jeg hermed beretningen til
debat.
En speciel tak til Niels som har valgt at træde ud af bestyrelsen mange års stor indsats for
FM. – vin

Lars Fardrup Nielsen
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