Referat fra den ordinære generalforsamling
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.30 i klubhuset.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren orienterer om budgettet for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5.1. Bestyrelsen foreslår ændring af § 10 Dagsorden.
5.2. Bestyrelsen foreslår ændring af § 13 Bestyrelse – Valg.
5.3. Bestyrelsen foreslår ændring af § 14 Konstituering – Tegningsret.

Forudsat bestyrelsens vedtægtsændringer vedtages, ser den sidste del af dagsorden
således ud:
6. Valg til bestyrelsen.
6.1. På lige årstal vælges to og på ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
Bjørn Pihl Sørensen modtager ikke genvalg.
Aksel Kjelstrup modtager ikke genvalg.
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
Morten Cederberg modtager genvalg.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant hvert år.
Kurt Møller revisor – modtager genvalg.
Inge Sørensen revisor – modtager genvalg.
Elke Kronsted Revisor suppleant – modtager genvalg.
9. Eventuelt.

Forudsat bestyrelsens vedtægtsændringer ikke vedtages, fortsættes der med dennormale
dagsorden:

6. Valg af formand (ulige årstal) udgår.
7. Valg af kasserer (lige årstal)
7.1. Bjørn Pihl Sørensen modtager ikke genvalg.
8. Valg af den øvrige bestyrelse.
8.1. Bestyrelsesmedlem Aksel Kjelstrup, modtager ikke genvalg.
8.2. Suppleant Morten Cederberg, modtager genvalg.
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
9.1. Revisor Kurt Møller modtager genvalg.
9.2. Revisor Inge Sørensen modtager genvalg.
9.3. Revisorsuppleant Elke Kronsted modtager genvalg.
10. Eventuelt.

Der var mødt 48 medlemmer op til generalforsamlingen.

Ad. 1. Som dirigent valgtes Jørgen Jensen med applaus.
Jørgen Jensen startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
Spurgte herefter om der var nogen kommentarer til den udsendte dagsorden.
Formanden bad om ordet, og kunne oplyse generalforsamlingen om, at de vedtægtsændringer
som bestyrelsen havde fremsat, ikke længere var relevante, idet bestyrelsen havde fundet egnede
kandidater til både kassererposten og bestyrelsesposten, og at bestyrelsen derfor trak de 3
vedtægtsændringsforslag tilbage, og generalforsamlingen derfor fortsatte med en helt normal
dagsorden ifølge vedtægterne.

Ad. 2. Formandens beretning:
Formanden gennemgik sin beretning som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget med applaus.

Beretning:
Formandens Beretning den 3. marts 2020 for klubåret 2019.
2019 var år et i Fredericia Fritidssejleres historie med alt hvad det indebærer, og samtidig året
hvor vi fordoblede vores klubhuskapacitet, investerede en masse penge og skulle have udlejningen
og økonomi til at hænge sammen.

Det har egentlig været befriende at have andre udfordringer end det sædvanlige, støv, skrot og
manglende vedligehold.
Uanset fokusområder oplever vi faktisk en bedre og mere konstruktiv dialog med vores udlejer, og
det er også synligt på havnen.
Det er den korte version, jeg kommer lidt mere ind på alle punkterne og vil uddybe under
debatten, hvis der er behov for det.
Jeg har valgt at opdele beretningen i følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemmerne
Havnen
Økonomi
Bestyrelsen
Klubaktiviteter
Kommunikation
Klubhus
Redskabshusene
Paradisbroen

Medlemmerne:
Fredericia Motorbådsklub havde pr. 1. marts 2020 i alt 300 medlemskaber.
A: kontingent alm.

197 en fremgang på +1

B: Pensionist

99 en tilbagegang på -10

C: Ungdom

0

D: Støttemedlemmer

8 en tilbagegang på -1

E: Æresmedlemmer

2 Jens Romedahl og Jørgen H. Jensen

Årstal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Medlemstal

350

329

280

259

271

329

343

329

308

300

Forskel

-26

-49

-21

12

58

14

-14

-21

-8

Sidste års negative udvikling i medlemsantallet er desværre fortsat og vi er i dag 8 medlemmer
færre end i 2019, og der er flere både i havnen end nogensinde før, så der må være et potentiale.

En netto tilbagegang på 8 medlemmer er en opbremsning i tilbagegangen og dykker vi ned i
tallene kan vi faktisk se, at tilbagegangen sker blandt pensionisterne og det er jo nok en naturlig og
forventelig udvikling.
Der er som sædvanlig nogle der endnu ikke har fået betalt, så de endelige tal bliver nok lidt værre
end vi ser på seneste opgørelse.
Havnen:
Jeg nævnte sidste år at vi begyndte at se ændring i ADP’s tilgang og holdning til lystbådehavnen og
vi oplevede en større åbenhed og forståelse for vores henvendelser.
Denne positive udvikling er fortsat og der er i dag ansat og dedikeret folk til at tage sig af
forholdene på lystbådehavnen. De fleste af de forhold vi har påpeget, er der taget hånd om og vi
har en god dialog med havnens ledelse.
Der er stadig udestående punkter, lad mig blot nævne gæstetoilet og manglende stabilitet ved
betalingsautomaten, men det er emner der holdes varme.
Vores aftale med ADP om at adskille den daglige drift af lystbådehavnen og miljøsagerne, således
at vi ikke blander disse uforenelige sager og dermed ødelægger et spirende samarbejde er nok
stærkt medvirkende til at tingene glider lettere i dag.
Miljø på havnen:
Jeg ved næsten ikke hvad jeg skal byde ind med denne gang. Vi må blot konstatere at vi, ligesom
det omgivende samfund er nabo til en industrihavn med alt hvad dette indebærer.
Der er en lovgivning, nogle myndigheder og et miljøtilsyn der skal sikre at virksomhederne ikke
sviner og er til gene for deres omgivelser.
De fleste aktører, havnen, myndighederne og de fleste af virksomhederne gør faktisk en stor
indsats for at svine mindst muligt, men der er stadig nogen der hænger i bremsen og her er det
myndighedernes opgave at stoppe dem.
Vi må nok også erkende at der fra tid til anden sker fejl eller opstår situationer der medfører gener
for omgivelserne og det er forbandet lidt vi kan gøre ved det.
Men vi fastholder vores efterhånden gode dialog med havnen, myndighederne og en enkelt
virksomhed i form af jævnlige møder, hvor vi har fokus på aktuelle hændelser og mulige
forbedringstiltag.
Økonomi:
Klubben har fortsat en særdeles sund økonomi med en egenkapital på 1,35 mill.kr.
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.

Det overordnede mål har været at holde fokus på driftsomkostningerne, så vi kan opretholde
vores meget lave kontingentniveau længst muligt, men vi kan hurtigt blive udfordret af en fortsat
medlemstilbagegang.
Resten overlader jeg til Bjørn, det har han mere tjek på.
Bestyrelsen:
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig som
følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Lars Fardrup Nielsen
Aksel Kjelstrup Nielsen
Bjørn Pihl Sørensen
Aksel Kjelstrup Nielsen
Claus Kvist
Anette Køpke
Morten Cederberg

Bestyrelsen startede med at lave en klar og enkel målsætning for dens arbejde i 2019:
•
•
•
•
•
•
•

Vi ville koncentrere os om de interne forhold.
Fokus på miljøforholdene
Sikre opdatering og udlejning af klubhus.
Paradisbroen.
Samarbejde med ADP og Sejlklubben til fælles interesse.
Sikre et godt, positivt og aktivt miljø i klubben og på havnen.
Flere aktiviteter/temaer i forbindelse med klubaftener.

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:
•

Standerhejsningen og standernedtagning med stor tilslutning.

•

Septemberfesten blev som sædvanlig en succes med god tilslutning, men det nye islet med
aktiviteter for børn og barnlige sjæle, udgik igen i år pga manglende tilslutning.

•

Madpakke onsdag, hver den første onsdag i måneden kører med stor opbakning.

•

Klubaftener har der ikke været afholdt nogen af, der har tilsyneladende ikke været
interesse for disse arrangementer. Skulle der være nogen der sidder med ønsker eller gode
ideer til disse aftener er de meget velkomne.

•

Julefrokosten fik en helt ny dimension i år. Den blev flyttet fra onsdag middag til lørdag
aften og dermed tilgængelig for langt flere medlemmer. Der var mere en 80 medlemmer til
en forrygende aften startende med gin bar, traditionelt julebord og levende musik. Og der
skortede ikke på opfordringer til at gentage det til næste jul.

•

Nytårskur – En stor succes.

•

Jorden rundt med Lise og Lars – Lise brugte julefrokosten til at undersøge om der var
interesse for at hun og Lars kom og fortalte om deres jordomsejling, og det var der – der
var 100 medlemmer til et spændende foredrag og kaffe en tirsdag aften.

Paradisbroen:
Broen er gået fra renoveringsfasen til alm. vedligehold, og der vil løbende ske udskiftning af
fortøjningspæle, udbedring af terrasse/overdækning, gyngestativ m.m.
Nu er det bare at tage ned og nyde de fantastiske omgivelser og roen på stedet.
Skudeområdet:
Sidste år skete der en præcisering af regler og blev lavet nye kontrakter for lejerne – det er ved at
være faldet på plads og forventes at fungere uden de store problemer i år. Der har i efteråret
været dialog med brugere om brugen af husene og adfærden omkring dem og det ser ud til at
have haft den ønskede effekt, nu skal vi bare have slukket de sidste smøger, specielt i fælleshuset.
Klubhuset:
Sidste års beslutning om at leje det ledige lokale har vist sig at være rigtig, for det første havde vi
ikke kunne gennemføre ret mange af vores arrangementer uden begge lokaler idet der kun var
plads til 50 personer i vores hidtidige lokale, og vi er heldigvis ofte imellem 70 – 100 medlemmer
til vores arrangementer. For det andet har vores estimat over udlejning holdt stik så vi har holdt
vores budget og tror stadig der er et større potentiale.
Den daglige brug af klubhuset er stadig stærkt begrænset, før i tiden var der altid mennesker der
sad og hyggede sig på forskellige tidspunkter, men der er langt imellem nu, hvorfor ved jeg ikke,
men det ville da være dejligt med lidt liv i hverdagen.
Kommunikation:
Hjemmesiden, Facebook og direkte nyhedsmail er vores aktuelle kommunikationsmidler, og de ser
i store træk ud til at fungere tilfredsstillende.

Fremtiden:
Når vi er færdige i aften, har vi en ny bestyrelse med to nye medlemmer der skal fastlægge
fokuspunkterne for det kommende år, så det skal nok blive spændende, men et af punkterne
bliver helt sikkert at skaffe nye medlemmer på den ene eller den anden måde.
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 der 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 Fritidssejlere i det forgangne år, sætter jeg hermed beretningen til debat.
Lars Fardrup Nielsen

Ad. Punkt 3. og 4. Regnskab og Budget:
Kassereren gennemgik regnskabet og budgettet som efterfølgende blev godkendt med applaus.
Ad. 5. Punktet blev trukket.
Ad. 6. Punktet blev sprunget over, formanden er kun på valg i ulige år.
Ad. 7. Valg af kasserer:
Bjørn Pihl Sørensen ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Gitte Thalund, som blev valgt
uden modkandidat, og med applaus.
Ad. 8. Valg til den øvrige bestyrelse:
Aksel Kjelstrup Nielsen ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Kjeld Østergaard, som blev
valgt uden modkandidat, og med applaus.
Ad. 8.2. Valg af bestyrelsessuppleant:
Morten Cederberg modtog genvalg og blev valgt uden modkandidat, og med applaus.
Ad. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Revisor Inge Sørensen og Revisor Kurt Møller modtog begge genvalg, og blev genvalgt med
applaus.
Revisorsuppleant Elke Kronsted modtog genvalg, og blev genvalgt med applaus.
Herefter bad formanden om ordet og udtalte:
Inden vi går i gang med punkt 10. Eventuelt, vil jeg gerne rette en speciel tak til Aksel og Bjørn der
begge træder ud af bestyrelsen i aften.

Aksel du har været med i 4 år, og du har været både næstformand og sekretær siden du kom ind,
men du har været særdeles aktiv og arbejdsom på alle områder når der har været brug for det og
du har også involveret chefen/Janne i opgaverne, så det er ikke bare en, men to gode kræfter vi
skal erstatte.
Bjørn du har jo været med lidt længere, det bliver vis 33-34 år. Du har jo heller ikke holdt dig til en
post, så også du har involveret dig i flere opgaver undervejs, og udover at være kasserer i FM har
du også været redaktør og tovholder på klubbladet orientering, kasserer i FFL mm. Du har også
sørget for at din hustru Dorthe ikke skulle sidde hjemme og kede sig når du var i klubben, så hun
har været med omkring bladet, diverse arrangementer, udlejning af klubhus og meget mere, så
det er store ressourcer vi kommer til at mangle.
Men vi er ikke færdige endnu, for en indsats som Bjørns igennem så mange år, kan vi ikke bare
nøjes med at markere med et par flasker vin, så jeg vil gerne indstille til generalforsamlingen, at
Bjørn Pihl Sørensen bliver vores tredje æresmedlem, hvilket generalforsamlingen honorerede med
applaus.
Ad. 10. Eventuelt:
Åge Urskov: Kan vi gøre noget for at udbrede kendskabet til vores udlejning lidt bedre til vores
medlemmer.
Lars Oudrup: Havde spørgsmål om Flyers/Folder, udseende, format og brug.
Jørgen Bom: Spurgte ind til om der var krav om medlemskab for at få en havneplads.
Bjarne Skjoldgaard: Spurgte om FF har kontakt til Fredericia Kommune omkring en eventuel
udbygning af Lystbådeområdet.
Hertil svarede formanden at han ikke kunne sige noget ”skråsikkert”, men rygterne går og når man
lytter på ”vandrørene” og på ”Jungletrommerne”, så lyder det som om, at indenfor de næste 5 –
10 år, så ligger lystbådehavnen inde i byen. Formodningen og forventningerne er at der kommer
en udmelding om planerne indenfor det næste halve år.
Carsten Bjerregaard: Det er et stort tal hvis der virkelig er omkring 100 bådejere der ikke er
medlem i nogen af klubberne.
Er der et krav om ansvarsforsikring af båden fra ADP’s side, og hertil kunne formanden svare Ja,
hvorefter Carsten foreslog en kollektiv ansvarsforsikring i klubregi.
Formanden rundede generalforsamlingen af med en lille opsang, idet bestyrelsen havde
konstateret at der var flere bådejere der havde booket flere tider til søsætning, med det resultat
at der var nogle der skulle vente over en måned for at få en tid. Det er ganske uacceptabelt og det
skal stoppe, ellers vil jeg personligt bede ADP om at slette alle med en dobbelttid, så de herefter
kommer bag i køen igen.
Heine Andersen: I sin egenskab af medlem af aktivitetsudvalget, spurgte ud i salen:

”Hvad skal vi have af aktiviteter fremadrettet?”
Skal vi starte en tråd på Facebook og få nogle forslag ind ?
Flere lovede at finde på ideer og gå på Facebook.
Formanden rundede af og takkede for en god generalforsamling, og indkaldte den nye bestyrelse
til et konstitueringsmøde i salen ved siden af.

Aksel Kjelstrup Nielsen/Referent/Sekretær

Fredericia den 03. marts 2020

_________________________________

_________________________________

Dirigent Jørgen Henrik Jensen

Referent Aksel Kjelstrup Nielsen

Bestyrelsen:

Fredericia Fritidssejlere den

____________________________
Formand Lars Fardrup Nielsen

_________________________________
Næstformand Kjeld Østergaard

____________________________
Kasserer Gitte Thalund

_________________________________
Bestyrelsesmedlem Anette Køpke

_____________________________
Bestyrelsesmedlem Claus Kvist

__________________________________
Bestyrelsessuppleant Morten Cederberg

/

-

2020

