Referat fra Ordinær generalforsamling i Fredericia Motorbådsklub
tirsdag den 12. marts 2019 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.
a. Bestyrelsen foreslår ændring af $ 1 Navn, stander og hjemsted.
b. Bestyrelsen foreslår ændring af $ 2 Formål.
c. Bestyrelsen foreslår ændring af $ 5 Kontingent og gebyr. (redaktionel)
6. Valg af Formand/kasserer
a. Lars modtager genvalg
7. Valg af den øvrige bestyrelse – 1/2 medlemmer samt 1 suppleant.
a. Anette modtager genvalg
b. Heine modtager ikke genvalg
c. Suppleant Klaus Quist modtager genvalg
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant hvert år.
a. Kurt Møller revisor – modtager genvalg
b. Inge Sørensen revisor – modtager genvalg
c. Elke Kronsted revisor suppleant – modtager genvalg
9. Eventuelt.

Der var mødt 69 medlemmer op til generalforsamlingen i alt, så der blev brug for de ekstra
klapstole som bestyrelsen havde lejet.
Ad. 1. Som dirigent valgtes Jørgen Jensen med applaus.
Jørgen Jensen startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
foranledigede at der blev valgt 3 stemmetællere, som blev: Heine, Jens Erik og Claus.

Ad. 2. Formandens beretning ved formanden Lars Fardrup Nielsen:
2018 har været et travlt, spændende, og på mange måder et lidt besværligt år, hvor vi fortsat ser
medlemstilbagegang, vi har haft massive miljøproblemer på lystbådehavnen, og heftig
mødeaktivitet med myndighederne.
Vi har haft pladsmæssige udfordringer til egne arrangementer og vigende indtægter på vores
udlejning som følge af sejlklubbens flytning og dermed manglende tilgang til deres lokale.
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
Fremtiden

Medlemmerne:
Fredericia Motorbådsklub havde pr. 12. marts 2019 i alt 308 medlemskaber.
A: kontingent alm.
188 en tilbagegang på 9
B: Pensionist

109 en tilbagegang på 13

C: Ungdom

0

D: Støttemedlemmer

9

E: Æresmedlemmer

2 Jens Romedahl og Jørgen H. Jensen

en fremgang på 1

Årstal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Medlemstal

350

329

280

259

271

329

343

329

308

Forskel

-26

-49

-21

12

58

14

-14

-21

Sidste års negative udvikling i medlemsantallet er desværre fortsat og vi er i dag 21 medlemmer
færre end i 2018.
En netto tilbagegang på 21 medlemmer dækker over – 9 alm. kontingent medlemmer og - 9
pensionister. 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 tror og håber at vi står foran en ny og bedre periode for lystbådehavnen, og vores samarbejde
med ADP. De seneste 4 -5 måneder har i hvert fald vist at ADP også ønsker at forbedre forholdet
til, og dialogen med os brugere. Hvad der er sket internt i ADP er vi naturligvis ikke vidende om,
men det er også ligegyldigt bare det forbedrer forholdene i, på og omkring havnen.
Vi har aftalt med ADP at vi adskiller den daglige drift af lystbådehavnen og dialogen med
klubberne fra miljøsagerne, således at vi ikke blander disse uforenelige sager sammen og dermed
ødelægger et spirende samarbejde.
ADP har ansat flere medarbejdere med henblik på at øge servicen og vedligeholdelsen på
lystbådehavnen, og der er udpeget en ansvarlig for denne funktion som vi forventer et godt
samarbejde med.

Miljø på havnen:
Det er ikke de store synlige resultater vi har opnået på dette område, måske tvært imod, nu har vi
ikke bare støvet at slås med, men også jernskrot.
Vi har dog fået en betydelig tættere dialog med miljømyndighederne således at vi holdes
orienteret om og høres i forbindelse med nye miljøgodkendelser.
Sidste år brugte vi en del tid og penge på advokatbistand i forbindelse med de verserende sager.
Konklusionen på dette arbejde var rimelig klar, juridisk er der ikke noget at komme efter,
kommunen bruger og holder sig inden for de rammer der er for området, og de er brede, hvis man
ønsker det. Vores advokat sendte et brev til Fredericia kommune, ADP, og aktørerne, hvor de
redegjorde for vores synspunkter og påpegede at der blev holdt øje med sagerne.
Når myndighederne tillader og accepterer den miljøbelastning vi udsættes for. så må vi finde
andre veje. En af de veje vores advokat anbefalede var indberetning af alle tilfælde af forurening
og gerne fra så mange som muligt, det vil sige at i alle ringer til miljøafdelingen når i konstaterer
forurening. Vi skal nok lave opslag med kontaktpersoner og telefonnummer.
Vi har også oprettet en Facebook side ”miljøsvineri på Fredericia havn” som i bedes bruge, skriv og
upload billeder når i konstaterer forurening.
Der er en regel i lovgivningen der siger, der er grænser for hvor meget man skal tåle, det betyder
at en dommer kan tilsidesætte myndighedernes vurderinger, hvis han finder forholdene urimelige,
men det kræver en rigtig god dokumentation, så den må vi selv skaffe.

Herudover er jeg ved at skrive til Enggård og Real Dania som er de store aktører på Fredericia C.
Jeg gør dem blot opmærksom på forholdene på lystbådehavnen og at forureningskilden ligger lige
midt imellem lystbådehavnen og deres nye og planlagte ejendomme i kanalbyen. Den
fremherskende vindretning er vestenvind dvs. at de potentielt får 4 -5 gange så meget forurening
den vej som vi får på havnen, det tror jeg ikke de nye beboere vil synes om. Kommer der først
reaktioner derfra så tror jeg at der bliver grebet ind.

Økonomi:
Klubben har fortsat en særdeles sund økonomi med en egenkapital på 1,65 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 evt.
medlemstilbagegang.
Og det bliver vi, vi mister stadig medlemmer, og vi mister lejeindtægter fordi vi ikke har kunne
tilbyde udlejning af to lokaler. Det sidste er vi heldigvis ved at løse.
Resten overlader jeg til Bjørn, det har han mere tjek på.

Bestyrelsen:
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2018 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

•
•
•
•
•
•
•
•

Formand

Lars Fardrup Nielsen

Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Aksel Kjelstrup Nielsen
Bjørn Pihl Sørensen
Aksel Kjelstrup Nielsen
Heine V Andersen
Anette Køpke
Claus Kvist

Bestyrelsen startede med at lave en klar og enkel målsætning for dens arbejde i 2018:
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 stor succes med god tilslutning, men det nye islet
med aktiviteter for børn og barnlige sjæle, udgik 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.
Julefrokost. Fint arrangement med stor tilslutning.
Julemiddag, også et godt og vellykket arrangement.
Nytårskur – En stor succes.

Paradisbroen:
Broen er gået fra renoveringsfasen til alm. vedligehold, der bliver dog skiftet nogle fortøjningspæle
her i foråret.
Nu er det bare at tage ned og nyde de fantastiske omgivelser og roen på stedet.

Skudeområdet:
Husene har hidtil været fuldt udlejet, men der har været behov for en opstramning eller
præcisering af regler og kontrakter. Der er udsendt nye kontrakter og de fleste har levet op til
kravene om vedligeholdelse af egne huse, det er dog enkelte der ikke har fået fornyet deres
aftaler.

Klubhuset:
Vores eksisterende klubhus fungerer tilfredsstillende også udlejningsmæssigt, selv om vi har måtte
konstatere en tilbagegang pga. manglende mulighed for dobbelt udlejning.
Vi har naturligvis været udfordret på pladsen i forbindelse med vores arrangementer, men det har
heldigvis været muligt at låne nabolokalet så vi har hutlet os igennem med lejede møbler og god
vilje.
Vi har etableret videoovervågning af lokalet, og det har tilsyneladende haft den ønskede effekt.

Kommunikation:
Hjemmesiden, Facebook og direkte nyhedsmail er vores aktuelle kommunikationsmidler, og de ser
i store træk ud til at fungere tilfredsstillende.

Fremtiden:
Medlemstilbagegang, pladsproblemer, ukendte naboforhold og økonomi med manglende
kontingent- og lejeindtægter, har naturligvis givet anledning til en lang række overvejelser om
fremtiden for Fredericia Motorbådsklub og vi har haft lidt følere ude blandt vores medlemmer på
havnen om hvordan de ser situationen.
Det er bestyrelsens opfattelse at vi skal ”favne bredere” have en klar og synlig profil der viser at vi
ikke ”bare” er en Motorbådsklub, men en klub for alle Fritidssejlere uanset hvad de måtte sejle i.
Vi ønsker også at signalere at vi koncentrerer os om fritidssejlads, tursejlads og socialt samvær,
hvor der er plads til alle. Vi vil favne alle og vi vil sikre et fælles talerør over for myndigheder og
udlejer til fælles gavn for alle, Det kommer vi tilbage til under indkomne forslag.
Som allerede meddelt på vores nytårskur har vi indgået en aftale med ADP om leje af nabolokalet
således at vi nu råder over begge klublokaler. Vi er i gang med at reetablere lokalet som meldes
klar til udlejning fra den 29. marts 2019. Det vil hjælpe på vores pladsproblemer og rette op på de
manglende lejeindtægter.
Overvejelserne bag leje af lokalet har naturligvis gået på økonomi, muligheden for at kunne tilbyde
dobbelt udlejning, pladsproblemer i forbindelse med egne arrangementer, usikre naboforhold.
Dette kombineret med gode forhandlinger med ADP der bl.a. gjorde det muligt at lave
erhvervsmæssig udlejning, dog forudsat klubmedlemskab og ikke mindst ønsket om at blive flere
medlemmer igen overbeviste os næsten om at det ville være det rigtige at gøre.
Et par af vores aktive medlemmer som vi drøftede situationen med bakkede op og sikrede os et 3årigt sponsorat som gjorde det økonomisk forsvarligt.
En stor tak til Jørgen E A og Claus Kvist fra Mentor it for deres støtte.

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 Motorbådsklub i det forgangne år, sætter jeg hermed beretningen til debat.
En speciel tak til Heine som har valgt at træde ud af bestyrelsen efter alt for kort tid, men hans
daglige job er ikke helt forenelig med hans bestyrelsespost. Du har været et friskt og innovativt
pust og vi håber at gøre brug af dine kompetencer på andre områder, tak for indsatsen. – (vin).

Beretningen blev enstemmig godkendt med applaus.

Ad. 3. Regnskab og Budget
Bjørn Pihl Sørensen gennemgik regnskabet og budgettet under et, idet begge dele var blevet
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og efter enkelte bemærkninger blev

regnskab og budget godkendt med applaus.
Ad. 5. Vedtægtsændringer
Formanden begrundede punkterne 5a og 5b og meddelte at punkt 5c udgik.
Efter mange bemærkninger og en stor talelyst, blev både punkt 5a og punkt 5b enstemmig

godkendt med applaus.
Ad. 6. Valg af formand.

Lars Fardrup Nielsen blev genvalgt som formand med applaus.
Ad. 7. Valg af bestyrelse.

Anette Køpke blev genvalgt med applaus.
Heine Andersen genopstillede ikke, bestyrelsen foreslog Claus Kvist.

Claus Kvist blev valgt med applaus.
Som ny bestyrelsessuppleant foreslog bestyrelsen Morten Cederberg.

Morten Cederberg blev valgt med applaus.
Ad. 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Kurt Møller revisor, modtager genvalg.

Kurt møller genvalgt med applaus.
Inge Sørensen revisor, modtager genvalg.

Inge Sørensen genvalgt med applaus.
Elke Kronsted revisor suppleant, modtager genvalg.

Elke Kronsted genvalgt med applaus.
9. Eventuelt.
Benny Hansen havde været til et arrangement i regi af FredericiaC, hvor der var blevet vist en
video der omtalte noget med at gammel havn skulle laves om til en lystbådehavn.?
Her svarede formanden at han også havde hørt forskellige rygter, og at han bl.a. havde deltaget i
flere uformelle ”kaffemøder” og lignende møder med bl.a. borgmesteren, og at han også godt var
klar over at der arbejdes på forskellige fronter med mange ting, men at det efter hans bedste

overbevisning ligger en del år ude i fremtiden, men selvfølgelig følger bestyrelsen debatten og
hvad der ellers kommer frem, meget nøje.

Opfordringer:
Bestyrelsen blev opfordret til at tage kontakt til Davidsen og foreslå at de etablerede en
”Marineafdeling”, idet Davidsen havde givet udtryk for at de ikke var afvisende overfor tanken,
hvis de blev opfordret til det.
Bestyrelsen blev også opfordret til at arbejde for betonbinding og video overvågning på
flydebroerne.
Bestyrelsen blev også opfordret til at arbejde for at ADP etablerede cykelparkering eller
cykelstativer på lystbådehavnen.
Bestyrelsen blev også opfordret til at arbejde for at ADP etablerede et offentligt toilet på
lystbådehavnen.

Problemer.
Der blev omtalt problemer med strømfald på C-broen.
Strømmen på vinterpladsen mangler i dagevis på vinterpladsen, og det opleves at Bjarne
Skjoldmose ikke tager problemet alvorligt, men ofte giver ”en sludder for en sladder” og slår det
hen.
Jørgen Jørgensen opfordrede til at hvis der var problemer med strømfald på broerne, så var det
vigtigt at det blev løst for at undgå galvanisk tæring.
Erik Prøhl gav udtryk for sin bekymring for, at Brolars ikke fik slået de resterende fortøjningspæle i
tide til at sæsonen startede ved paradisbroen.
Det blev også nævnt at automaten tit opleves at være ude af drift, til stor gene for gæstesejlere
der klager deres nød til medlemmerne, som ofte må låse gæster ind på toilettet når de ikke kan
trække et kort.
Vil det ikke være muligt at få et telefonnummer sat op, så der er et sted man kan ringe til i
sådanne situationer.
Efter en stor talelyst rundede formanden af med at sige, at vi alle jo er ambassadører for, at vi
favner bredere, så ser vi en båd der mangler en stander, så tag fat i dem og hjælp dem med ind i
fællesskabet, tak for en god generalforsamling.
Aksel Kjelstrup Nielsen/Referent/Sekretær
Fredericia den 15. marts 2019
_________________________________

_________________________________

Dirigent Jørgen Henrik Jensen

Referent Aksel Kjelstrup Nielsen

