
Generalforsamling referat Handbjerg 
Sejlklub 27 oktober 2021. 

 

 

Dagsorden:  

 1.Velkommen 

 2. Valg af dirigent  

Kenneth Elgaard 

 3. Bestyrelsens beretning, herunder året der gik  

Vi har haft et godt år hvor vi er kommet i gang, vi ønsker mere tilslutning og er ærgerlig over 

manglende betaling fra mange aktive folk på havnen der havde givet udsagn om de ville være 

medlem og støtte sejlklubben. Men vi ser frem mod næste sæson og endnu flere tiltag. Her 

arbejder vi på at blive medlem af dansk sejl union. Vi er kommet med i limfjordskredsens 

sejlerfællesskab.  

 4. Forelæggelse af regnskab  

Forlagt af Louise Bonde og godkendt 

 5. Kontingentfastsættelse  

Revurderet kontingent, snakket om priser for nye tiltag - Godkendt 

 6.Brug af fondsmidler (pt. 61.900 kr.+ 10.000 kr. =71.900 kr.  låst til optimistjoller, men mere 

søgt til vedligehold, optimistjoller, RIB-båd m.m.).  

Godkendt, Kenneth Elgaard sørger nu for køb. Forhåbentlig kan vi få 4 joller. Desuden har vi fået 

4 brugte joller fra Stuer Sejlklub, dog med defekter og manglende dele.  

 7.Aktiviteter 2022 og vinteraktiviteter  

Datoer fastlagt og aktiviteter godkendt 

• 19 april 2022 er der opstart af for dem der gerne vil tage speedbådscertifikat ved 
Handbjerg Sejlklub. Det vil tage 3 aftener (19/4, 26/4 og 3/5 + 1 prøvedag der aftales 
mellem deltagerne og instruktøren) 

• 30 april 2022 opstarter sejlads med blandt andet sejlads for voksne med instruktør og 
junior sejlads i joller herudover vil der være mulighed for prøvesejladser for 
interesserede. Følg Handbjerg sejlklubs facebookside eller hjemmeside, for at se hvilke 
hold, der starter hvornår.  



• "Sjov på vandet dag" lørdag den 4 juni. Denne dag vil være en dag hvor Handbjerg 
Sejlklub står for en masse aktiviteter på vandet. Der er aktiviteter for alle aldre og 
niveauer. Der vil være Rib-båd man kan sejle i, SUP boards, windsurf, sit on top kajak, 
sejlads i sejlklubbens både og joller med instruktør m.m.   

• 18 juni 2022 fælles sejltur med Handbjerg Sejlklub. Alle er velkommen enten i egen båd 
eller man kan komme med på en af sejlklubbens både. Turen går til Gyldendal, hvor vi vil 
spise noget fællesfrokost og hygge inden vi sejler tilbage til Handbjerg. Vi sejler fra 
Handbjerg Marina kl. 9.00. For yderligere informationer se Handbjerg Sejlklubs 
facebookside eller hjemmeside. 

 8. Ændring af vedtægt (se forslag nedenfor)  

Godkendt. Følgende var foreslået og ændret. Årsagen hertil er for at komme med i Dansk 

sejlunion hvorigennem vi kan få forsikringer af blandt andet vores frivillige og en række andre 

fordele.  

- § 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION Klubben er ikke medlem af en organisation - skal 

Ændres til at Klubben er medlem af Dansk Sejlunion 

- I § 16 skal vi vælge fremtidig tilgangsmåde, da første og anden del er modsigende. Så 

enten skal 3/4 stemme for ellers skal mindst 10. EN af formuleringerne skal slettes. Det 

foreslås at slette formuleringen med mindst 10 stemmer.  

- § 16 KLUBBENS OPLØSNING Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i 

dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes 

beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede 

medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne 

stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er 

beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes 

med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer 

der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, 

hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, 

dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. Handbjerg Sejlklub kan ikke opløses, så 

længe 10 stemmeberettigede medlemmer stemmer imod.  

- Sidste del i § 16 siger følgende:  

▪ Ved opløsning stilles klubbens midler og effekter til rådighed for Handbjerg 

Marina. 

▪ Her ændres Handbjerg Marina til følgende "andre Sejl og søsports aktive 

foreninger i Holstebro kommune." 

 9. Rettidigt indkomne forslag 

Ingen 

 10. Valg af bestyrelse og suppleanter  

4 er genvalgt, 1 er blevet suppleant i stedet og 1 er udtrådt. se nedenfor. 

Valgte bestyrelsesmedlemmer: 



- Formand: Kenneth Elgaard 

- Næstformand: Frank Poulsen 

- Kasserer: Louise Bonde 

- Medlem: Peter G. Jensen  

- Nyt medlem: Flemming Bjerrisgaard 

 

Udtrådt: Lars Nicolaisen samt Peter Andersen. 

 

Suppleant: Peter Andersen 

 11. Eventuelt  

Intet at bemærke 

 


