
 

 

  

Referat af generalforsamling i Strib Bådeklub. 

Tirsdag den 21. september 2021 

  

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 23 stemmeberettigede medlemmer.  

Formanden, Christian Saabye Simonsen, bød velkommen. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

1. Valg af dirigent 
 

Formanden foreslog Jørgen Rasch, der blev valgt ved akklamation.  Dirigenten takkede for valget og 
konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via e-mail til alle medlemmer og 
opslag i klubhuset. Med baggrund i det forsamlingsforbud, der fulgte corona pandemien kunne 
vedtaægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal afholdes i marts ikke gennemføres. Som 

en nødforanstaltning var generalforsamlingen indkaldt til møde i september og med forsamlingens 

samtykke konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt varslet og forkyndt.  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 
Formanden forelagde beretningen der indeholdt følgende hovedpunkter: 
 
Renoveringen af klubhuset var gennemført i en reduceret udgave, da de opnåede donationer ikke var 
tilstrækkelige til at gennemføre hele projektet. Installation af ovenlysvinduer og yderbeklædning var 
ikke gennemført. Der henstod indkøb og opstilling af elementer til de enkelte udvalg og foldevæg. 
Renoveringen var blevet fordyret med ca. 67.000 da en række elinstallationer skulle lovliggøres. 
 
Endvidere var indkøb af nye borde og stole udskudt. 
 
Udlejning af klubhuset til private arrangementer er populært og der er bookninger frem til 2024. 
 
Morten Andersen har stået for etableringen af en ungdomsafdeling, der bl.a. har gennemført et 
jollestævne. 
 
Sejlerskolen har været fuldtegnet med 12 elever og har gennemført et kursus i navigation. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt ved akklamation. 
 



 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det 

kommende år. 

  
Kassereren Jesper Bagge Pedersen gennemgik driftsregnskabet og statusposter. 

Driftsregnskabet viste indtægter på 164.668 kr. og et overskud efter afskrivninger på 31.858 kr.  

Klubbens aktiver var 338.405 kr. heraf bankbeholdning 312.201 kr.  

På forespørgsel oplyste kasseren af posten ’forsikring’ vedrørte klubbådene. 

Regnskabet blev herefter vedtaget or decharge til bestyrelsen givet ved akklamation. 

Under behandlingen af punkt 8. på dagsordenen oplyste Bent Sommer at han som 

generalforsamlingsvalgt revisor ikke havde revideret og godkendt regnskabet. Dirigenten bemærkede 

at uagtet at regnskabet var revideret ved ekstern revision skulle det revideres og godkendes af de 
generalforsamlingsvalgte revisorer. Han opfordrede bestyrelsen til at afklare dette snarest. 

Forsamlingen ønskede ikke at genoptage behandlingen af regnskabet. 

 

Kasseren forelagde budgettal for årene 2022 til 2025 som forsamlingen tog til efterretning. For året 

2021 viser budgettet et mindre overskud; også dette tog forsamlingen til efterretning. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2022 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter 750 kr. for senior medlemmer og 1000 kr. for 

familiemedlemmer. 

Søren Bryde Jensen fremsatte et forslag om at familiemedlemmer betalte 1500 kr. og pensionister 500 

kr. Forslaget var begrundet med at økonomien for en familie med typisk to erhvervsaktive kontra en 

enlig folkepensionist ikke stod i et rimeligt forhold til kontingenternes størrelse. 

Der var en livlig debat om kontingentet, herunder hvad medlemmerne fik for dette. Debatten omfattede 
adgang til klubhusets køkken og badeforhold. 

På et spørgsmål om muligheden for at ophæve bestemmelsen om at medlemmer der indtræder efter 1. 

juli betaler halvt kontingent, oplyste dirigenten at dette krævede en vedtægtsændring. 

På et spørgsmål om muligheden for at opkræve et gebyr ved indmeldelse opfordrede dirigenten 

spørgeren til at fremsætte et forslag om dette ved en kommende generalforsamling. 

Der var efter generalforsamlingen begyndelse ankommet to medlemmer, der fik udleveret 
stemmesedler, således at i alt 25 kunne deltage i afstemningerne. 



 

 

Efter endt debat satte dirigenten størrelsen af det ordinære kontingent til afstemning. Det mest 

omfattende var bestyrelsens forslag om 750 kr. og såfremt dette blev vedtaget bortfaldt forslaget fra 

Søren Bryde Jensen. 

20 stemte for og 1 imod forslaget. Dirigenten konstaterede at forslaget om 750 kr. var vedtaget. 

Herefter satte dirigenten størrelsen af kontingentet for familiemedlemmer til afstemning. 

Søren Bryde Jensens forslag om 1.500 kr. var det mest vidtgående, og såfremt dette blev vedtaget 

bortfaldt forslaget fra bestyrelsen. For forslaget stemte 3 og imod stemte et overvældende flertal. 

Dirigenten fastslog at forslaget ikke var vedtaget. 

Bestyrelsens forslag om 1.000 kr. blev herefter vedtaget af et overvældende flertal. 

Morten Andersen oplyste at klubben havde optaget et juniormedlem og foreslog at kontingentet blev 
fastsat til 500 kr. 

Efter en kort debat om størrelsen af dette, herunder sammenligninger med kontingenter til spejdere og 

svømning blev forslaget vedtaget af et overvældende flertal. 

Dirigenten opsummerede afstemningerne om kontingenter for året 2022 

Juniorer 500 kr. Seniorer 750 kr. Familiemedlemsskab 1.000 kr. 

 

5. Behandling af forslag  

Der forelå ingen forslag til behandling og ingen i forsamlingen havde indsendt forslag. 

. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Ifølge vedtægterne skal forsamlingen vælge 3 medlemmer. Der forelå ingen forslag til kandidater fra 
bestyrelsen men efter opfordring fra dirigenten meddelte Bo Kiel Jespersen, Jesper Bagge Pedersen 
og Morten Andersen at de modtog valg, og kandidaterne gav en kort præsentation af deres tanker om 
klubbens fremtid. Der var ikke yderligere kandidater og de tre blev valgt ved akklamation. 

Christian Saabye Simonsen, der var valgt til 2022, ønskede at udtræde af bestyrelsen og der var 
derfor behov for at vælge et bestyrelsesmedlem til 2022. Efter opfordring meddelte Brian Iversen at 
han modtog valg. Han blev herefter valgt ved akklamation. 

Klubbens bestyrelse består herefter af 

Bo Kiel Jespersen, Jesper Bagge Pedersen og Morten Andersen (valgt til 2023) 



 

 

Henrik Wolter og Brian Iversen (valgt til 2022) 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Bestyrelsen havde ingen kandidater. Bo Kiel Jespersen bragte Per Askjær i forslag; Per var ikke til 
stede men Bo indestod for at han var parat til at modtage valg. Per Askjær blev herefter valgt ved 
akklamation. Da de øvrige suppleanter var fratrådt var der behov for at vælge en suppleant til 
bestyrelsen indtil 2022. Efter megen opfordring fra forsamlingen og dirigenten tilbød Jens Kristian 
Lund at modtage valg. Han blev herefter valgt ved akklamation. 

Suppleanter til bestyrelsen er herefter 

Per Askjær til 2023 og Jens Kristian Lund til 2022. 

 

 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

Bent Sommer meldte at han modtog genvalg og efter opfordring meddelte Frank Nielsen at han 
modtog valg. De blev herefter valgt som revisorer ved akklamation. 

Efter opfordring gav Margrethe Storm samtykke til at modtage valg som revisorsuppleant og blev valgt 
ved akklamation. 

 

9. Fremlæggelse af udvalg 

 
Ungdomsudvalg 

Morten Andersen gennemgik økonomien for opstarten af afdelingen. De budgetterede udgifter på 
ca. 230.000 kr. var fremskaffet ved donationer fra Fynske Bank, DIF/DGI midler og tilskud fra 
Middelfart Kommune samt 10.000 kr. fra klubben. 

Afdelingen har 5 optimistsejlere og satser på at udvide i 2022 bl.a. ved at låne/leje joller fra 
Fredericia Sejlklub. Afdelingen har i samarbejde med Strib Ro- og Kajakklub og svømmeklubben 
Delfinen gennemført et meget velbesøgt ’Vild med vand’ arrangement, der omfattede SUP. Det er 
tanken at gennemføre flere lignende arrangementer i 2022. Afdelingen har i 2021 i samarbejde 
med Fredericia Sejlklub gennemført jolle DM. 

 

Klubhus 

Christian Saabye Simonsen supplerede bestyrelsens beretning med oplysninger om planlagte 
indkøb. Fra forsamlingen blev der fremsat ønsker om en afdeling i klubhuset med bløde stole, der 
kunne anvendes af forældre til ungdomssejlere, mens de ventede. Det blev påpeget at gardiner for 
de store vinduer var nødvendige, for at undgå blænding.  

 

Bridge 

Margrethe Storm oplyste at afdelingen havde begyndt sin aktivitet efter restriktionerne som følge af 
Corona var ophævet og ville fortsætte efterår og vinter. 



 

 

 

Jørgen Rasch overdrog med forsamlingens tilslutning dirigenthvervet til Jesper Bagge Pedersen, 
der gav ham ordet 

 
Bådelaug for klubbens både 

Jørgen oplyste at skolebådene havde været benyttet til skolesejlads, kapsejlads, pigesejlads og 
ugentligt sejlads af tidligere elever på sejlerskolen samt enkelte udlån til ferie- og weekend sejlads. 

Erik Bay og Tom Brinkmann har ydet en stor indsats med at vedligeholde bådene og sørge for 
vinteropbevaring af både og grej. Der er ikke planer om større udgifter, men småting skal ordnes 
herunder renovering eller udskiftning af en påhængsmotor. 

Pigebåden 

Jørgen oplyste at Ann-Britt Lomstein, der har stået for det praktiske i forbindelse med de ugentlige 
sejladser, har valgt at sejle fra Kolding. Det vil derfor være nødvendigt at finde en ny leder af denne 
aktivitet. 

Sejlerskolen 

Har gennemført ét kursus i Navigation og en fuldt tegnet sejlerskole med en del på ventelisten. 

Alle sejlelever bestod den praktiske prøve og alle elever bestod den teoretiske. 

Jørgen takkede Christian, Erik og Tom for deres store indsats som instruktører. 

Også i 2021 har der været et fuldt tegnet hold til sejlerskolen og den afholder teoretisk undervisning 
i oktober/november. Kurset er tæt på at være overtegnet så der udbydes muligvis endnu et kursus i 
2022. 

Vi forventer at afholde SCR kursus i november/december 2021. 

 

Jesper overgav herefter dirigenthvervet til Jørgen 

 

  
10. Eventuelt 

Der var en kort debat om behovet for fester og sociale arrangementer i klubregi.  

På spørgsmål om nøgler til klubhuset oplyste Toke Köhler at han stod for dette og havde indhentet 
forskellige tilbud om løsninger baseret på kort eller APPs. Ingen af disse var økonomisk forsvarlige, så 
han ville arbejde videre med projektet. 

Der var ikke yderligere indlæg og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til 
formanden, der afsluttede generalforsamlingen. 

Som dirigent 

 

Jørgen Rasch 



 

 

 


