Referat af generalforsamling i Thisted Sejlklub mandag, d. 24.februar 2020 kl.19:30
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.

Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

5.

Fastsættelse af kontingent.

6.

Valg af formand

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9.

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

10.

Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)

11.

Eventuelt.

Ad 4:
Bestyrelsen:
•

Ordensreglement og efterlevelse heraf.

•

Drøftelse og godkendelse af planer omkring opførsel af ny mastehal, herunder
status på forhandlinger med Thisted kommune, leje af yderligere areal og forlængelse af
lejekontrakt.

•

Igangsætning af strategidrøftelse: ”Thisted sejlklub frem mod 2030”

•

Forlængelse af samarbejdsaftale med TGI

Medlemmer:
•

Et par medlemmer ønsker dialog omkring udearealer, vinterpladsen, mulighed for opførelse
af nye bådhaller og status på udvidelse af dokken, derudover drøftelse af samarbejde med
Thisted kommune.

Ad 5: Under forudsætning af beslutning om opførelse af mastehal, herunder leje af yderligere areal
stilles forslag om forhøjelse af kontingent med kr. 500 for aktive medlemmer med båd og kr. 250
for aktive medlemmer uden båd.
Ad 6: Simon Kristensen modtager genvalg
Ad.7. Jørgen Møller Larsen og Carl-Peter Krarup er på valg. De modtager begge genvalg.

Referat:
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen forslog Jonas Beck som modtog valg og straks takkede de fremmødte herfor. JB
konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Regnskabet er
offentliggjort på TS’s hjemmeside søndag d. 16.2. sammen med dagsorden.
I tilfælde, at der måtte blive behov for stemmetællere under generalforsamling, blev Otto Ekmann
og Per Hovmark udpeget hertil
2. Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning kan læses her . (kommer senere)
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Regnskab:
Jørgen Møller Larsen gennemgik regnskabet og konstaterede, at TS har en god økonomi.
Regnskabet blev godkendt.
4.
Ordensreglement:
Simon oplyste, at Thisted Kommune har tilkendegivet, at de finder, at TS roder på vinterpladsen og
arealet uden for mod syd, hvor vi i øvrigt ikke må være. Ordensreglementet er bl.a. derfor under
revision, og skal fremadrettet efterleves.
Der skal således ryddes op uden for volden mod syd – eller rettere, vi skal have flyttet vores ting
ind på vinterpladsen, og vi skal ved isætning og optagning af både holde os inden for det areal, som
vi disponerer over.
Simon og Jonas arbejder på et udkast til nyt ordensreglement og sender det til Thisted kommune til
godkendelse – vi skal bl.a. have fastlagt ”snitflade” omkring arbejdsdeling, fx hvem gør hvad i
relation til uønskede fartøjer mv. Ordensreglementet skal også være en hjælp til løsning af
konflikter med medlemmer, fx både der står og forfalder på vinterpladsen.
Nyt ordensreglement bliver lagt på TS hjemmesiden inden sæsonstart.
Mastehal mv.:
Simon redegjorde for planer og baggrund for bestyrelsens overvejelser omkring opførelse af en ny
mastehal, herunder også nødvendigheden af at sikre yderligere arealer og forlængelse af
lejekontrakt.
Der var positiv stemning for en ny mastehal ved første drøftelse til medlemsmødet for 1 ½ år siden.
Også i det lys har vi arbejdet videre med planerne.
Kommunen har afvist alternativ beliggenhed for ny mastehal / halvtag parallel til eksisterende
bådhaller. Kommunen er i øvrigt ikke meget for udleje af yderligere areal og forlængelse af
lejekontrakt, hvis ikke vi har brug for jord til mastehal
I forbindelse med oprydning, plads til 2 J70’ere mv. har vi brug for mere plads.

Carl-Peter gennemgik indhentede priser for en ny mastehal under forudsætning af, at vi ikke
udfører arbejde selv

Gravearbejde

366.000 kr.

Murer punktfundamenter

145.280 kr.

Tø stålbuer, ydervægge og tag

656.432 kr.

Maler

20.000 kr.

VVS

36.000 kr.

EL

31.200 kr.

Inventar

80.000 kr.
------------------------1.334.912 kr.

Uforudsete udgifter

50.000 kr.

Moms

346.228 kr.

I alt inkl. Moms

1.731.140 kr.

Ud over behovet for mere opbevaringsplads, bl.a. også med det formål at få ryddet op, kan opførelsen af en
mastehal være med til at sikre TS mere areal og en lang lejekontrakt. Arealmæssigt skal vi slå til over for
kommunen, hvis muligheden for yderligere areal og længere lejekontrakt byder sig. Modsat kan det være, at
kommunen har disponeret anderledes over arealet, når vi er klar.
Thisted Kommune taler i øvrigt ikke længere om multihaller.
Hvis vi forlænger med TGI, kan samarbejdet hermed måske på sigt også indgå i opførelse af hallen – det har
været drøftet, men intet er for nuværende bestemt.
Der udspandt sig en længere drøftelse for og imod opførelse af hallen, herunder økonomiske aspekter. Det
blev bl.a. fremført, at en kontingentforhøjelse ikke er nødvendig.
Bestyrelsen fastholdt dog, at en kontingentforhøjelse et must og rettidig omhu, såfremt vi skal bygge en ny
hal, og at forslaget omkring opførelse af ny hal er under forudsætning af en samtidig kontingentforhøjelse.
Kontingentet i øvrigt altid gendrøftes på en senere generalforsamling, hvis der måtte være behov herfor.
Der blev orienteret om, at vi har søgt om momsfritagelse af byggeriet. Kan byggeriet friholdes for moms, vil
kontingentforhøjelsen på kr. 500 vedr. aktive med båd være incl. moms – altså kr. 400 + moms – idet vi i så
fald skal genere momspligtige indtægter. Teknisk skal kontingentforhøjelsen derfor adresseres til mastehal,
kran mv.
Beslutning omkring opførelse af mastehal og samtidig kontingentforhøjelse som foreslået, blev herefter sat til
afstemning under et. Et par medlemmer ønskede skriftlig afstemning.
Der var 55 stemmeberettiget medlemmer.
Resultat af afstemning: 44 JA stemmer, 8 NEJ stemmer, 1 ugyldig og 2 blanke. Forslag om opførelse af ny
mastehal og samtidig kontingentforhøjelse blev således vedtaget.
”Thisted sejlklub frem mod 2030”:

Peter Akselsen fremviste og gennemgik præsentationen af strategidrøftelser ”Thisted Sejlklub frem mod
2030”, som bestyrelsen ønsker at igangsætte.
Helt kort skal drøftes fremtidige investeringer (broer og øvrigt anlæg), økonomi (herunder ændret
kontingentstruktur, fx indførelse af familiekontingent?), demografi, tiltrækning af nye medlemmer oma.

Der vil senere blive indkaldt til møde herop, men Peter opfordrede allerede nu til, at medlemmer, der ønsker
at indgå i drøftelserne, melder sig på banen.

Forlængelse af samarbejdsaftale med TGI: Det indstilles, at samarbejdet med TGI forlængeres. TGI skal
betale et grundbeløb på 9.000 kr. (svarende til nuværende antal medlemmer på 15 x kr. 600) og 400 kr. pr
medlem derudover. Indtil videre har TGI behov for 2 containere på 20 og 40 fod med træterrasse imellem.
TGI er på havnen mandag og torsdag fra kl.17 til 19 + til events.
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at vi forlænger med TGI.

5. Fastsættelse af kontingent:
I forbindelse med afstemning om ny mastehal blev der vedtaget en forhøjelse af kontingent med
500 kr. for aktive medlemmer med båd (evt. opkrævet incl. moms, hvis byggeri kan friholdes for
moms), og 250 kr. for aktive medlemmer uden båd.
6. Valg af formand:
Simon S. Kristensen blev genvalgt uden modkandidat.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen M. Larsen og Carl-Peter Krarup blev genvalgt uden modkandidater.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen indstillede Jonas Bech som suppleant til bestyrelsen. Jonas Bech blev valgt uden
modkandidat.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Arnfred Toft Larsen og Peter Ottosen blev foreslået - Begge blev genvalgt
Per Hovmark blev genvalgt som suppleant
10. Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
-

Dommerudvalg: ad hoc udvalg
Klubmesterskab: ad hoc udvalg
Kapsejlads udvalg
o
o

-

Trimsejlads: Genbesættes blandt sejlere, der sejler Trim
Mors Cup : Claudia, Simon og Peter

Målerudvalg: Carl-Peter Krarup, Finn Søgaard
Sponsorudvalg: Simon Kristensen
Presseansvarlig: Simon Kristensen
Juniorafdeling: Lars Klemme, Philip Brand, Ejgild Madsen
Udlejning klubhuset: Stine Lundager
Festudvalg: Margit og Bjarne Kahr, Anita og Peter Rasmussen
Skt. Hans fest: Ole Larsen og Peter Axelsen
Ds Turbøjer: Leo
Buster XL: Philip Brand
Misse: juniorafdeling
Sejlerskole: Carl-Peter Krarup (Tovholder) og Olav Gjørup

11.

•
•

•
•
•
•

-

Kran: Leif Hummelshøj
Klubhuset: Jens Jørgen ”Sjønne” Kristensen
Jolle huset: Niels Jørgen Larsen
Broformænd:
o Vestbroen og Bryggen : Leo Mikkelsen
o Fiskerihavn : skal udpeges af JML
o Kongebroen : Ejgild Poulsen
o Folkebådsbroen : Benny Madsen
o LM-broen : Birger Andersen
o Lang Pontonbro : Der skal udpeger afløser for Per Buch
o Østbroen : Svend Jørgen Gregersen

-

Vinter plads: Leo Mikkelsen
Træskibestævne: Lars Klemme, Jens Erik Hald

Eventuelt.
Otto Ekmann mangler gaster til onsdagssejlads
”Sjønne” Jens Jørgen kommentarer / forslag :
o De 2 gamle toiletter åbnes for turister – god idé, som der arbejdes videre med
o Ponton til optimister bør fornyes
o Toppen af kranen er rusten, skal males ved næste service i år. FJ Byg har evt. lift vi
kan låne/leje.
o Er der givet tilladelse til, at autocamper opkræves ”uformelt”, når de bruger strøm
og sejlklubbens faciliteter? Nej, det har bestyrelsen ikke givet, men de få der
kommer opkræves. Parkeringspladsen er Th. Kommunes, så vi bestemmer ikke der.
Vi skal ikke ”reklamere” med mulighed for campere.
o Gangbro rundt omkring klubhuset skal skiftes, måske opstilles luft til luft
varmepumper
J 70 piger har brug for hjælp ved klargøring og små reparationer (glasfiber skader)
Kommunikation: nye medlemmer skal have mere informationer, er en mail liste en
mulighed. Husk GDPR regler.
RIB skal erstattes med en 8 personers RIB, der arbejdes på at søge fonde og finde en ny
RIB båd. I yderste fald må vi selv investere. Vi har erstatning for motor og den gamle RIB
som en begyndelse.
Olav: Kan der etableres en mulighed for at affyre nødraketter? (i samarbejde med
sejlerskolen er måske en mulighed)

Jonas Bech takkede som dirigent for god ro og orden og ophævede herefter generalforsamlingen.
Formanden rundede generalforsamlingen af med tak til dirigenten for myndig ledelse og tak for et
fint fremmøde.
For referat
Claudia Werner
Thisted, den 25.februar 2020
Referatet godkendt af dirigent Jonas Beck pr. mail d. 13. marts 2020

