
Referat af generalforsamling i Thisted Sejlklub mandag, d.  14. juni 2021 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:Der er ingen forslag fra medlemmer. Bestyrelsen vil som oplæg til punkt 5 gennemgå 

kontingentstruktur. 

 

Ad 6: Simon Kristensen modtager genvalg 

 

Ad.7. Claudia Werner og Peter Axelsen er på valg. De modtager begge genvalg. 

 

Jørgen Møller Larsen har ønsket at blive frigjort for posten som materialeforvalter. Peter Sørensen 

har gennem nogen tid varetaget posten sammen med Jørgen. Bestyrelsen foreslår, at Peter 

ekstraordinært vælges til bestyrelsen, idet Jørgen samtidig udtræder af bestyrelsen. Peter vil i givet 

fald være valgt i den resterende periode af Jørgens valgperiode, dvs frem til generalforsamlingen i 

2022. 

 
 
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. 17.2.2021, dato for generalforsamling er offentliggjort 

18.05.2021 og dagsorden den 06.06.2021.  

 

 

2. Bestyrelsens beretning:  

 

Bestyrelsens beretning kan læses her . (kommer senere) 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt.  

http://thisted-sejlklub.dk/index.php/Beretningen2010


 

3. Regnskab:  

 

Carl Peter Krarup gennemgik regnskabet og konstaterede, at TS har en god økonomi. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Indkomne forslag: Ingen 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

 

Simon gennemgik via Power Point kontingentstruktur, som den er og umiddelbart administreres i 

dag: 

 

- Aktivt medlem med båd, kr. 1.500: 

o Personligt medlemskab for indbetaler – husstand kan benytte faciliteter og 

deltage i arrangementer mv. 

o Der kan være arrangementer, hvor bestyrelsen beslutter, at alene 

medlemmet kan deltage eller skal være friholdt for brugerbetaling 

o Børn der sejler i juniorafdeling, betaler kontingent iht. regler herfor. 

o Ægtefælle/samlever, der går på sejlerskole, betaler separat herfor. 

- I øvrigt betales som aktiv med båd bl.a.: 

o Indskud ved indmeldelse kr. 5000 

o Broleje kr. 25 pr. kvm incl. moms 

o Fast beløb til liggeplads (vinterplads) kr. 500 incl. moms 

o Fast beløb til materiel kr. 500 incl. moms 

- Aktivt medlem uden båd, kr. 850: 

o Personligt medlemskab, der giver stemmeret, men ikke dækker husstand. 

- Junior medlem, kr. 300, ingen stemmeret 

- Passivt (støtte) medlem, kr. 100: ingen stemmeret, besøg i klubben som ”gæst” 

 

Der var lidt drøftelse om, hvorvidt aktivt medlem uden båd skal dække husstand. Bestyrelsen vil 

drøfte forholdet på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

  

 

6. Valg af formand:  

 

Simon S. Kristensen blev genvalgt uden modkandidat. 

 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  

 

Claudia Werner og Peter Axelsen blev genvalgt uden modkandidater.  

 

Bestyrelsen foreslog, at Peter ekstraordinært vælges til bestyrelsen, idet Jørgen samtidig udtræder 

af bestyrelsen. Peter vil i givet fald være valgt i den resterende periode af Jørgens valgperiode, dvs. 

frem til generalforsamlingen i 2022. 

 

Peter Sørensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Jørgen M. Larsen udtræder samtidig. 

 

 

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 Trimsejlads: Genbesættes blandt sejlere, der sejler Trim 

o 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: Anita og Peter Rasmussen 

- Skt. Hans fest: Ole Larsen og Peter Axelsen 

- Ds Turbøjer: Leo og Peter Sørensen 

- Buster XL: Philip Brand 

- Misse: juniorafdeling  

- Sejlerskole: Carl-Peter Krarup (Tovholder) og Olav Gjørup 

- 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 

 

 

11.   Eventuelt.   

• Jørgen M. Larsen takkede af som bestyrelsesmedlem. Han takkede for et godt samarbejde 

med såvel klubbens medlemmer som kolleger i bestyrelsen. 

 

• Peter Axelsen fortalte kort om en undersøgelse vedrørende kvinder i sejlsport gennemført af 

Dansk Sejlunion. Ca. 3000 medlemmer har besvaret et spørgeskema. Der er 

tankevækkende forskel på, hvordan sejlsport og det frivillige liv opleves af kvinder og 

mænd. Derudover viser undersøgelsen, at hver fjerde kvinde enten selv har oplevet 

kønsdiskriminerende adfærd eller har oplevet, at andre kvinder er blevet udsat herfor eller 

begge dele. Det handler især om at blive overset, latterliggjort eller udsat for nedladende 



kommentarer på baggrund af køn. Bestyrelsen deltog i en online konference den 31. maj 

hvor disse emner blev diskuteret.   

 

Jonas Bech takkede som dirigent for god ro og orden og ophævede herefter generalforsamlingen. 

Formanden rundede generalforsamlingen af med en tak til dirigenten for myndig ledelse og tak for 

et fint fremmøde. 

 

For referat 

Claudia Werner 

 

Thisted, den 17.06. 2021 

 

 

 


