
Referat af generalforsamling i Thisted Sejlklub mandag, d.  07. februar 2022 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.  
 
Ad 6: Simon Kristensen modtager genvalg 
 

Ad.7. Carl Peter Krarup og Peter Sørensen er på valg. De modtager begge genvalg. 
 
Ad.8. Jonas Bech bestrider posten i dag og modtager genvalg 
Ad.9. Arnfred Toft og Peter Ottosen er på valg. Arnfred Toft modtager ikke genvalg, Per Hovmark 
forslås i stedet for Arnfred. 
 
Referat: 

 
1. Valg af dirigent:  
 
Bestyrelsen forslog Karsten Bjørnskov som modtog valg og straks takkede de fremmødte herfor. 
Karsten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Regnskabet og 
dagsorden er bl.a. offentliggjort på TS’s hjemmeside søndag d. 30.01.2022 

 
2. Bestyrelsens beretning:  
 
Bestyrelsens beretning kan læses her . (kommer senere) 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt.  
 
3. Regnskab:  
 

Carl Peter Krarup gennemgik regnskabet og konstaterede, at TS har en god økonomi. Men det er 
bekymrende at medlemstallet falder. Dermed falder indtægterne imens de ordinære og ekstra 
ordinære udgifter vil blive konstant eller vil stige. Der gøres opmærksom på at den ny mastehal er 

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


udgiftsført overdriftet og altså ikke er aktiveret. Det er en noget konservativ tilgang til 
værdiansættelsen heraf! 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag: Ingen 
 
5. Fastsættelse af kontingent: 
 
I forbindelse med fastsættelse af kontingentet gennemgik Carl Peter regnskaber de seneste 5-6 år. 

En fremførsel heraf viser et budget der balancerer uden konsolidering til kommende investeringer. 
Bekymringen retter sig mod, om medlemstallet fortsat vil være faldende mens de løbende udgifter i 
bedste fald vil være konstante men sikkert vil være stigende (strømpriser, materialer stiger) 
Der vil løbende være dyre udgifter såsom renovering af klubhuset, broer osv.  
Med henblik på nævnte parametre vil bestyrelsen ikke udelukke en kraftig stigning af kontingent til 
næste år. 
 
I de kommende strategidrøftelser vil økonomien i klubben være et væsentligt element – og 
konklusioner herfra vil indgår i fastsættelsen af kommende kontingentstruktur. 

 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i år. 

  
 
6. Valg af formand:  
 
Simon S. Kristensen blev genvalgt uden modkandidat. 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  
 

Carl Peter Krarup og Peter Sørensen 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 og Peter Ottosen er på valg. Arnfred Toft modtager ikke genvalg, Per Hovmark forslås i 
sted for Arnfred.  
 
Lars Mathiasen blev valgt som suppleant. 
 
10. Valg af udvalg (Dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)  
 

- Dommerudvalg:  ad hoc udvalg  
- Klubmesterskab: fjernes  
- Kapsejlads udvalg 
  

o Trimsejlads: Peter Wadmann, Jens Frederiksen 
o Mors Cup : Claudia, Simon og Peter (som hjælpere Mona og Leif 

Hummelshøj, Hanne Raaby) 
 

- Målerudvalg:  Carl-Peter Krarup, Finn Søgaard 
- Sponsorudvalg: Simon Kristensen  



- Presseansvarlig: Simon Kristensen 
- Juniorafdeling: Lars Klemme 

- Udlejning klubhuset: Stine Lundager 
- Festudvalg: Anita og Peter Rasmussen – de finder evt. selv medhjælpere. 
- Skt. Hans: Ole Larsen 
- Ds Turbøjer: Leo og Peter Sørensen 
- Buster XL: Philip Brand 
- Misse/ Rib: juniorafdeling  
- Sejlerskole:  Olav Gjørup og Philip Brandt 
- Kran: Leif Hummelshøj  
- Klubhuset: Jens Jørgen ”Sjønne” Kristensen 

- Jolle huset: Lars Klemme / Juniorafdeling 
- Ny mastehal: Niels Jørgen Larsen 
- Broformænd:  

o G: Vestbroen og Bryggen : Jørgen M.Larsen 
o F: Fiskerihavn : Knud Kvorning 
o C: Kongebroen : Karsten Bjørnskov 
o D: Folkebådsbroen : Lars Mathiasen  
o E: LM-broen : Per Sanderhoff 
o B: Lang Pontonbro : Poul Erik Nielsen 

o A: Østbroen : Svend Jørgen Gregersen 
 

- Vinter plads: Peter S./ Leo Mikkelsen 
- Træskibestævne: Peter A., Simon, Lars Klemme 

 
 
11.   Eventuelt.   

• Simon informerer at alle ejere af bådhaller har været indkaldt til et møde hvor man drøftede 
et fælles ordensreglement for alle haller. Hal ejere er anmodet om at drøfte forslaget 
indbyrdes. Bestyrelsen indkalder til nyt møde i nærmer fremtid for at tage en endelig 

beslutning. 
• Simon informerer om status på gamle bådvogne. De fleste vogne er identificeret, men der 

opfordres til, at man sætter navn og telefonnummer på bådvognen. Ellers bliver de fjernet / 
skrottet. Der må ikke stå bådvogne uden for volden til sæsonstart 2022. 

• Stormskader i bådhaller: Simon opfordrer til at alle stormskader skal meldes til ham, 
inklusive dokumentation (billeder af skaden) - en del tagplader blæste væk under den sidste 
storm. Simon laver en fælles skadesanmeldelse til Th. Forsikring. 
 

• Strategi : Peter A. informerede om udarbejdelse af en strategi plan for Thisted sejlklub. Som 

fokus områder nævnes:  
 
 

o Økonomi 
o Medlemmer  
o Gæstesejlere 
o Cold Hawaii Indland ”Sailing” 
o Bygning og anlæg 
o Synlighed 

o Bæredygtighed 
 
En legeplads vil blive etableret af Thisted kommune 
 
Bestyrelsen vil igangsætte arbejdsgrupper, som skal brainstorme og udarbejde 
langsigtede planer på de fokusområder. Allerede på mødet kom diverse forslag, 
ideer, målsætninger som skal tages med i strategiplanen. En præsentation af en 
strategiplan forventes sidst i 2022. 
 



• Go Sailing: Peter A. informerede om, at der er fuld gang i en arbejdsgruppe med fokus på 
juniorafdeling, J70 sejlere, ungdomsafdeling og sejlerskole. Driften af J70 er blevet 

diskuteret, alle må sejle  J70 mod et gebyr. Man er ikke i tvivl om at der mangler ildsjæle. 
Der skal instruktører til, som kommer til at koste lidt, men det er en nødvendighed for at 
fremme sejlsporten. Ligeledes er der tale om samarbejde med diverse efterskoler/ 
sejlerskoler for at opnå synergi og fælles kapsejladser på fjorden. 
 

• Peter S. oplyser at havnepenge forhøjes fra 120 kr. til 150 kr. 
 
 

• Carl Peter oplyser at etablering af nyt betalingsanlæg er i fuld gang og opsættes snart. Der 

kan fremover betales med Kort (Dankort, Master card etc, mobile pay). Når 
betalingssystemet er etableret informeres der herom på vores hjemmeside 

 
 
 
Karsten 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 men dog ikke prangende fremmøde. 
 

For referat 
 
Claudia Werner 
 
Thisted, den 08.02. 2022 
 
 

 


