
 
Skærbæk Bådeklubs generalforsamling,  
afholdt i Skærbækhus, tirsdag d. 21.9.2021. 
31 medlemmer var mødt frem. 

Dagsorden:  
1: Valg af dirigent.  
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.  
4: Fastsættelse af kontingent.  
5: Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 6: Valg af formand i lige årstal. 
 7: Valg af den øvrige bestyrelse. (Torben Mikkelsen er på valg. Ønsker ikke genvalg) 
                                                      (Leon Nørulf er på valg. Ønsker ikke genvalg) 
8: Valg af suppleant til bestyrelsen. (Nuværende var afdøde Steen Sparsøe) 
9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Nuværende er Henrik Christensen, afdøde Steen 
Sparsøe og suppleant, Tage Hansen.)  
10: Valg af udvalg.  
11: Klubbens bestyrelse skal være repræsenteret i samtlige udvalg.  
12: Eventuelt. 
                                    __________________________________________ 
 
Ad.1: 
Som dirigent valgtes Niels Hansen, som fastslog, at forsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
Ad.2:  
Kjeld Hansen redegjorde for det forløbne år: 
 
Det vil for de fleste af de tilstedeværende føles som en kort beretning , selvom det nu er halvanden 
år siden sidste generalforsamling her i SBK. 
Årsagen kender vi jo alle sammen. Nemlig Corona pandemien. 
Det er ikke fordi vi ikke gerne vil, men fordi vi ikke må, men det ved i jo sikkert godt. 
Vi har fået etableret en samarbejdsform med havnen som fungerer rigtig godt. 
Før var der tit tvivl om fodslav, og ikke altid blev der trukket på samme hammel. 
Nu er der etableret dialogmøder hvor vi orienterer hinanden om de tiltag der er i gang, og hvad der 
forventes at hinanden. 
Et eksempel herpå er hvordan vi håndterede udlån af klubhus under corona, ligesom vi nu deler 
kontor med havnen. 
Vi har indkøbt nyt komfur og ny opvaskemaskine da de gamle var færdige. 
På ungdomssiden udmærker de unge sig ved at de er steget i antal, og det er rigtig positivt. 
Sidste år afholdt de Lillebælt open, og skulle have afholdt DM for ungdom sammen med Fredericia, 
men 16 timer før første start, lukkede corona pandemien for afholdelse, og da var gæstene allerede 
begyndt at indfinde sig.  Det var brandærgeligt, og i år var det fuldstændig umuligt pga, ja i kan jo 
selv se hvordan det ser ud udenfor. 
 
 
 
 



 
 
Ungdom har indkøbt Kegnæs joller til følgebåde, da de er langt de billigste i drift på den lange bane 
kontra ribbåde. 
Der er indkøbt nye sejl til SB 20 bådene. 
Sejlerskolen har kørt på lavt blus, i det hele taget har det jo været et atypisk år som ikke er et udtryk 
for det normale. 
Vi er i talende stund 282 medlemmer i alt, hvilket er en svag stigning, og det passer jo fint i tråd 
med at der ikke er flere pladser i havnen. 
Vi har i bestyrelsen gjort os en del  tanker om hvordan vi aktiverer motorbådssejlerne mere. Vi vil 
gerne at de bliver mere synlige i klubben. Som det er nu er det udelukkende kludesejlere der sidder i 
udvalg og bestyrelse, og det syntes jeg er en skæv fordeling, men når jeg ringer rundt er der ingen 
der har lyst til at tage del i arbejdet som er nødvendigt for at det kan fungere. Hvorfor. 
Jeg lader spørgsmålet stå åbent, men en ting er mig magtpåliggende at pointere, og det er at det er 
lige så meget motorbåds sejlernes klub som det er kludesejlernes klub. Jeg sejler selv med klud. 
Det var ordene fra bestyrelsen. 
 
Ad.3: 
Da kasserer Hans Christian Jørgensen var sygemeldt redegjorde Kurt Rasmussen for regnskabet. 
Der var efterfølgende et par spørgsmål ang. medlemstal og en post i regnskab. 
Regnskabet godkendtes. 
Det fremlagte budget blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad.4:  
Nuværende kontingentsatser godkendtes. 
 
Ad.5: 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad.6: 
Kjeld Hansen genvalgtes. 
 
Ad.7:  
Torben Mikkelsen og Leon Nørulf ønskede ikke genvalg. 
Michael Mikkelsen nyvælges. Mie Søgård Rasmussen vælges for unge-afd. 
Da ingen yderligere meldte sig, tildeltes bestyrelsen mandat til at finde manglende 
bestyrelsemedlem. 
 
Ad.8: 
Rikke Østergård vælges som suppleant. 
 
Ad.9: 
Henrik Christensen og Rikke Østergård. Suppleant: Tage Hansen. 
 
Ad.10:  
Kapsejladsudvalg, Turudvalg, Vild med Vand, Vinterarrangementer. 
 
 



 
 
Ad.11:  
Ingen bemærkninger. 
 
Ad.12:  
Her luftedes tanker om div. arrangementer til vinteren. (Tursejlerforedrag, servicering af 
redningsveste, El i både, Tovværksarbejde, Dansk Søredningstjeneste, besøg hos sejlmager, besøg 
hos Dragonfly mm.) 
Anneline redegjorde for planerne for jollernes kommende placering. 
Søren K. fortalte om Two Star tilmeldinger. 
 
Afsluttende takkede Kjeld de afgående bestyrelsesmedlemmer og Niels Hansen takkede for god ro 
og orden. Herefter serveredes smørrebrød og drikkevarer. 
 
Referat: Leon Nørulf 
 


