
Referat af 11. ordinære generalforsamling 

Thurø 33 Klubben 

 

Afholdt i klublokalerne i Middelfart Sejlklubs klubhus lørdag den 25. februar 2017 kl. 16:00. 

Velkomst ved formanden til de 19 fremmødte repræsenterende 11 både, samt Sonja Walsted. 

 

Generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Palle Sørensen (Solitaire), der blev valgt med applaus. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med  bestemmelserne i 
vedtægterne: 

 Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med bådudstillingen i Fredericia. 

 Generalforsamlingen er indkaldt med mindst fire ugers varsel via foreningens hjemmeside 
www.thuroe33.dk. 

 Generalforsamlingen er indkaldt med den specificerede dagsorden 

 De indkomne forslag, som er kommet bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, 
er senest 8 dage før afholdelsen bekendtgjort på hjemmesiden. 

 

Da der er fremsat forslag om en vedtægtsændring, konstaterede dirigenten yderligere, at der var fremmødt mere 
end 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Dette betyder, at vedtægtsændringer kan endeligt 
vedtages på den igangværende generalforsamling, såfremt de opnår 2/3 af stemmerne. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Beretning ved formanden Jesper Nielsen (Smilla) Udskrift af beretningen foreligger separat, se nedenfor. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år. 

Kassereren Jørgen Andreasen (Carin) fremlagde årets regnskab for 2016 og budget for 2017. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

Budgettet for 2017 udviser et betydeligt underskud. Dette skyldes, at bestyrelsen påregner en del ekstra 
omkostninger i forbindelse med afholdelsen af det planlagte træf på Thurø til juli. På basis af et af kasseren fremlagt 
budgetoverslag for arrangementet, ønskede bestyrelsen derfor tilkendegivelse fra de fremmødte, om man fandt 
dette acceptabelt. Der var alt overvejende positive udtalelser om de fremlagte planer. Budgettet for 2017 blev 
således vedtaget. Kopi af regnskab og budget fremgår nedenfor. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent på kr. 300 blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag 

Der var indkommet et forslag om en vedtægtsændring med det formål at frigøre tidspunktet for 
generalforsamlingen fra afholdelse af bådudstillinger. 

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag om ændringer: 

§4. Anden sætning, ændres til: 



Sidste rettidig indbetaling af kontingent er den 15. april. 

 

§6. Første sætning ændres til: 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes 
med  mindst fire ugers varsel  via foreningens hjemmeside www.thuroe33.dk med følgende punkter:. 

Ændringen i §4 er afledt af ændringen i §6, idet en kontingentfastsættelse på en generalforsamling afholdt sidst i 
marts ville medføre en urimeligt kort frist til kontingentindbetaling. 

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget, og er således jvf. dirigentens gyldighedskontrol umiddelbart gældende. 
Bestyrelsen reviderer vedtægterne i overensstemmelse hermed. 

6. Valg af bestyrelse 

Hele bestyrelsen er på valg. Formanden vælges for 2 år og den øvrige bestyrelse er på valg for 1 år.  

Bestyrelsen før valget består af: 

Jesper Nielsen, formand (Smilla) 

Jørgen Andreasen, kasserer og webmaster (Carin)  

Niels Eriksen (Lunke) 

Kristoffer Drzewiecki (Vesta) 

Christina Jørgensensen (Mallemuk)  

Christina Jørgensen (Mallemuk) havde fremsat ønske at udtræde af bestyrelsen. 

Den øvrige bestyrelse var villig til genvalg. 

Bestyrelsen ønskede at foreslå valg af Peter Hyllested (Nadja) til den ledige plads. 

Formanden opfordrede enhver i forsamlingen, som kunne have lyst til det, til at lade sig opstille til bestyrelsesvalget. 
Der er ingen i den nuværende bestyrelse, som ønsker at stå i vejen for yderligere fornyelser i bestyrelsen. 

Der var ikke optræk til tilmelding af øvrige kandidater, så Peter Hyllested (Nadja) blev valgt med applaus, og Jørgen 
Andreasen (Carin), Niels Eriksen (Lunke), Kristoffer Drzewiecki (Vesta) og Jesper Nielsen (Smilla) blev genvalgt. 

7. Valg af revisor og suppleant 

Frank Hansen (Karina) blev genvalgt som revisor. 

Poul Tom Hansen (Rosamunde) blev genvalgt som suppleant. 

8. Eventuelt 

Der var ikke anmeldt emner til behandling under punktet eventuel. 

Poul Tom Hansen (Rosamunde) orienterede kort om aktiviteterne i Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads, 
som Thurøø33 klubben er medlem af. Museet er frem til 1. maj 2016  flyttet fra Valdemat Slot til Frederiksø i 
Svendborg. Poul Tom havde medbragt Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads´s flotte medlemsblad, som alle 
de fremmødte på generalforsamlingen fik udleveret. 

 

Formanden sluttede med at takke den afgående (og delvist genvalgte) bestyrelse for arbejdet i årets løb. 

Ligeledes tak til Palle Sørensen (Solitaire) for at dirigere generalforsamlingen problemfrit gennem forløbet. 



Generalforsamlingen sluttede ca. 16.45, hvorefter Jørgen (Carin) underholdt med en billedfortælling om turen med 
Carin til Ålandsøerne sidste sommer.  

Dette blev efterfulgt af "klubaften" med middagsbuffet. 

 

Bestyrtelsens beretning v/ formanden 

Foreningens status 

Som følge af kasserens ihærdige propaganda har vi siden sidste generalforsamling fået 4 nye medlemmer og ikke 
mistet nogen. 

Af de 32 både er nu de 27 medlemmer 

Af de 5, som ikke er medlemmer, er de 2 tyske. 

Af de resterende 3 danske ikke-medlemmer er 1 firmaejet. 

Der er altså kun 2 aktive, danske, private bådejere, som har valgt at stå uden for klubben. 

Vi kan glæde os over nu at have 5 tyske både som medlemmer. 

Derudover har vi 2 passive medlemmer (tidl. Arn Gry og Gingang) 

Sidst men ikke mindst har vi vores æresmedlemmer. 

I bestyrelsen synes vi selv, at vi har en ganske fin dækning af "markedet". Det skyldes som nævnt i stor 
udstrækning kassererens indsats. 

Så vidt jeg er orienteret er der i øjeblikket kun 2 Thurø 33 til salg. Det er Erla og Rasmine (Marbæk). Derudover 
Gingang, som måske er til salg.. 

Erla er ikke medlem i klubben, så der er måske basis for en forbedring i medlemstallet. 

Årets aktiviteter. 

Bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsen har holdt 2 møder i maj og november 2016. 

Emnerne har især været relateret til vores træf i Vordingborg, vores kommende træf på Thurø og selvfølgelig 
den igangværende generalforsamling med vedtægtsændring. 

Træf Vordingborg 22 - 24/7-2016: 

Dette var så en ny udgave af "Øresundstræffet" forlagt til ferietiden, og måske mere centralt i landet. 

Fremmødet var fint: 10 både mødte op. 

Operationen lykkedes i den forstand, at vi fik tiltrukket sejlere fra både Tyskland og Langeland. 

Jeg oplevede, at vi havde et par gevaldigt hyggelige døgn i meget fine omgivelser.  

Heldet og Jørgens organisationstalent tilsmilede os på alle måder: 

Alle bådene lå samlet lige ved siden af klubhuset, hvor det virkede som om verandaen og alle de øvrige  
faciliteter var reserveret til os. 

Der var sørget for gratis morgenbrød hver morgen. 

Sejlklubben stillede kajakker og joller til rådighed for de legesyge. 

Museet ved Gåsetårnet var en stor oplevelse (for mig ihvertfald) 



Wilhelm kom som ofte før og delte ud af en kæmpe stor flaske dejlig rødvin. Jeg tror størrelsen hedder 
Methusaleh (6 liter) 

Karin, Fruen af Vesta, havde fødselsdag. Det syntes Kristoffer skulle fejres med champagne til alle. Måske skulle 
vi forlange at medlemmerne oplyser deres cpr-nr. , så vi kan planlægge fremtidige arrangementer på datoer, 
hvor der er lidt ekstra at fejre. 

Selv vejret var perfekt. 

Vores energiske webmaster, har lavet en fin og stemningsfuld billedreportage på vores hjemmeside.  

Den findes under menupunktet Klubben/Aktiviteter. 

Det anbefales varmt til de af jer, som ikke har set den. 

 

Træf Thurø sommeren 2017 

Vi holder vores "store" 3-årlige træf på Thurø d. 29 - 30/7 - 2017. 

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen. 

Sonja Walsted har igen generøst tilbudt at lægge lokaliteter til arrangementet. 

Bestyrelsen er gået i gang med at forberede arrangementet., men meget er stadig overladt til den nye 
bestyrelse, som har sit første møde d. 4. april. 

Træffet vil denne gang også blive præget af klubbens 10-års jubilæum (i nov. 2016), så den nuværende 
bestyrelse har besluttet at ofre noget af klubbens "formue" på arrangementet. 

For de, som kommer i god tid, arrangeres et lille "for-træf" i Dageløkke. Ligesom vi gjorde i 2014. 

Øresundstræf i juni 

Niels arrangerer et mini træf i Øresund d. 10/6 - 11/6. 

Foreløbig er Flakfortet valgt som mødested. Jeg har erfaret, at Dragør Sejlklub holder deres Saltholm Rundt 
regatta i disse dage, så vi skal muligvis finde et andet sted. 

Alle er velkomne, ikke kun Øresundssejlerne. 

Hjemmesiden 

Som jeg omtalte i forbindelse med Vordingborg-træffet, synes jeg, at vores hjemmeside virkelig er værd at 
besøge. 

Og det er der åbenbart mange andre, der også synes. 

Jeg har kigget på web-statistikken for januar måned. 

Umiddelbart tænker man: Hvem kigger på båd-sites i januar? 

Men jo! 

Der er i januar ikke mindre end 2531, der er kommet ind på vores hjemmeside. 

Af dem er der 91, som ikke har været der før. 

D.v.s. der kommer hele tiden nye til. Men der har i januar også været over 2400 på hjemmesiden, som har været 
der før.  

Det tyder på, at det ikke kun er klubbens medlemmer, som følger siden. 

Jørgen har beregnet at vi i 2016 havde: 



nye besøgende  1744 

antal sidefremvisninger  40.823 

Antal sessioner (taget de sidste tre måneder a 7322 x 4 = ca 29.000 

Hvis jeg har forstået Jørgen rigtigt er det mere end dobbelt så mange, som Sejlklubben Snekken i Vordingborg, 
som har 320 medlemmer. 

Jeg mener, at vi af dette kan se, at vi i vores hjemmeside har en meget slagkraftig repræsentation overfor 
omverdenen.  

Thurø 33 bådtypen var i forvejen ret kendt, og hjemmesidens popularitet giver en selvforstærkende forøgelse 
af dette. 

Og så har vi jo også selv fornøjelsen af at kunne følge med, i det vi ikke vidste, eller havde glemt. 

Men som Jørgen skriver på forsiden: ”Ingen klubhjemmeside bliver bedre end medlemmerne gør den til”.  

Så der skal lyde en kraftig opfordring til alle om at bidrage med billeder, dyrt indhøstede erfaringer, gode råd 
eller skæve historier. 

Under alle omstændigheder vil jeg takke Jørgen for det fine arbejde, han udfører på vores  

hjemmeside 

 

Thurø 33 Klubben 
      

         

   
regnskab budget budget 

   

   
2016 2016 2017 

   

         INDTÆGTER: 
       Kontingenter 
 

8.397,09 7.500,00 8.400,00 
   Renter 

  
0,00 

     Andre indtægter 
 

35,18 
     INDTÆGTER I ALT: 

 
8.432,27 7.500,00 8.400,00 

   

         

         

         UDGIFTER: 
       Kontingent Søfartsmuseum -1.000,00 -500,00 -500,00 

   

Generalforsamling 
 

1.098,25 

-
1.500,00 -1.000,00 

   Bestyrelsesudgifter 
 

0,00 0,00 0,00 
   Træf Vordingborg 

 
0,00 -500,00 -500,00 

   

Træf 2017 
    

-
10.250,00 

   

Repræsentation 
 

-80,00 

-
1.000,00 -1.000,00 

   Klubstandere 
 

0,00 0,00 0,00 
   

Kontorudgifter 
 

-3.716,00 

-
3.650,00 -3.800,00 

   Bankudgifter 
 

-10,00 -30,00 -30,00 
   Porto 

  
0,00 -60,00 -64,00 

   

UDGIFTER I ALT: 
 

-3.707,75 

-
7.240,00 

-
17.144,00 

   



         

         ÅRETS DRIFTRESULTAT: 4.724,52 260,00 -8.744,00 
   

         

         AKTIVER: 
       Kassekonto 
 

0,00 

 
PASSIVER 

  Bankkonto Nordea 
 

19.437,51 

 
Egenkapital 01.01.16 

 
17.432,99 

Beholdning Klubstandere 2.720,00 
 

Årets driftresultat 
 

4.724,52 

Udestående fordringer 0,00 
 

Egenkapital 31.12.2016 22.157,51 

AKTIVER I ALT 
 

22.157,51 
 

PASSIVER I ALT 
 

22.157,51 

         

         Specifikation træf 2017 
      Flakfortet, grilkul 

   
500,00 

   Dagelykke 
   

500,00 
   Walsted: 

        
musik 

    
5.000,00 

Tallene er taget tra træffet i 2014 
og reguleret lidt 

buffet 30 a 300,00 
   

9.000,00 
  leje af borde, stole, service m.m. 

 
2.000,00 

   øl, vand, morgenbrød m.m. 
  

2.000,00 
   (vin tager man selv med) 

      25 betalende a 350 
   

-8.750,00 
   

         træf i alt 
    

10.250,00 
    


