Referat af Ordinær generalforsamling 10. marts 2018

Fremødte:
Generalforsamlingen blev afholdt i Rudkøbing sejlklubs flotte lokaler efter et besøg på Danmarks Museum for
lystsejlads.
Fremmødt var 21 personer fordelt på 10 både, samt et æresmedlem .
Blandt fremmødte var de nye ejere af SIF (tidligere Rasmine) Karen og Nils

Valg af dirigent.
Torben Svendsen (Perle) Blev valgt med applaus.
Torben kunne konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og at der ikke var indkommet forsalg.

Bestyrelsens beretning ved. Formand Jesper Nielsen. (Smillal)
Beretningen vedhæftes nedenfor.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab 2017 og budget 2018 samt Kontingent 2018 ved kasserer Jørgen Andressen. (Carin)
Grundet det store træf Sommer 2017 er der et planlagt underskud på årets regnskab.
De det relativt store beløb anført som kontorudgifter vedrører udgifter til hjemmesiden.
Regnskab og Balance vedhæftes nedenfor.
Regnskabet blev vedtaget
Budget 2018 blev vedtaget
Kontingent 2018 blev vedtaget som uændret kr. 300 / båd.

Indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget

Valg til Bestyrelsen
Formand Jesper Nielsen (Smilla) var ikke på valg.
Resten af bestyrelsen og suppleanter var på valg.
Den samlede bestyrelse genopstillede.
Formanden opfordrer medlemmer med lyst til at stille op. I år uden held
Den siddende bestyrelse blev genvalgt og omfatter således i tillæg til formanden

•
•
•
•

Kristoffer Drzewieski (Vesta)
Jørgen Andreasen Carin)
Peter Hyldested (Nadja)
Niels Eriksen (Lunke)

Valg af revisor og suppleant
Poul Tom (Rosamunde) blev genvalgt som suppleant
Frank Hansen (Karina) blev genvalgt som revisor

Eventuelt
Palle Sørensen (Solitaire) har skrevet til formanden vedr. placeringen af generalforsamlingen i Rudkøbing,
underforstået Vest for Storebælt og broen. Generalforsamlingen har hidtil fulgt en vekslen mellem øst og vest
afhængigt af bådudstillinger. Målet var og er at dele transport tid og udgifter. Bestyrelsen er ikke af den
opfattelse at den valgte placering af årets generalforsamling er i uoverensstemmelse med vedtægterne, men
har taget henvendelsen til efterretning.

Flemming Eriksen (Lunke) foreslog at forsøge med Facebook som medie i kommunikation med medlemmer.
Forslaget blev diskuteret.
Kasserer og webmaster Jørgen Andreasen mener sig ikke i stand til at løfte denne opgave også.
Flemming Eriksen forsøger at lave et oplæg.

Kristoffer Drzewieski (Vesta) foreslog et lidt senere tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.
Dette er muligt inden for rammerne af vedtægterne, for de år der ikke er bådudstilling. Skal afholdes inden 1.
April.
Bestyrelsen fastsætter datoen for generalforsamlingen og forslaget tages til overvejelse.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og modtog den sædvanlige dirigentvin. Poul Tom blev ligeledes
begavet med en flaske vin som en beskeden tak for hans engagement i forbindelse med afholdelse af
generalforsamlingen.
Herefter indtog forsamlingen en lækker middag fra den lokale kok og i forbindelse med kaffen underholdt
formanden med billeder og fortællinger fra en sejltur i Kroatien.

Bestyrtelsens beretning v/ formanden
Foreningens status og medlemstal
Sidste år kunne vi rose kasseren for en energisk hvervekampagne, som havde skaffet foreningen 4 nye
medlemmer.
I år må vi nøjes med at glæde os over, at vi har fastholdt vores medlemstal.

Vi må nok se i øjnene, at det bliver svært at øge medlemstallet meget mere, da vi efterhånden har en
"dækningsgrad" på 85%.
Af de 32 Thurø33, der er bygget, er 25 danskejet, 6 tyskejet og 1 norskejet. 27 både er medlemmer af klubben.
Så det er nemmere at beskrive medlemstilslutningen ved at notere, hvem, der ikke er medlem:
Det er 3 danske både, hvoraf 1 er firmaejet, og det er 2 tyskejede både, som det åbenbart tager lidt længere tid
at få med i klubben.

Udover disse aktive medlemmer har vi 2 passive medlemmer, Niels Arnesen (tidl. Arn Gry) og Reinhard
Förster (tidl. Ging gang).
Vi er også glade for vores 2 æresmedlemmer, Sonja Walsted og Niels Roos.

Bestyrelsens Beretning ved Formand Jesper Nielsen (Smilla)
Årets aktiviteter.

Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har holdt 2 møder i april og november 2017.
Det første handelede mest om vores træf på Thurø, det andet om det kommende minitræf på í Vikhøg og
selvfølgelig den igangværende generalforsamling.

Minitræf d. 10. - 11. juni 2017 i Øresund
D. 10. juni mødtes 5 både til træf på Flakfortet.
Det var Lunke, Carin, Karina, Aquila og Smilla med besætning på tilsammen 13 glade sejlere.
Vi havde bestilt godt vejr, gerne med lidt vind. Og det fik vi.
Vi havde en hyggelig og lang aften på grillpladsen og efterfølgende i Carin.
Hjemturen kom til at gå dejligt hurtigt på grund af vinden.

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

Sonja Walsted havde igen generøst tilbudt at lægge lokaliteter til arrangementet.
Besætningerne fra 11 både deltog i træffet. Heraf ankom 9 på egen køl. Træffet markerede også klubbens 10-års
jubilæum, så bestyrelsen havde besluttet at ofre noget af klubbens "formue" på arrangementet. Herom senere i
regnskabsaflæggelsen.
Som tidligere var der arrangeret et lille "For-træf" i Dageløkke havn.
Det vejr, som herskede i perioden, må nok nærmest karakteres som meget vekslende, med ret stærk vind i
perioder.
Dette kom især til at præge deltagelsen i for-træffet, hvor kun 3 både mødte op. Der var vist 7, som havde tilmeldt
sig.
Smilla lagde ind hos Walsteds på vejen til Dageløkke, hvor vi kunne konstatere, at ingen andre af de der fremmødte
havde lyst til at sejle til Dageløkke med den foreliggende vejrudsigt.
Turen var da også "frisk".
I Dageløkke havde besætningerne på Carin, Nadja og Smilla en dejlig aften. På grund af vinden blev det bl. a. til
spisning på havnekroen.
Dageløkke havn har de foregående år været gennem en del problemer med dårlig vedligehold og økonomi. Men det
ser ud til at fungere godt nu.
Turen mod vinden til Thurø om lørdagen var måske lidt mere end "frisk".
Carin sejlede turen for hårdt rebede sejl, Smilla for rebede sejl, støttet af motor, og Nadja for motor alene. Vi målte
lejlighedsvis vindhastigheder over 15 m/sek. Uanset fremdriftsmetode foregik det trygt og uden drama. For som vi
godt ved, har vi nogle sikkert sejlende og robuste både, som nemt klarer lidt blæsevejr.
Dagtimerne om lørdagen hos Walsteds gik med klargøring til aftenens gilde iblandet at "sparke dæk" på bådene og
almindelig hyggesnak og afslapning.
Om aftenen fyrede vi vores fest af med spisning, drikke, musik og dans sammen med Walstedfamiliemedlemmer,
Maribo og Elsborg (musik). Det varede til kl. ca. halv to.
Om den del af træffet har Jørgen (igen) lavet en fin, illustreret og stemningsfuld beretning på vores hjemmeside
under punktet Klubben/Aktiviteter/Træf 2017, Walsted. Siden kan varmt anbefales.
Den følgende dag var der stadig godt gang i blæsevejret.
Det førte med sig, at en del af deltagerne først kom af sted om mandagen.
Igen i år bød weekenden på en behagelig oplevelse af hygge og samvær med sejlervennerne og folkene bag d.v.s.
Sonja Walsted med familie og medarbejdere.

Klubben skal igen takke for Walstedfamiliens store gæstfrihed ved afholdelsen af træffet.

Kommende aktiviteter:
Øresundstræf i juni
Niels arrangerer et mini træf i Øresund d. 9/6.
Vi har valgt Vikhög i nordenden af Lommabugten som mødested.
Vi har brugt stedet en gang tidligere, og jeg husker det som en umådeligt hyggelig og stille havn med smuk natur,
og godt vejr. I modsætning til, hvad man skulle tro, kan man ikke se Barsebäckværket fra havnen.
Alle er velkomne, ikke kun Øresundssejlerne.

Hjemmesiden, vores ansigt udadtil.
Der har været lidt rumlen om, at hjemmesiden muligvis skal porteres til en anden platform.
Jeg vil overlade til Jørgen at informere om seneste nyt herom under regnskabsaflæggelsen.

Som det også har været konstateret de foregående år, er vores hjemmeside særdeles velbesøgt.
Man kunne vel forvente, at denne udvikling med tiden ville stagnere.
Men det er ikke tilfældet!
Jeg har kigget på web-statistikken for det forløbne år og specielt for januar og februar måned.
Aktiviteten på vores hjemmeside er mere end fordoblet i det forløbne år.
Der er i februar ikke mindre end 6220, der er kommet ind på vores hjemmeside. I februar 2017 var tallet 2826.
Stigningen er tydeligst indtrådt i efteråret; med har holdt tendensen siden. Vi har således haft 50698 besøgende på
hjemmesiden på et år.
I årets løb er der hver måned ca. 120 besøg på hjemmesiden af personer, der ikke har været der før. D.v.s. vi har
fået ca. 1440 nye besøgende i årets løb. Også dette tal er udtryk for en stigning.
Det er altså ikke kun klubbens medlemmer, som følger siden.
Jeg finder udviklingen noget overraskende, og spørger mig selv, om der skulle være sket noget i september-oktober
2017, som pludselig evt. internationalt har øget interessen for Thurø 33 bådene.

Men som sagt har tendensen snart holdt i 1/2 år.
Jeg mener, at vi af dette kan se, at vi i vores hjemmeside stadig har en meget slagkraftig repræsentation overfor
omverdenen.

Som jeg plejer at afslutte beretningen:
Jørgen skriver på hjemmesidens forside: ”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.

Regnskab og budget:
-hold dig vågen lidt endnu og scroll videre ned…..

Thurø 33 Klubben
budget

2017

regnskab
2017

budget
2018

INDTÆGTER:

8.400

Kontingenter

8.734

9.000

Renter

15

Andre indtægter
INDTÆGTER I ALT:

8.400

8.749

9.000

-500
-1.000
0½
-500
-10.250
-1.000
0
-3.800
-30
-64
-17.144

-500
-97

-500
-1.500
0
-1.000

-3.968
-10
-80
-13.185

-4.200
-20
-100
-8.320

-8.744

-4.436

680

UDGIFTER:
Kontingent Søfartsmuseum
Generalforsamling
Bestyrelsesudgifter
Træf -Flakfortet/Dageløkke
Træf 2017 - Walsted
Repræsentation
Klubstandere
Kontorudgifter
Bankudgifter
Porto
UDGIFTER I ALT:

ÅRETS DRIFTRESULTAT:
AKTIVER:
Kassekonto
Bankkonto Nordea
Beholdning Klubstandere
Udestående fordringer
AKTIVER I ALT

0
-8.530
0

-1.000

0
15.721,50
2.000,00
0,00
17.721,50

PASSIVER
Egenkapital 01.01.17
Årets driftresultat
Egenkapital 31.12.2017
PASSIVER I ALT

22.157,51
-4.436,01
17.721,50
17.721,50

Generalforsamlingen 10.3.2018.
Vi havde først en rundvisning på Danmarks Museum for Lystsejlads, der er beliggende i Svendborg.

Generalforsamlingen blev efterfølgende afholdt i Rudkøbing Sejlklubs klubhus i Rudkøbing.
Der er lige lidt billeder og kommentarer.
(lidt vanskelige lysforhold for vore mobilfotos)

Det er museumsleder Martin Stockholm, der guidede os igennem udstillingen. Faktisk havde vi (CARIN) været der i
sommer 2017 og selv gået rundt og kikket. Men Martins levende fortællinger gjorde bestemt en forskel. – Og så fik
vi også dejlig varm kaffe til. Der var lidt køligt i hallen.
Museet er absolut et besøg - eller flere - værd.

Vores Wilhelm fra Fehmarn kigger betaget på bådene m.m. – De har vist ikke noget tilsvarende i Tyskland?
Køligheden i hallen fornemmer man…

Her er Billebølles Stormy kommet på museum. Flere har sikkert læst hans bøger Stormy og Stormy II, der
beskriver hans sejlads jorden rundt fra 1988 og 7 år frem. Han var jo 72 år, da han igen satte foden på dansk grund.
Museet modtog båden med alt indhold, som er lagt ud ved båden.
Ved at se båden in natura med dens længde på kun 5,85m får man et godt indtryk af de noget trange forhold om
bord og kan måske tænke lidt over, hvordan det mon føles i storm og høje bølger, uha..

Så er vi nået til Rudkøbing og generalforsamlingen. På billedet ses en ikke særlig begejstret kasserer forelægge
regnskabet, der som ventet udviste et underskud, dog noget mindre end forudset. Også Gert fra Aquila ser ud til at
have betænkelige miner.

Inden vi overgik til hygge og spisning underholdt formanden med billeder og snak fra en sejltur i Kroatien, som gav
nogle gode tanker for den kommende sommer.- Nu har vi også fået levende lys på bordet. Det tegner godt.

Så nåede vi til hyggen. Som altid ender vore sammenkomster med et hyggeligt samvær med god mad og vin.
Poul Tom fra Rosamunde havde arrangeret en lokal kok med en lækker menu og der var masser af mad. Vi skulle
selv have det med, vi hver især ønskede at drikke. Det blev en dejlig aften. Nogle af deltagerne havde booket sig ind

på det lokale Hotel Skudehavnen, så det var nemt og ubesværet.
Vilhelm fra Fehmarn levede fuldt op til ”det forventede” og medbragte en gigantflaske vin til fælles brug.
Der var vist en mindre pæn person, der spurgte om man ikke kunne få 10 liters flasker i Tyskland.- Ham tyssede vi
ned.

Her har vi de nye ejere af SIF (tidl. Rasmine) Nils og Karen. Der er meget glade for at have fået et godt skiv, og
befinder sig vist godt i klubben.

I alt et godt arrangement med glade mennesker.
Nu skal vi snart til Træf i Høgvik d. 9.6.18, og der kommer vi alle sammen….

Notat:
Jørgen 1.4.18

