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Dato:  2. marts 2019 

Sted:  Middelfarts sejlklubs lokaler 

Referent: Niels Eriksen  

 

Generalforsamlingen blev afholdt I forbindelse med bådmessen I Fredericia. 

Der kunne tælles 19 fremmødte repræsenterende 10 både samt et æresmedlem. 

 

Efter generalforsamlingen var der lejlighed til at se udvalgte foto fra medlemmers oplevelser, 

inden middagen kunne serveres. I år tre retter fra Restaurant Fænøsund. 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Poul Tom blev foreslået af bestyrelsen. 

Poul tom er suppleant, men har p.t. ikke stemmeret i bestyrelsen, og dermed en mulig 

kandidat. 

Blev valgt med applaus og uden modkandidater. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning  

Formanden Jesper Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning. 

Beretningen, der gengives nedenfor blev godkendt af forsamlingen. 

 

Bestyrelsens beretning ved formanden 

Foreningens status og medlemstal 

I mange år har vi hvert år på generalforsamlingerne kunnet takke kassererens 

energi, for at have skaffet foreningen et stadigt øget medlemstal. 

Da vi jo er ved at banke hovedet mod loftet, hvad dette angår, måtte vi sidste år 

nøjes med at glædes over status quo. 
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I 2018 kan vi alligevel notere en lille fremgang i medlemstal, fordi Jørgen var vaks 

ved havelågen, og skaffede os et nyt medlem i forbindelse med en bådhandel i 

Tyskland. 

Så nu har vi en "dækningsgrad" på 88%. Det er det nok ikke muligt at opretholde i 

længden. 

Af de 32 Thurø33, der er bygget, er 25 danskejet, 6 tyskejet og 1 norskejet.  

28 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 1 tyskejet båd. 

Der er for tiden en enkelt båd til salg (Perle i Egå). Der må vi så være hurtige, og slå 

en klo i køberen, når det bliver aktuelt. 

 

Udover de aktive medlemmer har vi nu 1 passivt medlem, Niels Arnesen (tidl. Arn 

Gry), idet Reinhard Foerster (tidl. Ging Gang) som forventet har afsluttet sit passive 

medlemsskab. 

Vi har selvfølgelig stadig vores højtskattede 2 æresmedlemmer, Sonja Walsted og 

Niels Roos. 

 

Årets aktiviteter. 

Bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsen har holdt 2 møder d. 4. april og 11. december 2018. 

Det første handelede mest om det da forestående træf i Vikhög, samt status på 

økonomi og medlemstal. Derudover drøftedes situationen omring vores hjemmeside. 

Vigtigste punkt på det andet møde var naturligvis Jørgens beslutning om ikke at ville 

genopstille til bestyrelsen på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen har 

siden arbejdet på tiltag i den anledning uden det store held. 

Derudover drøftedes hjemmesideproblemet, hvor vi vist er ved at nærme os en 

løsning, som vi vil behandle senere. 
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Minitræf d. 9. - 10. juni 2018 i Øresund 

D. 9. juni mødtes 7 både til træf i Vikhög havn. 

Det var Lunke, Silke, Carin, Aquila, Nadja, Vesta og Smilla med besætning på 

tilsammen 18 glade sejlere incl. "ga/æster". 

Vi havde bestilt godt vejr, På daværende tidspunkt af sommeren var vi stadig meget 

spændte på, om det gode vejr virkelig kunne blive ved at holde. 

Den meget veludstyrede, hyggelige og gæstfrie havn var siden vores sidste besøg 

blevet udvidet eller snarere ombygget, så det nu var pælepladser til de fleste. 

Vi havde det som sædvanligt enormt hyggeligt, og kunne på grund af vejret denne 

gang udvide adspredelserne med hyppige havbade. Vi fik også lige set lidt til en 

mulig næste generation af Thurø sejlere ombord på Silke. 

På vores hjemmeside har Jørgen lagt en stemningsfuld reportage, som kan 

anbefales, hvis man vil genopleve hændelsen. 

 

Kommende aktiviteter: 

Øresundstræf i juni 

Vi arrangerer naturligvis et træf i Øresund igen i den kommende juni. 

Foreløbig er det lagt op til den kommende bestyrelse at planlægge dette. 

Vi afholder jo normalt bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamlingen, så det kan 

sagtens blive annonceret i god tid. 

 

Hjemmesiden, vores ansigt udadtil. 

Klubbens stiftere og vise fædre udtrykker allerede i de tidligste mødereferater 

behovet for at klubben får en slagkraftig hjemmeside, som et af de væsentligste 

incitamenter til klubbens stiftelse.  

Citat fra generalforsamlingsreferatet fra for 12 år siden (i morgen) 

"Der er to formål med denne klub, tilføjede formanden. Vores hjemmeside 

skal have en så professionel karakter, at den kan tjene som 

markedsføringsredskab 
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for Thurøen. Den dag, vi skal af med båden, skal der være det bedst mulige 

marked. Thurøen skal anses for at være et attraktivt skib. Det andet sigte 

er det interne. Her står også hjemmesiden centralt." 

Hvordan har vi så klaret det: 

Sidste år kunne jeg på generalforsamlingen berette om, at besøgstallet på vores 

hjemmeside i løbet af efteråret var steget overraskende og voldsomt (ca. fordoblet) til 

50.698 besøgende. 

Sund fornuft ville nok tilsige, at antallet af nye besøgende ville falde igen, således at 

det samlede besøgstal ville falde, eller i det mindste stagnere. 

Jeg har lagt tal sammen på web-statistikken for det forløbne år (feb. 18 – feb. 19) og 

kommer frem til. at antallet besøgende i denne periode er stegt til 73.027 gæster. Det 

svarer til en stigning på 44%. Antallet af nye besøgende om året ligger stadig lige 

højt. 

Vi kan i hvert fald roligt sige, at det ikke kun er klubbens medlemmer, som følger 

siden. 

Tendensen har nu holdt i 1 1/2 år.  

Jeg finder stadig udviklingen noget overraskende, og spørger mig selv, om det kun er 

interessen for Thurø 33 bådene, som er steget. Eller om interessen for lystbåde 

generelt er for opadgående. Vi kan i min hjemhavn (Lynæs) tydeligt se, at der er øget 

liv, og snart ikke flere tomme pladser i havnen; men ikke i tilsvarende grad. 

I hvert fald er det sikkert, at vi i vores hjemmeside stadig er en meget slagkraftig 

repræsentation overfor omverdenen.  Interessen for vores både er åbenbart meget 

stor, i forhold til hvor få vi egentlig er.  

 

Som nævnt skal vi skifte "platform" på vores hjemmeside. 

I den situation er det indlysende klart, at det gælder om at bevare den kvalitet, der 

gør, at folk stadig gider besøge hjemmesiden. 

Jeg vil bede Jørgen og Niels om at orientere om vores skift af platform under 

eventuelt. 

 

Nu er det jo ikke teknik og edb alt sammen, for som jeg plejer at afslutte beretningen: 
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Jørgen skriver på hjemmesidens forside: ”Ingen klubhjemmeside bliver bedre end 

medlemmerne gør den til”.  

Så der skal stadig 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 har udført 

på vores nuværende hjemmeside. Sidste sætning i hans opfordring kan vel udvides 

med: "medlemmerne og webmasteren gør den til". 

  

 

3. Regnskab og budget 

Kasseren Jørgen Andreassen fremlage det reviderede regnskab for 2018, samt budget for 

2019, herunder bestyrelsens forslag til uændret kontingent. 

Klubben kom i 2018 ud med et mindre overskud, se nedenfor. 

Største post er hjemmesiden. 

Regnskabet blev godkendt 

Budget 2019 blev godkendt  

Kontingent, uændret 300 kr. / båd blev vedtaget. 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 

 

5. Valg til Bestyrelsen 

På valg er hele bestyrelsen inklusive formanden. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. 

Formanden for 2 år. 

 

Webmaster og kasserer Jørgen Andreassen ønskede ikke genvalg. 

Øvrig bestyrelse genopstillede 

Bestyrelsen foreslog Flemming Eriksen som nyt bestyrelsesmedlem, til trods for, at ”Lunke” 

på den måde bliver repræsenteret dobbelt i bestyrelsen. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmet til at stille op. Nu eller fremover. 

 

Formanden og de øvrige kandidater blev valgt med applaus 
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Bestyrelsen består herefter af: 

• Jesper Nielsen  (Smilla) Formand 

• Kristoffer Drzewiecki (Vesta) 

• Flemming Eriksen  (Lunke)) 

• Peter Hyldested  (Nadja) 

• Niels Eriksen  (Lunke) 

 

Ud over Formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv ved førstkommende 

bestyrelsesmøde. 

 

Med valget er bestyrelsen nu uden Jørgen og dermed det sidste siddende del af den 

oprindelige bestyrelse. 

Jørgen var del af den stiftende generalforsamling og har siddet i bestyrelsen fra starten og til 

nu. Jørgen blev takket af formanden efter den formelle del af generalforsamlingen 

De nu ledige poster som kasserer og webmaster søges delegeret. 

Niels (Lunke) vil gøre et forsøg med hjemmesiden 

 

6. Valg af Suppleant 

Poul Tom blev genvalgt som suppleant. 

 

7. Valg af Revisor 

Frank Hansen (Karina) blev genvalgt som revisor. 

 

8. Eventuelt 

Hjemmesiden der er en af klubbens praktiske og formelle hjørnesten, er bygget på software 

der ikke længere understøttes eller ønskes af udbyder, og som medfører en unødig høj 

udgift til udbyderen af hjemmesiden. 

Dette betyder at hele hjemmesiden skal genopbygges i et nyt system. En væsentlig opgave, 

det hidtil har været vanskeligt at finde en kvalificeret og ikke mindst villig kandidat til. 

Den nye bestyrelse vil påbegynde dette arbejde. Peter og Nels laver en overdragelse fra den 

tidligere webmaster. 

 

Medlemmer opfordres til at bidrage med indhold og billeder til siden 

 

Efter generalforsamlingen 

Formandens Takke-ord til Jørgen 
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”Du er den sidste af klubbens oprindelige stiftere, der forlader bestyrelsen. 

Du er den i bestyrelsen, der hele tiden har haft det administrativt mest belastende 

job. 

Du har trukket denne forening fremad i over 12 år. 

Som jeg sluttede mine bemærkninger omkring hjemmesiden med at påvise, har dit 

arbejde været en afgørende årsag til at klubben i høj grad har nået sine mål. 

Nu bliver du så stående på perronen, mens vi andre kører videre med toget. 

Herefter må den tilbageværende bestyrelse så finde sine egne ben, nu hvor 

navlestrengen er blevet skåret over. 

Men hvis du tror, at dette kan være en undskyldning for ikke at møde op ved hver 

eneste kommende træf, generalforsamling, eller andet arrangement klubben 

arrangerer, ja så tager du grueligt fejl!” 

 

Jørgens kæmpeindsats blev symbolsk markeret med en flaske vin og en buket 

langtidsholdbare blomster. 

 

 

Gå ned på næste side og se regnskabet 2018 og budget 2019…. 
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