Referat af generalforsamling i Køge Sejlklub 2019.
Afholdt torsdag d. 28. februar kl 19.00
1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Hauke Oldenburg som blev valgt. Hauke konstaterede at generalforsamlingen
er rettidigt indkaldt og lovlig.
2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.
Mads Thusgaard-Madsen blev valgt som referent.
Svend Erik Bodin og Anja Wunsch blev valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
Se vedlagt beretning. Bilag 1.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Klubbens kasserer Ebba Glückstadt og formand Carsten Ewertsen fremlagde hovedtallene og der
blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt ved klapsalve.
Se regnskab og budget i separat dokument.
5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.
Der blev ikke foreslået nogen ændringer til udvalgene. De eksisterende udvalg blev derefter
godkendt uden ændringer.
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fortalte at der i budgettet lægges vægt på at understøtte ungdomsarbejdet og
sejlerskolen. Sejlerskolen forventes stadig at stå for en stor indtægt da der er mange elever tilmeldt.
Det forventes derfor at der indkøbes en fjerde L23 som skolebåd.
Bestyrelsen bad om at spørgsmålet om kontingent behandles under punkt 7
Budgettet blev godkendt ved klapsalve.
Se regnskab og budget i separat dokument.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag, men fremlagde selv en række ændringsforslag til
vedtægterne. Se ændringsforslag i vedlagte bilag 2.
Næstformand Jesper Mandrup gennemgik ændringsforslagene enkeltvis og der blev afstemt ved
håndsoprækning.
Alle forslag til ændringer blev godkendt.
Dette betyder at kontingentet herefter reguleres efter et indeks som beskrevet i paragraf XXX

Generalforsamlingen gav dog udtryk for at formuleringen ’joller’ i paragraf XXX ikke er tilstrækkelig
klar. Joller skal i henhold til debatten forstås som ’Sejljoller’ generalforsamlingen pålægger
bestyrelsen at administrere paragraffen i henhold til dette.
8. Valg af formand, lige årstal.
Formanden var ikke på valg, da det er et ulige år
9. Valg af kasserer, ulige årstal.
Ebba Glückstadt modtog genvalg og blev valgt ved klapsalve.
10. Valg af de øvrige 3 bestyrelse medlemmer,1 i lige og 2 i ulige årstal.
Da det er et ulige år var Jesper Mndrup og Mads Thusgaard-Madsen på valg. Begge blev genvalgt ved
klapsalve.
11. Valg af op til 3suppleanter til bestyrelsen.
De to suppleanter Tim Kastebo og Morten Thomsen modtog genvalg og Torben Bjerre stillede op
som ny suppleant. Alle tre blev valgt ved klapsalve.
12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Begge revisorer Palle Skovlund og Kristian Munk modtog genvalg og blev valgt ved klapsalve. Sven
Erik Bodin blev valgt som revisorsuppleant ved klapsalve.
13. Eventuelt.
Afledt af vedtægtsændringen vedr. medlemskab for ægtefælle/samboende blev der debatteret
andre typer af medlemskab for passive, pensionister mv. Jesper svarede….
Formanden orienterede om et skitseforslag til ændring af lokalplan for Køge Marina. Skitseforslaget
kan findes på kommunens hjemmeside.
Desuden blev der snakket om klubbens rolle som samlingspunkt for alle typer af sejlere. Der blev
opfordret til at involvere sig i aktiviteter man ønsker flere af.
Formanden fortalte om ambitionen for 2019 som handler om yderligere styrkelse af sejlerskolen,
stort fokus på ungdomsafdelingen og en masse spændende aktiviteter, både de nye og de
traditionelle.
Sejlerskolen søger et par nye instruktører til den kommende sæson. Henvendelse til Bent Knudsen.
Til slut takkede ordstyreren for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Bilag 1.

Formandens beretning til generalforsamling 2019.
Vi mindes Flemming Willumsen og Bent Jensen som var æresmedlem og promotor for tirsdagsholdet
som gik bort i 2018.
Hovedbudskaber
Det går godt. Vi har et stabilt medlemstal på lidt over 200 medlemmer, en sund økonomi og et
stigende antal aktiviteter med en god tilslutning.
Vi har i år haft flere aktiviteter med flere deltagere end de foregående år.
Sejlerskolen har rekordmange kursister (40+). Det har faktisk betydet, at bestyrelsen har besluttet at
anskaffe endnu en skolebåd – en L23, som vi forventer at have klar til sæsonstart.
KJS fik i 2018 status som Ungdomsvenlig Sejlklub af DS. Det betyder, at vi nu har særlig fokus på
rammerne for ungdomsarbejdet.
Opdatering af vores klubhus med både indretning af skolestue og opholdsrum på 1.sal samt en ny
dør til terrassen.
1. Medlemssammensætning
Mandlige/kvindelige medlemmer:
90/10 (2015)
80/20 (2018)
2. Økonomi
Vi kom ud af 2018 med et overskud på ca. kr. 57.000, hvilket var ca. kr. 40.000 mere end forventet.
Overskuddet er skabt i kraft af større indtægter, som jeg kommer nærmere ind på, når regnskabet
bliver fremlagt.
3. Afdelingerne
Kapsejlads
Generelt kan man vist sige, at sejladserne har været begunstiget af et meget flot vejr med lette
vinde, men alle har vist haft nogle gode oplevelser på vandet.
Lettere omskrevet: ”Alle kan sejle stærkt i meget vind, men kun de dygtigste kan sejle stærkt i let
vind” Jesper Bang

•
•
•

Der blev afholdt 15 sejladser med deltagelse af 26 både.
”30 sømilen” havde 28 deltagende både
”Tune up” havde 16 deltagende både

Klubbens sejlere har endvidere opnået flotte resultater
•
•
•
•
•
•

Dragon Gold Cup med Jørgen Schønherr vandt som skipper
EM i Star, hvor Jørgen og Jan blev nr. 10.
Wm i Star, hvor Jørgen Schønherr og Jan Eli blev nr 6. Jørgen vandt i øvrigt også titlen som start
Master titlen (bedste skipper 60+)
DM L23, hvor Tria fik en 2. Plads
Guldtuden - Sailing Team Honey fik en flot 3. plads
Sjælland Rundt havde KJS flere både med - her blev Scarlet med Martin Ottesen nr 2 i sit løb.

Sejlerskole
•
•
•
•
•

•

2018 viste sige at blive det travleste år i Køge Sejlklubs Sejlerskoles historie.
Vi har formået at få 30 ny sejler på vandet hver uge samt 6 som har deltaget i kapsejlads
så totalt har der være 36 mænd / kvinder på vandet.
I vinteren har vi startet teori hold op og det er mange år siden at der sidst har været et
sådanne tilbud også fra Sejlerskolen.
Som endnu en nyhed på Sejlerskolen har vi valgt at sejle i hele sommerferien dog med
mindre styrke.
Det er Line, som har stået for det store arbejde med at få det hele kordineret. Det
gjorde at en hel del elever kom på vandet, gennem juni / juli i en periode, hvor vi
normalt ville lukke ned.
Så ud over at vi har gang i et endnu teorihold denne vinter, så kommer de som noget
nyt også et SRC-VHF kursus.

Ungdom
Der er fokus på at det er sjovt, sikkert og at man udvikler sig som sejler.
Jolleafdeling har ud over den almindelige træning sommer og vintertræning gennemført en
kæntringsøvelse for at skabe tryghed i og omkring vandet for de unge sejlere.
Afdelingen har endvidere deltaget i ”Vild med vand”, hvor flere fik prøvet en jolle for første gang og
som faktisk førte til et par nye medlemmer.
Sommersjov Køge (Børnenes sommer), som er kommunes tilbud om sommerferieaktiviteter har
afdelingen også deltaget i. Her havde 12 unge i alderen 9-14 år nogle dejlige timer på og omkring
vandet.
Jolleafdelingen er med udgangen af året blevet udfordret på trænerfronten, da to af tre trænere
som udgangspunkt ikke er til rådighed i 2019. Det har vi løst ved at lave aftaler med en række
erfarne sejlere fra KJS, som på skift vil stå for undervisningen af de mest erfarne jollesejlere, mens de
mindre erfarne jollesejlere vil blive undervist inde i havnen af Stefan Madvig.
Vi vil gerne styrke sejlernes udbytte af træningen og vi har derfor reorganiseret jolleafdelingen. Det
betyder, at vi nu har en:
•

Træneransvarlig (Sandra Knapp), som har ansvaret for planlægning, gennemførsel, opfølgning og
udvikling på træning, samt for udvikling af trænerne.

•
•

Koordinator, (Dennis Kjær), som har ansvaret for aktiviteter før og efter træning.
Grejansvarlig, (Tommy Madvig), der er ansvarlig for jollepladsen og for klargøring og
vedligeholdelse af jollemateriel.

Jollepladsen er i gang med at blive renoveret. Det betyder bl.a.:
•
•
•

At krat ind til KMHF bliver fjernet og indretning af pladsen bliver ændret.
At omklædningscontaineren bliver flyttet ned i hjørnet.
At alle joller på pladsen skal være mærket med KJS logo, for at vise at de har lov til at ligge der.

Vi har solgt klubbens to 405 joller til Rudkøbing Sejlklub og i stedet anskaffet den 3. Zoom8.
Ynglingene kom på vandet igen takket være et sponsorat fra Svenn Bekmose. Vi fik tillige et tilskud
fra Køge Kommune mulighed for at klargøre tre ynglinge, som betød at vi kunne deltage i Vild med
vand, Profilklub og Stærkt fra start. I forlængelse af årets succes med ynglingesejlads, har vi besluttet
at etablere en regulær ynglingeafdeling, hvor vi i første omgang vil styrke struktur og retning på
træning. Her i vinter har der været sejlerteori hver torsdag ved Svenn Bekmose.
Windsurferne
Året var præget af et svagt vigende antal betalende medlemmer, da et par medlemmer havde lyst til
at prøve sig af i andre omgivelser end hos os i Køge.
Vi lagde sæsonen ud med ambitiøse mål om tirsdagsaftener, ud-af-huset ture og udflugt til den
årlige surf event i Hvide Sande.
Sæsonens aktivitets niveau har været kraftigt præget af det sommerlige vejr, hvor det har været
begrænset med de optimale vindforhold i forhold til medlemmers muligheder for at komme på
vandet.
I den sammenhæng er det blot, at konstatere at de mest mødestabile medlemmer er familiefædre
med fuldtidsjob, der begrænser muligheden for at komme på vandet i de tidlige forårs- og sene
efterårsmåneder.
Af væsentlige begivenheder i 2018, vil jeg påpege:
•
•
•

Turen til Hvide Sande for en gruppe medlemmer (som vi gerne vil sige stor tak for tilskud til)
Vores deltagelse i vild med vand, hvor vi fik dialog med et par potentielt nye medlemmer
Den fælles løsning i surfskuret, hvor vi har fået plads til de to nye både og samtidigt har plads til
medlemmernes og surferskolens udstyr.

Tirsdagsholdet
Tirsdagsholdet har knoklet på at gøre opholdsrum og skolestue på første sal klar og i sommer bla.
givet en hånd med ifm OSC, hvor de satte telt op.

•
•
•

Renovering af opholdsrum og skolestue på 1. sal
Lagt nyt gulv, bygget reoler og malet på 1. sal
Ny dobbeltdør til terrassen.

4.
•
•
•
•

Øvrige aktiviteter
Stander op
hjælperfest
stander ned og afslutningsfest
DS klubudviklingspris 2019. KJS indstillede Bent Knudsen til Sejlunions Klubudviklingspris 2019,
som anerkendelse for hans store indsats med at opbygge Sejlerskolen. Ved fristens udløb var der
indstillet i alt 18 kandidater. Bent var oppe mod kompetente kandidater bla. SKB ungdom, som
gik videre, det gjorde Bent desværre ikke.
o Du kan læse mere om hvem der er nomineret her:
http://www.sejlsport.dk/mere/klubudviklingsprisen/afstemning-2019

5. Nye aktiviteter i 2018
• OSC 2018n blev til et KJS arrangement. Der var fremgang i deltagerantal + 50 deltagere,
klubbens mange frivillige 30+ gjorde det muligt at gennemføre et succesfyldt arrangement.
• Stærkt fra start

•
•
•
•
•

Vinteraktiviteter
Foredrag - starter i 2019
Trimdag i marts måned
Cykelmyggen Egon 4 ruter fra 8 til 36 km. Se ruter mv på vores facebookside.
Løbetræning om onsdagen
Julehygge og fællesspisning med KMS

6. Mødeaktiviteter og øvrige kontakter
• Bestyrelsesmøder 11 møder, deltagelse i DS årsmøde, Klubkonferencen og Køge Handelsskole.
• Køge Marina: God dialog og konstruktive møder med Havneformanden om bl.a. vores ønsker og
behov ifm OSC og opbygning af den nye promenadebro.
• Brugerrådet: Udvikling af Køge Marina - debat om planerne, herunder nyt Søsportscenter og
klimasikring. Dialog med de andre klubber, både i regi af Brugerrådet og bilateralt.
• Samarbejde med søspejderne og KMHF på området omkring jollepladsen.
• Søredningen, hjælper til med en båd i en snæver vending og de låner vores klubhus.
7. Afslutning
Og så skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, suppleanter og de mange frivillige. Når jeg er sammen
med jer, så flyver tiden afsted. Det er nemlig både sjovt og energigivende. I har en vigtig andel i, at
KJS står hvor den gør i dag. Det er en klub med liv, mange aktiviteter og en stor opbakning, som
gerne må blive endnu større de kommende år.

Formand og bestyrelse

Bilag 2
Foreslåede ændringer til vedtægter vedtaget under punkt 7.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
1. Som medlem af KJS kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og derudover kan
enkeltpersoner under 18 år optages som juniormedlem.
Foreslås ændret til
Alle kan være medlem af KJS unge som voksne. Unge under 18 skal indmeldes af forældre/værge.

§ 5 KONTINGENT
1. Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære Generalforsamling.
Foreslås ændret til
1. Klubbens kontingent kan ændres ved at frembringe dette som forslag ved den årlig
generalforsamling. Beløbet som fastsættes indexreguleres med 0,7% hvert år (Index år 2019 kr. 800)
Foreslås tilføjet
2. Ægtefæller eller samlevere til medlemmer kan optages som medlemmer til reduceret
medlemspris. Beløbet indexreguleres med 0,7% hvert år (index år 2019 kr. 225)

Ny paragraf foreslås tilføjet
§5A Pladsleje
1. Klubben råder over en række jollepladser ved klubbens jolleområde. Disse udlejes til klubbens
medlemmer over 18 år.
2. Jollesejlere under 18 år kan frit have deres jolle på pladsen.
3. Den årlige pris for jolleplads lejen kan ved forslag ændres på den ordinære generalforsamling.
Prisen index reguleres med 0,7% hvert år. (Index år 2018 kr. 200)
4. Joller på de lejede pladser forsynes med et klubmærke

Ændringsforslag med farver (rød slettes, grøn tilføjes)
§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år seneste ultimo marts måned, indkaldes
med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemskaberne. Dette kan i praksis forgå ved
annoncering i klubblad på E-mail samt på klubbens hjemmeside. Ved uoverensstemmelse er
klubbladet klubbens hjemmeside det gældende.
3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i
klubben samt på klubbens hjemmeside, hvis en sådan eksisterer. Forslag, der ønskes forelagt
generalfor- samlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Ændringsforslag med farver (markeret med rød slettes)
§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.
2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme- flertal, jfr. dog § 4, stk. 3 og § 6
stk. 6 og 7, § 16 og 17 stk. 1.
3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal denne på begæring fra mindst et
stemmeberettiget medlem foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå
skriftligt.
4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Ændringsforslag med farver (rød slettes)
§ 12 KONSTITUERING - TEGNINGSRET
9. Bestyrelsens øvrige opgaver:
•

Udlån af klubhus.

•

Kontakt til myndigheder, havnefoged ol.

•

Bestyrelsen udarbejder, i samråd med udvalgene, forretningsorden for udvalgene.

•

Bestyrelsen har ansvar for kommunikationen med de til enhver tid nedsatte udvalg.

•

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte nødvendige udvalg/underudvalg uden budget
udenom generalforsamlingen.

•

Bestyrelsen repræsenterer KjS i diverse eksterne udvalg og bestyrelser.

•

Bestyrelsen udarbejder et samlet budget til forelæggelse for generalforsamlingen.

Nyt punkt foreslås tilføjet
§ 13 Udvalg
13. Bestyrelsen kan beslutte at have et udvalg uden formand, i det tilfælde er det bestyrelsen som
varetager beslutninger og økonomiske forhold og indtræder på vegne af formanden i de
ovennævnte punkter.

