
Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 
 

1. Valg af dirigent 
Per Selmose 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 

Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube.  
 
Kapsejladsudvalg  
 
Optimist afdeling 
 
Sejlerskole 
 
Turudvalg 
 
Klubhusudvalg 
 
Næstformand 
 
Sailing Aarhus 
  
Spørgsmål fra salen til Pers beretning om Sailing Aarhus: Hvorfor har vi ikke set nogle 
aktiviteter i Egå endnu? Det undre mig at Laser EM 2015 partout skulle ligge i Kaløvig. Vi 
skulle hjælpe til der, og gøre det til et fælles projekt, men hvis EM skulle rykkes til Egå 
havde det ikke længere været et fællesprojekt fra Sailing Aarhus side. Samtidig er der snak 
om fælles Kraft Center (KC) træning, som også skal ligge i Kaløvig. Hvorfor kan noget af den 
aktivitet ikke rykkes til Egå? Hvor mange timer har KC indtil nu brugt i Egå? – 0 ! 
Sejlsportscenteret som du nævner inde i Aarhus, siger du skal dække medlemmernes 
behov. Men hvilke medlemmer er der tale om, hvis sejlsportscenter er det?  
 
Per svarer: Det er fondens center. Sejlsportscenteret er en selvejende institution, og der er 
ikke nogen som har præferencer, men det er fondens ret at leje et eller flere lokaler ud til 
Århus Sejlklub. Det er bestyrelsen der vælger hvordan centeret skal drives. 
 
Kommentar fra salen til Per: Jeg synes som medlem af Egå Sejlklub at det er en 
skræmmende tanke, da dette ligger op til at al sejlsportsaktivitet skal foregå inde i Århus, 
og dermed fjerne aktivitet fra Egå Sejlklub. Dette fjerner da samarbejdet i højere grad end 
det styrker det. 
 
Per svarer: I formuleringen af Sailing Aarhus er der ikke nogen, der skal have direkte fordel 
præferencer. 
 



Formand kommentere yderligere i forlængelse af Per: Jeg synes det er godt vi er med på 
toget i stedet for at sidde udenfor. Nu samles vi som i stedet som en familie, og hvordan 
stævner og aktiviteter tildeles de forskellige klubber er et spørgsmål om, hvad man byder 
ind på.  
Resten af debatten fortsættes under punkt 9. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget 
for det kommende år 
 
Regnskab skal vedlægges. 
 
Kommentar til regnskab fra Pernille: Note 7, side 8. Det skal siges at storjollernes sæson 
stort set fra påske til efterårsferie, og da vi i løbet af sommeren har haft et skift af trænere, 
er trænerløn ikke medregnet i regnskabet. Vi mangler altså et halvår i regnskabet. 
 
Kommentar til regnskab fra Jonas: Note 5, side 8. Der mangler vidst nogle 
omkostningsrefusioner på i hvert fald 35.000 kr. og nok også en del mere fra Sailing 
Aarhus. Egås sejlklubs gummibåde var lejet ud til Laser EM 2015, og 4 gummibåde var 
booket til Nacra 17 VM også. Som jeg regner det ud, skulle Laser EM alene giver 
omkostningsrefusioner på 35.000 kr. og derudover mangler der vel også at blive indbetalt 
penge fra Nacra 17 VM. 
Svar fra Kirsten: Sailing Aarhus har ikke afsluttet regnskab endnu. 
 
Konklusionen blev at der skal laves en fordring til Sailing Aarhus på de manglende penge. 
Dette bliver kasserens ansvar. 
 
Regnskab blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

a. Forslag til vedtægtsændring ang. Bestyrelsesudvalgspost v/ bestyrelsen 
 
Forslaget skal vedlægges. 
 
Forslaget blev vedtaget, da ingen stemte imod og ingen krævede skriftlig 
afstemning. 
 

b. Forslag til vedtægtsændring ang. Valgperiode v/ medlem  
 
Forslag skal vedlægges. 
Anne Grete fremlægger sit forslag: Forslaget har til hensigt at sikre klubben mod at 
både formand, næsteformand og kasserer kan gå på en gang. – som det skete til 
sidste års general forsamling.  



Det oprindelige forslag lød på at formanden samt formænd fra ca. halvdelen af 
udvalgene er på valg i lige år, mens næstformand og kasserer samt den anden 
halvdel af udvalgsformændene er på valg i de ulige år.  
 
Formanden kommentere på Anne Gretes forslag: Historisk set går folk, når de går, 
hvilket betyder at hvis man bindes for to år, og pludselig får travlt udenfor 
bestyrelsesarbejdet, kan man i princippet amputere bestyrelsen et helt år, da man 
er tvunget til at sidde der selvom man ikke har tid til at lægge arbejdet i klubben. 
Det må derfor være bestyrelsens ansvar at finde en erstatning, til den/dem der ikke 
længere har tid og lyst til at forsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen stemmer derfor ikke 
for forslaget.  
Desuden er en god pointe, at det er lettere at ”narre” frivillige ind i en bestyrelse, 
når man kan sige at det bare et for 1 år. 2 år kan for nogle være en rigtig lang 
periode. 
 
Kasserer: Ulempen ved flerårige valgperioder i vedtægter, er at man ikke kan 
komme af med en uhensigtsmæssig formand. Desuden mener jeg ikke at 
beskyttelsen i forslaget er reel, da medlemmer i bestyrelsen trækker sig, når de 
trækker sig. 
 
Kirsten: Man kan aldrig 100% sikre sig mod at både formand og Kasserer går 
samtidigt som det skete sidste år, men man kan lade være til at lægge op til det. 
Man kan altid gå af, når man ikke vil mere, så jeg tænker ikke, at de 2 år skræmmer 
mere end det ene. Jeg kommer en del rundt i andre sejlklubber og ser deres 
vedtægter i forbindelse med, at jeg er formand for Nordøstjysk Kreds. Jeg kan ikke 
huske jeg har set andre vedtægter end Egå Sejlklubs der har alle på valg hvert år. 
Andre har netop med baggrund i ønske om kontinuitet 2 års valgperioder for 
mindst formand, næstformand og kasserer. Sidste år oplevede jeg, at stå som den 
eneste uden udvalg til drible igennem til nok en generalforsamling, hvor vi så 
heldigvis fik både formand og kasserer på plads. Jeg godt love at det ikke var en 
spændende situation og jeg tænker derfor, at jeg der bar konsekvensen sidste år 
har lidt information af betydning til sagen. 
Jonas: Giver bestyrelsen ret, men mener samtidig at intentionen er rigtig god i 
forslaget, da det ville sikre en kontinuitet i klubben. 
 
Anne Grete: Ønsker forslaget til skriftlig afstemning. 
 
Claus: Dem der går ind i bestyrelsen, går oftest ind med intentionen om at være der 
i mere end 1 år, men der er samtidig mange der ikke ville binde sig for to år i træk. 
Historien siger også at folk ender med at sidde i bestyrelsen i mange år.  
 
Kommentar fra salen: Frivilligt arbejde kan ikke bindes op, så du kan gå når du vil. 
 
Jonas: Forslag til ændring af formuleringen af forslag. Forslag skal kun gælde 
formand og kasser. 



 
Pernille: Som del af jolleudvalget er man typisk ”kun” forældre. Der er svært at 
tiltrække nye formænd, hvis man er bundet til to år. Hvis man får en formand som 
ikke er god for klubben skal han/hun kunne vippes af pinden. Der er klubbens 
sikring for videre eksistens. General forsamlingen skal have lov til at stemme en 
hver ud hvert år. 
 
Christian: Frivillige kan altid gå, men der vil blive set skævt til at folk går før tid, og 
dermed skabe en uheldig situation. 
 
Ole: Folk kan altid gå, men der skal en general forsamling til at få dem til at 
fortsætte. 
 
Anne Grete: I alle andre bestyrelser jeg har siddet i, har man altid siddet i 2 år af 
gangen og der virker det. Forslaget er vigtigt for kontinuiteten. Det er netop på en 
generalforsamling vi kan tage stilling. En dårlig formand kan altid sættes af på 
generalforsamling hvis han ikke er god for klubben. 
 
Kommentar fra salen: Resten af bestyrelsen kan altid overrule formanden hvis han 
ikke er god. Der trods alt en masse andre udvalgsformænd i bestyrelsen.  
 
Anne Grete ændre sit forslag: Formand er på valg i lige år, kasserer og næstformand 
er på valg i ulige år, alle andre udvalg er på valg hvert år. 

 
Forslaget blev taget til skriftlig afstemning. Der forslaget ville betyde en vedtægt 
ændring krævede det at minimum 2/3 af stemmerne var for. Resultatet blev 16 for, 
og 56 imod.  
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Uændret kontingent.  
Dog skal det tilføjes at bestyrelsen gerne vil sende et signal omkring ægtefælle 
kontingentet. Dette er kommet for langt ned og bliver antagelige forøget til næste år.  
 

6. Valg af formand, næstformand og kasserer 
Formand vælger at trække sig. 
Forslag til formand: Per Selmose. Ingen stemmer imod, og Per blev valgt. 
Næstformand: Ønsker at blive genvalgt. Genvalgt.  
Kassere: Ønsker også genvalg. Genvalgt. 
 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf § 11 
Ungdom afd.: Jesper trækker sig, bestyrelsen har forslag: Niels Amstrup. Niels valgt. 
Jolle udvalg: Pernille genvalgt 
Tur udvalg: Peter genvalgt 
Klubhus: Ole genvalgt 



Sejlerskole: Mads genvalgt 
Kapsejlads: Steen genvalgt 
Sailing Aarhus: ingen valgt, men Per fortsætter med det arbejde som han har gjort 
tidligere. 
 

8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf § 14 
Begge revisorer indstillet på genvalg.  
Suppleant, Lars genvælges også. 
 

9. Eventuelt 
Erik Bålkilde: Der mangler respekt omkring værkstedet. Værktøjet er ikke et tag-selv bord, 
og man skal huske at behandle det lånte værktøj ordentlig.  
 
Klubpokaler med indgravering blev overrakt til. 
Claus Dalbøge (store både) 
Michael Lonsdale (mellem både) 
Jens Peter Bendixen (Små både) 
Karsten Bank Petersen, Single-hand pokal samt Godt-Gået-pokalen  
 
Ole (Klubhusformand): Vi mangler besætningsmedlemmer i klubhuset ellers bliver der ikke 
lavet mad hver uge næste sæson. Opfordre til at nogen melder sig. Hjælp ønskes. 
 
Peter og Kirsten: Vin overrakkes til afgående formand samt til Jesper Heegaard for hans 
kæmpe indsats i ungdoms afdelingen. Tak til begge for deres store arbejde.  
 
Ole Lundskov: Præsentation af hjemmesiden. Kalenderen bliver opdateret.  
 
Sailing Aarhus debatten fortsættes. 
 
Der stilles 4 spørgsmål fra salen til Sailing Aarhus. 
1. Hvad foregik der under Laser EM? Hvorfor var det er fælles projekt udenfor Egå, men 
fællesprojekt når det skulle være i Kaløvig? 
 
2. Hvorfor er Egå ikke inviteret i det tekniske udvalg til ISAF VM 2018? 
 
3. Hvornår ser vi KC aktiviteter i Egå? 
 
4. Regnskab, der mangler at blive indbetalt 50.000 kr fra Sailing Aarhus 
 
Kirsten svarer på 1: Vi kunne have fået EM, men så skulle vi have taget ansvar tidligere. 
Pga. manglende opbakning meldte jeg ikke ind på eventen til Sailing Aarhus. 
 
Per svarer på 2: Teknisk udvalg til ISAF VM 2018. Vi er blevet spurgt, men har ikke haft 
lejlighed til at svare. Ønsket er at Egå også deltager. Det var i forvejen aftalt at Steen 
Jepsen skal deltage i udvalget. 



 
Per svarer på 3: KC: er ikke kommet videre. Vi har gennemgået de retningslinjer som Sailing 
Århus skal gå efter. Indtil videre har vi ikke set noget der går direkte imod Egås interesser 
 
Der kommenterer: At alt aktivitet foregår uden for Egå Sejlklub er da ikke i klubbens 
interesse. 
 
Per svarer: Sæt jer ned og læs om samarbejdet i Sailing Aarhus.  
 
Der kommenteres: Jeg vil bare gerne have at de unge mennesker kommer på vandet i min 
sejlklub. Dette kræver gratis adgang til KC trænere, som sejlerne i både Kaløvig og Århus 
har. Dette har vi ikke mulighed for i Egå. 
 
 
Godkendt af dirigent 
 
 

 


