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1. Formandens beretning - Per Selmose
Denne beretning vil primært være koncentreret om de opgaver og udfordringer som bestyrelsen har
håndteret siden sidste generalforsamling. Beretningen for de enkelte udvalgs aktiviteter vil blive berettet af de respektive udvalgsformænd.
Store investeringer og omkostningsdispositioner
Ved sidste års generalforsamling informerede bestyrelsen en stor forestående investeringer i RIBS og
den store vedligeholdelsesopgave i jolle huset som skulle foretages i 2017. Vi diskuterede muligt køb
af ny(e) skolebåd(e) ud fra oplæg fra sejlerskolen. Diskussionen endte op i at generalforsamlingen ud
fra en afstemning med stort stemmeflertal gav støtte til at bestyrelsen kunne gå videre med forslaget.
I 2016/2017 har klubben derfor investeret i følgende driftsaktiver:
1 stk. Larsen 28 sejlbåd til Sejlerskolen, købt i december af Erik Schumacher
2 stk. RIB ledsage-/trænerbåde
Til finansiering er der lån 75.000 kr. i DS som 5-årigt rentefrit lån.
Omkostninger til vedligeholdelse og forbedring af Jollehuset
Samlet pris for projektet (i regnskab anslået til kr. 647.286)
Tilskud fra Anlægsfonden Aarhus Kommune (i regnskab anslået til kr. 320.000)
Tilskud fra Egå Marina
Pris i alt for projektet til afholdelse af ES

Kr. - 110.000,Kr. - 285.600,-

Kr. - 642.986,Kr. 333.506,Kr. 50.000,Kr. - 259.480,-

Der indgår i låneaftalen med EM, at tilskud fra Anlægsfonden vedr. forbedringer i Jollehuset fra 2015
på kr. 26.000 betales som ekstraordinært afdrag inden det endelige lånebeløb fastlægges.
Det samlede lån ved EM er derfor kr. 233.479,Lånevilkår ift. EM:
• Rentefrit lån
• Afdrag over max 10 år
• Eksterne lejeindtægter går direkte til afdrag
• ”Egåvikingerne” bidrager med 10-15.000 pr. år fra 2018 for brug af Jollehuset
• Årligt afdrag min. 10% = kr. 23.348 udbetalt i december
Regnskabet 2016/2017
Med en samlet udskrivning gennem året på i alt kr. 654.480 til ovenstående, har vore økonomi været
presset. Dette kan også ses på resultatet for året på kr. -130.625,-. Da der i regnskabet er anslåede
tal i vedrørende Jollehuset, er det faktiske resultat kr. 60.520 bedre, efter at det endelige regnskab for
projektet er opgjort.
I resultatet skal også medregnes, at vi i bestyrelsen i år har valgt at medtage større og efter vores
overbevisning mere realistiske afskrivninger på anlægsaktiver. Dette har også indvirkning på budgettet
for næste år, som også er påvirket af større afskrivninger end vi måske er vant til.
Kasserer funktionen
Opgaven med at overtage og styre klubbens økonomi og regnskaber har stukket meget store veksler
for vores nyvalgte kasserer. Helle var på sidste års generalforsamling storsindet og påtog sig, til trods
for et meget begrænset kendskab til klubben, posten som kasserer, da der ikke var andre der meldte
sig. Helle har gjort et enormt stykke arbejde, støttet af Klaus Madsen, med at få styr på og skabe synlighed i klubbens økonomi. Det har også betydet, at Helle har erkendt, at hun ikke vil forsætte som
kasserer, da hun har andre ting i livet som er mere betydningsfuldt. Vi skylder alle at være taknemlige
for Helles indsats, for vi står nu i en situation, hvor det er blevet muligt at overføre store dele af opgaven til et eksternt firma HP Revision.
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Vores økonomistyring er nu ført over i det web baserede system e-conomic, hvor alle i bestyrelsen løbende har adgang til at følge med i posteringer og udviklingen, samt at arbejde ud fra periodiserede
budgetter. Vi har nu en langt mere gennemsigtig økonomistruktur hvor vi også har langt bedre mulighed for at styre på vores likviditet. Vi står derfor i en situation, hvor det at overtage og udfylde kassererposten er en væsentlig mindre opgave, specielt også nu hvor HP Revision kan løse mange af de
tunge opgaver.
Personligt mener jeg ikke, at ES længe har haft et mere gennemsigtigt og forståeligt regnskab.
Vi har også været i forhandlinger med det firma Zietwing, som Egå Marina bruger til at inddrive havneleje mm., for evt. at blive koblet op på samme system til medlemskartotek og kontingent betaling. Vi
har valgt at udskyde beslutningen om denne løsning, bl.a. fordi vi ikke ønskede at belaste klubbens
økonomi yderligere i år. Der ud over har det vist sig at der kan være mulighed for lignende funktionalitet i e-conomic.
Årets store aktiviteter
Til trods for sæsonens ringe vejr, har det dog ikke forhindret, at klubben succesfuldt har været involveret i eller afviklet store aktiviteter/sejlsportsevents
• Vild med Vand - Havnens dag
• WM 2018 Testevent
• Liga1 divisionsstævne på Dokk1
Det var også planen at ES skulle stå for Aarhus Big Boat Race 2017, denne gang med udgangspunkt i
Aarhus Havn foran DOKK1, men dette måtte desværre aflyses pga. manglende tilmeldinger.
Yderligere om disse aktiviteter fra de enkelte udvalgsformænds beretninger.
Frivillige
Jeg vil som sidste år sige ”Uden frivillige der melder sig til at bistå ved de aktiviteter som klubben involverer sig i, ville klubben ikke kunne fungere”. Det har derfor være vigtigt for bestyrelsen, at sende et
signal om anerkendelse af den frivillige indsats der gøres. Vi har derfor igen i år fortsat tradition med
at der afholdtes en årlig hjælperfest som betalt af klubbens midler. Dette håber jeg også fortsættes
næste år, da jeg mener at denne anerkendelse af det frivillige arbejde er vigtig.
Emner i bestyrelsens arbejde
Efter generalforsamlingen 2016 var posten som formand for Tur- og Motorbådsudvalget og Sailing
Aarhus Udvalget ikke besat. Efterfølgende har Pernille trukket sig som formand for Jolleudvalget og
skiftet over til Sailing Aarhus udvalget. Vedr. aktiviteterne omkring det fast tursejladser har Mogens
Terp gennem året påtaget sig at arrangere og styre økonomien. Så stor tak til Mogens for dette.
Noget af det første den ny sammensatte bestyrelse gik i gang med var som året før at få klarlagt hvilke
udfordringer vi så for ES og dermed hvilke emner vi skulle arbejde med. Det skete ved et forlænget
bestyrelsesmøde på en vinterlørdag, hvor vi lavede brainstorm på emnet.
Det resulterede i en enighed om at sætte fokus på følgende indsatser:
Image og intern markedsføring: Vi vil blive bedre til at:
• informere medlemmer om aktiviteter i klubben,
• hverve nye medlemmer
• introducere nye medlemmer til klubben
Bruge Facebook til at øge sejladsaktiviteter: Bruge Facebook gruppen ”ES ud at sejle” til at få medlemmer og ikke medlemmer ud at sejle med bådejere i klubben
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"Plask og leg": Skabe alternative vandaktiviteter for at tiltrække ny unge medlemmer ved at udvikle
SUP som nyt aktivitetsområde
Gastebørs: Få gaster med på tirsdags sejladser
Sejlsportsliga + springet fra joller: Arbejde på at skabe et spændende nyt tilbud for yngre sejlere med
B/one og få et hold med i sejlsportsligaen dvs. opbygge et Sejlsports Liga hold
Sejlerskolen: Udvikle tilbuddene, løbende udskiftning af gamle skolebåde, bedre integration med den
øvrige klub
Sailing Aarhus: Bedre integration af SAA i klubben, info på hjemmesiden om SAA, årlig plan for ESinvolvering i SAA aktiviteter
Bestyrelsens arbejde gennem året
Ser jeg som formand tilbage på arbejdet i bestyrelsen der forgangne år, er der to ting der står meget
tydeligt.
1. Vi har været meget udfordret på at skabe et sikkert overblik omkring vores økonomi, og dermed
et ordentligt grundlag for at disponere økonomisk. Det har krævet hårdt arbejde og stor opmærksomhed at komme dertil hvor vi er i dag.
2. Samarbejdsklimaet i bestyrelsen har været langt fra optimalt. Det har skabt bariærer for beslutninger og kvaliteten i bestyrelsen arbejde.
3.
Det er derfor heller ikke underligt, at vi ikke er kommet længere med de opgaver/udfordringer som blev
fastlagt i vores opstartsseminar i januar.

Pkt. 1 mener jeg er uddybet i min beretning om kassererfunktionen.
Vedrørende pkt. 2. er det jo langt hen af vejen, min subjektive opfattelse af situationen som jeg har redegjort for i mit nyhedsbrev udsendt på mail 13. september og opslået vores hjemmeside. Jeg er fuld
klar over at der kan være divergerende opfattelser af situationen og om det har været rigtigt at offentlige gøre begrundelsen for min afgang på denne måde.
Jeg vil til det sige, at jeg efterfølgende har erfaret at jeg dels ikke står alene med opfattelsen af samarbejdsklimaet i bestyrelsen og årsagen der til, samt at der har været opbakning fra menige klubmedlemmer omkring nødvendigheden af at skabe en åben debat omkring problemerne i bestyrelsens
samarbejde og sammensætning.
For at være helt præcis i min udmelding omkring hvor jeg ser årsagen til det dårlige samarbejde, så er
det primært koncentreret om Kirsten, vores næstformand. Jeg vil dog ikke her gå ind i en detaljeret polemik om denne sag, da det jo er min subjektive opfattelse og at diskussion om personspørgsmål efter
min mening ikke hører til på generalforsamlingen.
Jeg vælger derfor at gå som formand da jeg ikke mener at jeg evner at løse opgaven under de givne
vilkår. Frivilligt arbejde i en forening skal drives af glæde og motivation for opgaverne, den har jeg det
seneste år haft svært ved at finde. Tvært i mod har arbejdet for mig været præget af ulyst og stresslignede reaktioner.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning.
Formand
Per Selmose, 7. november 2017
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2. Næstformandens beretning - Kirsten Rambøl
2016-17 har heller ikke budt på den store kedsomhed. For mig har det klubmæssigt mest gået med:
SAA bestyrelse, tovholder i Den blå Skole, menigt medlem i Regattaudvalget, lidt ENP udvalg og lidt
grejudvalg under WS18 i foråret.
I vores egen sejlklub har det mest handlet om:
Endnu en god hjælperfest.
Formidling af Den blå Skole og en udvikling af samme. Den udgave der har kørt nogen år og har set
1000 vis af børn, handler om at Skoleklasser har været på en temadag eller højst 2 i sejlsport. Hver
sejlklub har haft 2-3 uger med disse temadage om året. Der er penge i projektet til at betale for RIB +
3000kr/ uge + at det er instruktørerne der skal rydde op og gøre rent. Sidste vil blive håndhævet bedre
i 2018. Instruktører lønnes direkte af UNO. Nu arbejdes der på en udvidelse så der herudover tilbydes
valgfag i sejlsport i samarbejde med udvalgte skoler i lokalområdet. Egå Sejlklub har kørt et pilotprojekt med Skæring Skole. Udvalget havde planer da Skæring Skole henvender sig med et ønske der
passer lige ned i planen. Alt dette er opbygget i samarbejde med UNO og de andre SAA klubber. Der
søges i udvalget/ UNO / SAA midler til at ansætte en tovholder for Den blå Skole for at gøre tilbuddet
mere stabilt, end det kan blive på frivillige kræfter. Der arbejdes meget målrettet på sikkerheden. Der
er nøje beskrevne retningslinjer, der skal kunnes og overholdes af alle instruktører. Jeg vil lige understrege at den redningsaktion af SUP fra en højskole i juni IKKE var vores, men de forkomne fik midlertidigt husly i jollehuset og derfor var jollehuset filmet i TV2.
Årets mest forrygende ligastævne blev afholdt midt i DOKK1, med utroligt mange tilskuere i dejlig sol
og med en smuk bykulisse tilsat musik. Der er slet ingen tvivl om, at det event skaffede Egå Sejlklub
meget brand og goodwill, det har givet genlyd i hele Sejlerdanmark og langt ud i ikke sejlerkredse. Jeg
sagde ja til at være lokal stævneleder på det bare 14 dage efter WS18 testevent for at få lidt mere
sportsbådssejlerglæde til at gro i Egå Sejlklub. Vi der var afsted havde en glad weekend. Der blev betalt for Mette og RIB og der blev skabt et lille beløb til sportsbådsarbejdet i Egå Sejlklub.
Jeg vil gerne sige tak til Bone udvalget, der har stået for at Bone kom til Gersner for at blive tæt og få
Kølen sat fast, at den kom retur og i vandet og op igen og at hun har virket sommeren over.
Jeg har for år siden sagt, at jeg var i foreningsverdenen fordi jeg gerne ville laver succes sammen
med gode mennesker. Succes har vi også lavet i år f. eks i form af skolesamarbejdet, Ligastævnet og
testeventen og der er masser af gode mennesker i Egå Sejlklub.
Rigtigt god vind til Egå Sejlklub og til alle de positive medlemmer.
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3. Beretning fra sejlerskolen - Klaus Madsen
Sejlerskolens status 2016-2017
I det forløbne år har skolen udviklet sig i en positiv retning, uden de store problemer med frivillige eller
kursister. Fokus for sejlerskolen er fortsat at uddanne sejlere og herved søge at trække dem ind i klubben som faste medlemmer. Hvor godt det lykkes kan diskuteres, men det er helt sikkert at det generelt
er en meget stor udfordring i at fastholde kursisterne i klubben.
Det er glædeligt at der i det sidste praktiske hold er en gruppe på 5 personer som ønsker at arbejde
hen imod en funktion som instruktører. Det er super fint da vi vil skulle påbegynde en gradvis fornyelse i staben af frivillige. Det er en udfordring vi med glæde påtager os. De 5 personer er en del af staben på lige fod med de øvrige aktive.
Antallet af elever er gået op og skolebådene har stort set sejlet hver dag og i rigtig mange weekender.
Fru Larsen har vist sig at fungere temmelig godt og kunne sagtens danne skole for fremtidige både.
Gruppen af frivillige i sejlerskolen fungerer rigtig godt sammen som et team og der er en stor velvillighed til at hjælpe hinanden. Med indførslen af åben kommunikation via Facebook, mellem instruktører
og kursister er mængden af misforståelser reduceret væsentligt.
Sejlerskolen er godt organiseret med faktorer som gennemskuelighed, åbenhed og synlighed som
klare markeringspunkter.
Alt i alt ser det fint ud, men der er selvfølgelig også forskellige udfordringer, som sejlerskolen skal forholde sig til fremover.
Eksempelvis kan nævnes:
•
•
•
•

Undervisning på dansk og engelsk, nye lærebøger, modificeret undervisningsindhold og eksamensform samt den tilhørende administration.
Opgradering af instruktørernes kundskaber – både fagligt og pædagogisk for herved at blive en
endnu bedre sejlerskole.
Indførsel af strukturerede lektionsplaner for den praktiske sejlads som det kendes fra køreprøver, hvilket vil sikre og dokumentere at den enkelte kursist hat nået det forventede.
Indkøring af et instruktør aspiranthold. I den forbindelse skal det bemærkes at der kommer en
mindre organisationsændring, idet at Lars Fastrup (pege ud) indtræder som min højre hånd og
vil tage sig af aspirantholdet samt hjælpe mig med det administrative i dagligdagen.

Herudover kan jeg se et begyndende skred i den frivillige indsats i forhold til det løbende vedligehold
af skolebådene. Det er der egentlig ikke noget at sige til da der, som følge af de rigtig mange timer
som bådene sejler, også er meget kort tid til at udbedre fejl inden de skal sejle igen. I praksis betyder
ofte at der skal leveres en indsats inden for typisk 10 timer, mindst en gang om ugen.
Jeg kan konstatere at de to (2) frivillige der reelt har varetaget vedligeholdelsen indtil nu, ikke fremover
vil kunne løfte det hele. Det er Jan og Tom. D har ydet en kæmpe indsats, hvilket de skal have super
meget tak og respekt for.
Jeg forventer at kursistantallet til praktisk sejlads vil skulle øges. I den forbindelse vil sejlerskolen, med
henvisning til beslutningen på sidste generalforsamling, anmode den kommende bestyrelse, om køb
af den næste skole båd, når det er finansielt muligt.
Set i lyset af disse to udfordringer og for at sikre at skolebådene fortsat vil være fuldt sejlklare har jeg
herfor valgt at lad dette afspejle sig i det kommende budget i form af indkøb af noget vedligeholdelse.
03.12.2017
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I relation til de øvrige udvalg i klubben og de enkelte medlemmer, har vi ikke oplevet nævneværdige
problemer, men tværtimod kun imødekommenhed og positiv interesse, hvilket selvfølgelig er en kraftig
medvirkende årsag til lysten til frivillighed.
Samarbejdet med Egå Marina, som er den anden store partner, er en daglig fornøjelse og vi vil ikke
kunne drive sejlerskolen uden dette.
Baseret på den åbne og løbende diskussion i skolen, kan jeg kun konstatere at hele skolen, både frivillige og kursister, ser frem til det nye skole år.
Den 3. november 2017
Klaus Madsen
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4. Beretning fra husudvalg - Ole Østergaard
Klubhus udvalget har i året 2017 stået for:
• Generalforsamling bespisning
• Julefrokost
• Stander skifte (2)
• Udlejning af klubhus.
Daglig drift:
• Rengøring og ikke mindste små reparationer.
• Styring af Varme pumper.
• Vi har nu fået anden belysning her i klublokalet, 3 lysstyrker
• Indkøb af øl/vand
• Fakturaer til betaling.
Klubhuset bruges blandt andet til:
• Lørdags frokost, tirsdags kapsejladser, herunder gule ærter.
• Egå marina informations aften samt generalforsamling,
• ENF generalforsamling,
• Sejlerskoleundervisning,
• klubaftener,
• Stævner (sovesal)
Vi har nu kun MobilePay.
Der skal lyde en stor tak og ros til tovholderne, samt til de forskellige besætninger.
Forvent prisstigning på øl og vand (varslet pr. 1. januar 2018)
Hver gang der uddeles en ”gratis øl” skal der sælges 2 for at, regnskabet balancerer.
Vil godt takke alle de personer som har ydet en kæmpe indsats for at holde klubhuset og klubhusudvalget kørende i de sidste mange år.
Ingen nævnt ingen glemt.
TAK og tak for denne gang, og jeg overlade nu roret til en anden,
Men vi mødes sikkert stadigvæk her i ES
Ole Østergaard
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5. Beretning fra optimistudvalg - Kenneth Schmidt
Vi har haft et godt år i optimistafdelingen.
Klubhuset er blevet renoveret i vinters det er vi rigtig glade for, da det gør alting lettere til hverdag, her
må jeg lige nævne senior gruppens malerhold anført af Erik Nielsen der lavede et stort stykke arbejde,
det skal i have tak for, det var aldrig oplevet så pænt uden jeres hjælp.
Der har i løbet af året været mange stævner i ind- og udland, hvor vi i år har givet KDY kamp om pladserne, det er de ikke vant til. Første og anden pladsen på forårsranglisten blev besat af sejlere fra
Egå, vi havde en sejler til VM en til EM og resten af vores A sejlere var kvalificeret til NM.
Til danmarksmesterskabet blev Egå nr. 2 og 3 for drengene og nr. 2 for pigerne.
Vi har en stor gruppe sejlere der presser hinanden til træning. Dette sammen med gode trænere giver
de gode resultater. Dette gør også at vi har fået tilgang af sejlere fra andre klubber, der melder sig ind
i Egå for at deltage i træningen.
Hvert forår reklamerer vi for optimistjollen og Egå Sejlklub på skolerne i området. I år havde vi en optimistjolle oppe ved Rema 1000 en lørdag formiddag, der var 12 nye sejlere på vores super C hold,
hvor vi håber og se de 6 igen til foråret. Det er et ret stort frafald som vi tror kan tilskrives alle de andre
tilbud børnene har, efter hvad jeg hører har de andre klubber i området det samme problem.
Til sidst vil jeg lige sige, at hver søndag fra kl. 17 til 18 har vi svømmehallen oppe på Sølystskolen,
hvor alle, der er medlem af Egå Sejlklub, er velkommen.
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6. Beretning fra kapsejladsudvalg - Karsten Bank Petersen
De ordinære kapsejladser
Der er som sædvanligt gennemført 14 tirsdagssejladser med Båkebane og Easy Sejlads. Den største
nyhed i år har været den nye Båke. Her mangler vi stadig et par detaljer i indretningen, som vi får klar
inden næste sæson. Spisningen efter sejladsen er gennemført sammen med Klubhusudvalget.
Traditionen tro har vi også haft 6 Singlehandsejladser. Disse sejladser er ”udliciteret” til Thomas Zeuthen og Jørgen Lysdal.
Vi har i samarbejde med Aarhus Sejlklub afholdt Pointsejladser på en udlagt bane mellem Aarhus og
Egå. Her sejles der 17 sejladser, mest for klassebåde. Der deltager en god håndfuld både fra Egå.
Vi sluttede forårssæsonen af med en midsommersejlads, hvor der dog ikke blev sejlet pga. hårdt vejr.
Efterårssæsonen blev som sædvanligt afsluttet med Gule Ærter sejladsen efterfulgt af præmieuddeling til klubmestrene på Båkebanen.
Antal deltagende både i sejladserne:
Sejlads

2017

2016

Båkebane

42

37

Easy Sejlads

8

10

Singlehand

19

17

Hovedkapsejlads

16

21

Andre kapsejladser
Egå Sejlklub har flere gange afholdt en Big Boat sejlads for store både. Efter succesen med at afholde
ORC VM i 2017 sammen med KDY, regnede vi med at kunne samle et godt felt til Aarhus Big Boat i
pinsen. Det var aftalt med Kommunen, at bådene kunne få en spektakulær placering ved Dokk1. Desværre måtte vi aflyse pga. for få tilmeldinger. Det var især Torben Frislev og Steen Jepsen, der kæmpede for at få sejladsen arrangeret. Vi har ikke planer om at genoptage sejladsen.
Vi prøvede i år at få arrangeret en ny 2-mands kapsejlads kaldet Egå Tun Star. Det er en sejlads over
2 dage, hvor første etape går til Tunø og anden etape hjem til Egå igen. Vi havde flere problemer med
planlægningen og sejladsen blev annonceret for sent, så vi måtte desværre opgive at gennemføre sejladsen. Men vi fik mange positive tilkendegivelser til sejladsen, så vi prøver igen i 2018 - med noget
bedre forberedelse!
Egå Marina lagde i starten af august havn til et testevent i forhold til næste års VM for de olympiske
bådtyper. Havnen var fyldt godt op med 280 joller, 370 sejlere og talløse RIB’s. Egå Sejlklub lade lokaler til, og stillede med et baneteam til at køre en af kapsejladsbanerne. Rygterne siger, at vores baneteam var et af de bedste! Derudover hjalp mange Egå-sejlere til i køkken, race office, måling og jury.
Jeg tror, at alle der var med, havde nogle gode og spændende dage. Til stævnet i 2018 bliver det garanteret endnu bedre og endnu mere spændende. Der er stadig mulighed for at melde sig som frivillig!
Arrangementer på land
02.03.2017 havde vi et godt og velbesøgt foredrag om trim af rig og sejl med Mads Christensen fra
OneSails.
18.04.2017 var vores baneleder Martin Frislev på programmet for at fortælle om kapsejladsregler, herunder ændringerne i de nye regler, der gælder fra 2017.
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7. Beretning fra Sailing Aarhus udvalg - Pernille Bülow Bech
Fra Sailing Aarhus’ regnskab 2016:
Årsregnskab 2016 I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for foreningen Sailing Aarhus for
2016, blev der af de interne revisorer stillet spørgsmål til poster i balancen. En gennemgang foretaget
på foreningens eget initiativ viste, at der i årsregnskabet for 2015 var medtaget flere tilgodehavender,
som foreningen tidligere havde modtaget. Der blev derfor skabt tvivl om rigtigheden af det for 2015 aflagte årsregnskab for Sailing Aarhus.
En sådan situation er selvfølgelig uacceptabel, og et udredningsarbejde blev besluttet igangsat. Dette
arbejde har umiddelbart medført en reduktion af foreningens egenkapital pr. 31. december 2015 på
t.kr. 965.
Reduktionen kan i hovedtræk opgøres som følger:
• Tilgodehavender for t.kr. 923 var modtaget tidligere, eller vurderet uerholdelige.
• Modsvarende vurderes gæld på t.kr. 459 afviklet tidligere, mens gæld på t.kr. 368 ikke var afsat
som gæld i årsregnskabet for 2015.
• Den sidste post er primært stævneoverskud fra 2015, som efterfølgende er udbetalt til foreningens klubber.
• Desuden blev egenkapitalen reduceret med ikke foretaget afskrivning på foreningens båd t.kr.
50, og ikke foretaget hensættelse af feriepenge mm til foreningens direktør t.kr. 83.
Den anførte reduktion på i alt t.kr. 965 har belastet foreningens egenkapital pr. 1 januar 2016, så den
herefter er negativ med t.kr. 253, hvortil der yderligere skal tillægges hensættelse på t.kr 200 til rådgivere for bistand ved udredningsarbejdet samt årets resultat på t.kr -79, hvorefter den samlede egenkapital andrager t.kr. -532.
Bestyrelsen har som følge af det utilfredsstillende resultat besluttet, at realisere en plan for retablering
af foreningens egenkapital.
Udredningsarbejdet gav desuden indblik i nogle uhensigtsmæssige forretningsgange og procedurer
vedrørende foreningens bogføring og økonomifunktion.
Der er ligeledes igangsat foranstaltninger til ændring af disse forhold, så der etableres en troværdig
økonomistyring for foreningen herunder ekstern revision af regnskab 2017.
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