Referat fra Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 23. maj 2018 kl. 19:30.
Formand for Egå Sejlklub Peter Juul bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og
fortsatte derefter til pkt. 1.
1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgets Mads Trøstrup Kristensen som konstaterede at den ekstraordinære
generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og til referent valgtes Jørgen
Lysdal.
Til generalforsamlingen var der fremmødt 75 stemmeberettige medlemmer.
2. Bestyrelsens oplæg til den ekstraordinære generalforsamling
Formanden indledte som i indkaldelsen til generalforsamlingen med årsagerne:
Fra indkaldelsen:
Vi er mange, der glæder os til VM 2018 i Aarhus. Aarhus kommune har satset stort og VMkontoret har lavet en kæmpe indsats. Det bliver næppe større sejladsbegivenhed i Aarhus, så
man forstår godt de mange frivillige, der har tilmeldt sig opgaver. Egå Sejlklub står fuldt og helt
ved alle vores forpligtelser i forbindelse med VM -18.
Vi tror på ideen med at de 6 sejlklubber samarbejder om udvikling af sejlsporten omkring
Aarhus i almindelighed, styrkelse af sejlsporten for unge og udvikling af unge talenter i
særdeleshed. Det er desværre ikke denne flotte formålsparagraf, der har præget arbejdet i
Sailing Aarhus (SAA). Bestyrelsen i almindelighed og Ledelsen i særdeleshed har, efter vores
mening, handlet meget uansvarligt.
Vores tidsforbrug på Sailing Aarhus møder er helt urimeligt stort og langt de fleste møder har
hidtil handlet om at begrænse de skader som en inkompetent ledelse og bestyrelse har påført
SAA.
I ES har vi et tilgodehavende i SAA på Kr. 65.000,- for 2017 og ca. Kr. 80.000,- 2018. Disse penge
kunne have været med til at nedbringe vores gæld til DS og Egå Marina.
Egenkapitalen i SAA er minus Kr. 1.035.000 og underskuddet for 2017 ca. Kr. 300.000,
underskuddet og den manglende likviditet forsøges reddet ved at undlade betaling af
tilgodehavende til klubberne. Aarhus kommune har betalt betydelige bidrag til Sailing Aarhus,
for at Sailing Aarhus efterfølgende skulle fordele pengene til klubberne for deres indsats til Test
Event 2017 og VM 18.
SAA fik i januar 2018 en gylden mulighed for at rette op på mange års ”skader”, da den
hidtidige direktør fratrådte. Fra Egå Sejlklubs side forsøgte vi at overbevise de øvrige klubber
om, at Sailing Aarhus ikke skulle fortsætte i netop det spor, der havde medført så stort
underskud. Det lykkedes desværre ikke.
Budgettet for 2018 er, efter vores mening, præget af urealistisk ønsketænkning. Vi ser en stor
økonomisk risiko for ES ved fortsat at være med i Sailing Aarhus, derfor foreslår en samlet ESbestyrelse, at Egå Sejlklub melder sig ud af Sailing Aarhus.
Bestyrelsen i Egå Sejlklub kan under disse forhold ikke se nogen fremtid i at deltage i
samarbejdet i SAA, hvorfor vi anmoder den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 23.
maj kl. 19.30 om accept af en udmeldelse af Sailing Aarhus pr. 31 august 2018 (efter VM -18)
med virkning pr. 31. december 2018.
I forhold til indkaldelsen fremhævede formanden
• at gælden til Egå Sejlklub på 145.000 er for 2017
• at man i forbindelse med det ny Internationale Sejlsports Center (ISC) og ledelsen ser endnu
et problem for Sailing Århus da det vil være samme sponsorer og ressourcer der trækkes på.

•

at man ikke kender til budget for 2019.

Formanden klargjorde endnu en gang
at Egå Sejlklub overholder sine forpligtigelser og initiativer frem til en evt. udmeldelse og at
man selvfølgelig til VM 2018 stiller med de fornødne ressourcer (30-35 til banerne, 30-35
frivillige til havnen og 15 fra sejlerskolen)
at man hellere ser initiativer og tid anvendt for de ressourcer der er til rådighed i regi af Egå
Sejklub.
3. Spørgsmål og kommentarer fra medlemmer
Under punktet kom der mange relevante og sobre spørgsmål og kommentarer fra de
fremmødte.
Flere gav udtryk for at de synes det var en kedelig retning at fællesskabet omkring sejlads i
bugten ikke kunne gennemføres og at det var en ”falliterklæring” at forlade Sailing Århus. Man
skulle se fremad og ikke se på fortiden
Kommentaren var forståelse for at Sailing Aarhus er en god ide, men som det fungerer, er det
ikke relevant at deltage og at man ikke ”tør” og tror på fremtiden med Egå Sejlklub involveret.
Vi ”smækker” ikke med døren og deltager gerne i et samarbejde skulle de andre ønske det.
Mange havde forståelse for bestyrelsens fremlæggelse og forståelse for problemerne der kunne
medføre udmeldelse, men ønskede trods alt at man forsøgte endnu en gang at få forholdene
forbedret så man kunne forblive.
Flere fokuserede på at der nu er ny direktør, som allerede nu så ud til at være kompetent og var
godt i gang med at få tingene til at fungere, at han allerede have flere sponsorer på plads og at
man derfor burde se tiden an og give den ny direktør en chance.
Generelt var kommentaren fra bestyrelsen at man havde forsøgt sig med dialog og kommet
med forslag til ændringer, for 1 at få økonomien på plads, 2 at få fokus på sejlsporten men at
man ikke kunne få de foreslåede ændringer gennemført og at trods ny ledelse, fandt at den ny
direktør ikke kunne handle uden om bestyrelsen for Sailing Århus.
Der blev spurgt til hvorledes man ser på 2018 og et evt. over/underskud der og om man
fastholder kravet på de 145.000.
Der var ligeledes spørgsmål om der kunne være om personlig hæftelse i forbindelse med
underskuddene og en kommentar på at iflg. vedtægterne for Sailing Aarhus så det ikke sådan
ud.
Kommentaren var at man vil fastholde kravet - ”og at man faktisk have modtaget en kreditnota
på beløbet” - og at man ikke forventede at 2018 vil give et overskud gælden taget i betragtning.
Skulle der senere blive et overskud vil kravet fortsat være gældende.
Flere fremførte at man troede på fællesskabet, men havde forståelse for at Egå Sejlklub i den
nuværende situation ikke kunne forblive i Sailing Århus.
Der blev også gjort opmærksom på at man fandt Egå sejlklub kan og har selv klaret mange store
stævner op til flere gange om året med flere store overskud, og at man kun ser de rigtigt store
stævner som fællesskabet giver meget sjældnere.
Mange gav udtryk for at som det fungerer for nuværende har Egå Sejlklub ingen udbytte af
Sailing Århus og at man med redegørelsen fra bestyrelsen mente at en udmeldelse er korrekt.
Flere nævnte at man stor set er i samme situation som tidligere hvor der også var problemer
men hvor det blev bestemt at man forblev/indtrådte i Sailing Aarhus igen, nu med det samme
resultat.

Flere kunne bekræfte at arbejdet med Sailing Aarhus igennem tiden har krævet utallige
ressourcer uden at gavne sejlsporten.
Kommentarerne gik på at det er korrekt og situationen nu.
Der fremkom forslag om at bestyrelsen trak sit forslag, gjorde det vejledende, udsatte
afstemningen så man kunne se hvorledes den ny ledelse fungerer.
Kommentarerne gik på at man mente tidspunktet var fornuftigt nu for ikke at konflikte med
tidspunkt for at kunne udtræde og ikke konflikte med egen generalforsamling, og at man ikke
ønskede at ændre afstemningen. Der stemmes om en udmeldelse eller at forblive.
I øvrigt har man møde med Sailing Aarhus i kommende uge hvor man kan drøfte fremtiden og
orientere.
Efter en længere debat mente med meningsudvekslingerne mente dirigenten at der ikke
fremkom nye væsentlige kommentarer og afsluttede hermed dette punkt.
4. Afstemning: Skal Egå Sejlklub melde sig ud af Sailing Aarhus?
Herefter overgik man til afstemning og det blev præciseret at afstemningsresultatet var en
stemme på om man skulle forlade Sailing Aarhus pr. 31. december 2018.
5. Afstemningsresultat
Afstemningsresultatet blev:
5
Blanke
18 NEJ
52 JA
Egå sejlklub udmelder sig derfor af Sailing Aarhus pr. 31. december 2018 men som nævnt
overholder Egå Sejlklub sine forpligtigelser frem til udmeldelsen og samarbejder også gerne
med Sailing Aarhus såfremt det sker på gensidige acceptable vilkår.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for den sobre debat og gav ordet til
formanden der takkede generalforsamlingen

