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Referat fra FU møde 20. september 2021 

Til stede:  Erik Nielsen, Karsten Bang, Jesper Heegaard, Christian Lydersen, Michael Peder-

sen, Peter Juul, Flemming Rost, Klaus Madsen, Michael Aakjer Nielsen, Simon Pe-

dersen 

Fraværende: Dennis D. Andersen 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

 

1. Spørgsmål til årsrapporten 

Flemming gennemgik årsrapporten. Der var ikke spørgsmål fra bestyrelsen til denne, hvorfor den blev 

underskrevet af de tilstedeværende. Flemming sørger for at Dennis får underskrevet årsrapporten. 

 

2. Genopstilling/udtræden af bestyrelsen 

Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling 

 Jesper Heegaard ønsker at stoppe som formand for Storjoller.  

 Simon Pedersen trækker sig som formand for Sejlerskolen 

 Erik Nielsen trækker sig som formand for Husudvalget 

 Christian Lydersen trækker sig som formand for Tur- og motorudvalget 

 Peter Juul trækker sig som formand for Egå Sejlklub 

 

Følgende ønsker at genopstille til udvalg og bestyrelse ved næste generalforsamling 

 Karsten Bang genopstiller til bestyrelsen som formand for Kapsejladsudvalget 

 Flemming Rost genopstiller til bestyrelsen som Kasser 

 Klaus Madsen genopstiller til bestyrelsen som Næstformand 

 Michael Aakjer Nielsen genopstiller til bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem 

 

Bestyrelsen er gået i gang med at finde nye kandidater til erstatning for de bestyrelsesmedlemmer 

som ønsker at stoppe. 

 

3. Forberedelse til generalforsamlingen  

Som de foregående år er det tanken, at generalforsamlingen indledes med en hyldest de medlemmer 

som har gjort det godt i større nationale og internationale sejladser samt vinderne af sejlklubbens 

ugentlige kapsejladser. Udvalgsformændene melder tilbage til Peter, hvilke medlemmer som bør hyl-

des. 

 

Bestyrelsen indsender forslaget om at gøre forsøgsordningen med lån af klubhus og jollehus til en 

permanent ordning. Forslaget justeres således, at man maksimalt kan booke 12 måneder ud i fremti-

den.   

 

Bestyrelsen indsender forslaget om nye vedtægter for Egå Sejlklub. 

 

FU kontakter Mads Trøstrup mhp. at afklare om han vil være bestyrelsens forslag til dirigent. Hvis 

Mads accepterer dette, inviteres han med til næste FU møde den 19. oktober mhp. at fastlægge ende-

lig dagsorden for generalforsamling. Ligeledes skal afklares hvorledes fremmødte men ikke stemme-

berettigede medlemmer håndteres på generalforsamlingen, herunder med afklaring af korrekt stem-

meafgivelse jf. vedtægterne. 

 

4. Praktik i forhold til forslag om vedtægtsændringer 

Forslaget til nye vedtægter sættes på generalforsamlingen som punkt inden punktet om valg til besty-

relsen.  
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De nye vedtægter kan kun vedtages, såfremt minimum 1/3 af klubbens medlemmer er fremmødt på 

generalforsamlingen og at 2/3 af de fremmødte stemmer for disse. Det forventes dog, at fremmødet 

på generalforsamlingen ikke er stort nok til at vedtage de nye vedtægter, hvorfor bestyrelsen forbere-

der at afholde en ekstraordinær generalforsamling tre uger senere den 24. november. 

 

5. Klubhuset og jollehuset 

Fra enkelte af klubbens medlemmer har der været udtrykt utilfredshed med udlån af klubhuset og jol-

lehuset til medlemmernes private arrangementer samt, at enkelte klubmedlemmer hyppigt bruger klub-

huset og herunder køkkenet. Det er dog bestyrelsen klare holdning, at klubhuset er til for medlem-

merne og at det skal bruges mest muligt såvel i dag som aftentimerne, alle ugens dage, året rundt. 

Selvfølgelig under forudsætning af, at medlemmerne behandler klubhuset på en forsvarlig måde og 

efterlader det i samme stand som før lånet.    

 

Jo mere aktivitet der er på marinaen og i vores klubhus/jollehus, jo mindre attraktivt er det for frem-

mede f.eks. at lave indbrud. Her er bestyrelsen helt sikker på, at f.eks. de af klubbens medlemmer 

som bor på havnen og i bådene, spiller en ikke ubetydelig rolle i at der passes så godt på klubbens 

materiel og bygninger. Ligeledes gælder selvfølgelig også for de mange af klubmedlemmerne som 

dagligt kommer på marinaen. 

 

Fra Husudvalget har der flere gange været udtrykt utilfredshed med rengøringen af klubhuset efter det 

har været udlånt til medlemmernes private arrangementer. FU har derfor besluttet, at der fremadrettet 

rekvireres 2 timers rengøring af klubhuset (primært toiletter og køkken) efter hvert privat arrangement. 

Omkostningen hertil dækkes af de indtægter som udlånene skaber. De klubmedlemmer som låner 

klubhuset til private arrangementer skal naturligvis fortsat aflevere klubhuset i samme rengjorte stand 

som da de lånte huset. 

 

6. Øvrige forhold 

Intet. 

 

7. Næste møde  

Næste møde i FU afholdes den 19. oktober 2021.  

 

 


