
Referat af SKB’s ordinære generalforsamling onsdag d. 27 marts 2019. 

 

1. Valg af dirigent. 
- Valg af referent 

Kurt Palmqvist blev Valgt som dirigent  
Torben Bergenhagen blev valgt som referent. 
Der var fremmødt 71 stemmeberettigede, deraf 1 fuldmagt. 
Kurt konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Birger præsenterede bestyrelsens beretning. 
Peter Toft fortalte om ungdomsafdelingens arbejde. 
Bjarne spurgte hvorfor aktiviteterne i august og bankospil i november ikke var 
nævnt. Det skyldes at Admiralitetet ikke har fremsendt information. 
 
Axel Bøgil spurgte til hvordan man har tænkt sig at holde på alle de nye 
ungdomssejlere. Peter Toft sagde at det sværeste ikke er at fastholde, men at få nye 
sejlere ind, og opfordrede til at alle klubmedlemmer forsøger at trække børn til 
klubben. 
Vi forsøger også at fastholde via hyggesejlads for ældre sejlere som ikke er 
interesseret i kapsejlads, og ved at uddanne de unge som trænere. 
 
Axel præciserede at han spurgte til fastholdelse i forbindelse med overgangen fra 
ungdom til voksensejlads. Peter svarede at der også arbejdes med af få noget 
sportsbådssejlads op at stå. 
 
Torben kommenterede at man skal bruge breddesejlads som fastholdelse, hvis det 
handler om at have sejlere som vil overtage klubben og vores både i fremtiden. 
 
Peter Toft mente at det er vigtigt for fastholdelse, at man har de rigtige trænere, så 
de unge synes at det er sjovt at sejle. 
 
Kurt spurgte til hvordan vi vil fastholde de 35 til 40-årige ressourcestærke. 
Peter toft kommenterede at Ungdomsafdelingen har grej til også at få forældre på 
vandet f.eks. på stand up paddles. 
Birger svarede at vi har haft en nytårskur, hvor vi bad om input til hvordan klubben 
skal udvikles, og vi arbejder med forskellige tiltag.  
 
Carsten Seest spurgte til om de visionsplaner udvalgene har lavet, ikke skal 
fremlægges for resten af klubben, og snakkede om at udvalgene er i gang, og 
opfordrer til at nogle flere bliver aktive. 
 
Christian spurgte til om havnen og SKB kan håndtere hvis der kommer 100 nye 
medlemmer. Bestyrelsen svarede at SKB kan godt, om havnen kan må man diskutere 
på havnens generalforsamling.  
  

  
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til 

godkendelse.  
Bjarke forelagde regnskabet for 2018.  



 
Der er en trykfejl i regnskabet på side 4. Under egenkapital skal beløbet for 2017 
være 4.433.367, i stedet for 4.533.367. 

 
Axel Bøgil spørger om det er rigtigt at klubben har sat 2 Hobie Cats til salg, og om det 
er velovervejet i forhold til fastholdelse af ungdomssejlere. 
Peter Toft svarede at det er korrekt at der er sat 2 Hobie 16 til salg. Det er et validt 
spørgsmål hvorfor man sælger både der appellerer til ungdomssejlere over 16 år, 
men man vil hellere lægge sig i retning af 29’er og 49’er, fordi de er mere relevante i 
forhold til DS aktiviteter. 

 
Christian spørger til hvor mange penge der er uudnyttede sponsorater som er 
øremærkede, og om det er penge der ligger i mange år. 
De fleste sponsorater bruges med det samme, men vi har nogle som er beregnet til 
aktiviteter over flere år.  Det er ikke penge der ligger og bliver glemt. Mange 
sponsorer beder om at se dokumentation for at tingene er købt og betalt efter få 
måneder. 

 
Regnskabet blev vedtaget. 

 
Bjarke gennemgik budgettet  
Budgettet blev vedtaget. 

  
4. Fastsættelse af kontingent og indskud. 

 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Generalforsamlingen var enig. 

 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

 
Roger og Bolette er fremkommet med et forslag om at klubben skal investere i et 
telt som kan bruges til maling af både og lign, og som skal opstilles på havnen. 
Roger har talt med Havnen, og har fået at vide at det nok ikke er muligt at få lov at 
opstille et telt, og frafalder derfor forslaget, men spørger om man så ikke kan åbne 
værftet for den slags arbejde. 
Birger svarede at denne brug af værftet sandsynligvis vil koste omkring kr. 70.000 
om året i tilskud fra greve Kommune, fordi vi tager værftet ud a ungdomsafdelingens 
drift, og at der ville skulle investeres i en indgang udenom ungdomshuset, en 
engangsudgift på mindst kr. 30.000. 
Bestyrelsens holdning er at det er for dyrt for klubben, og at det ville være relevant 
for et fåtal af medlemmerne, fordi kun de mindste både der kan være på værftet, 
især hvids der skal dækkes ordentligt af til sprøjtemaling.  

 
Christian mener at vi mangler et sted hvor vi kan reparere både under tag. Det er 
super fint at man kan bruge værftet til småreparationer, men ved ikke hvordan man 
kommer ind. Man kommer ind ved at kontakte nogle af dem der har adgang, f.eks. 
Arne Frederiksen, eller Birger. 

 
Roger har flere gange sidste år spurgt, om han kunne komme ind, men har fået nej. 
Birger undersøger hvad der er gået galt. 

 



Gitte Møller mener at det oprindeligt blev aftalt at det var Arne Frederiksen der var 
tovholder for medlemmers brug af værftet. 

 
Jesper synes det er mærkeligt at klubbens værft skal blokeres af ungdomsafdelingen. 
Det er fordi at værftet er købt til brug for ungdom, og Greve Kommune giver et stort 
tilskud til driften, som vi ikke ville få hvis det ikke var til ungdomsafdelingen. 

 
Carsten Seest fortæller at man tidligere havde mulighed for at tage både ind i 
masteskuret om sommeren. 

 
Torben Lundgreen synes at forslaget med at sætte et telt op ikke holder. Når vi nu 
har værftet burde man diskutere om man ikke skulle åbne værftet, og klubben har 
god økonomi. Er enig i at man ikke kan sprøjtemale, men alle de andre ting burde 
der åbnes for. 

 
Bestyrelsen har diskuteret forslaget, men synes det er for dyrt, men at man skal 
forsøge at få havnen til at gøre noget.  

 
Kurt konkluderede at man bør få opsat en cost/benefit analyse, så man kan tage en 
oplyst beslutning. 

 
Roger spørger om det virkeligt er rigtigt at værftet skal stå tomt? 

 
Det blev spurgt om man kan få lov at bygge på havnen. Det kan man godt, men man 
skal leje grunden, og overholde lokalplanen. 

 
Torben Bergenhagen opfordrede til at dem der er interesserede i at få mulighed for 
at tage både indendørs, danner en gruppe, som kommer med forslag til havnen 
og/eller bestyrelsen. 

 
Birger slog fast at man godt kan komme ind og lave mindre reparationer, når der er 
folk på værftet. 

 
 

6. Valg af formand på ulige årstal: 
Birger Monrad                (Modtager genvalg)  

Birger blev genvalgt uden modkandidater. 
 

7. Valg af kasserer på lige årstal:  
Gitte Lund                      (ikke på valg) 

Intet at referere. 
 

8. Valg af øvrig bestyrelse: 
  På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant: 
På valg er:       Iris Schiøtz                    (Modtager genvalg)        
                        Torben Bergenhagen    (Modtager genvalg)  
                        suppleant                       (Nyvalg) 
Iris har efter udsendelse af dagsordenen trukket sit kandidatur.              
Helle Førster-Christensen blev valgt og Torben Bergenhagen Genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. 
Kristian Førster-Christensen blev valgt som suppleant 



  
    På lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 
På valg er:        Leif Ulriksen…………….(Ikke på valg) 
                         Carsten Bernfeldt………(Ikke på valg) 
                          Bjarke Christensen…….(Ikke på valg) 
      Suppleant   Brian Tønnesen………..(Ikke på valg ) 

Intet at referere. 
 
  
9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant: 

  På valg er:                          Helene Frederiksen              (Genopstiller ikke) 
Bestyrelsen foreslår  Ken Seitzberg  
 Kirsten Jensen                      (Genopstiller) 

Ken Seitzberg blev valgt og Kirsten Jensen genvalgt 
                   
Suppleant                              (Nyvalg ) 
Bestyrelsen foreslår Mikkel Schiøtz 

Mikkel Schiøtz blev valgt. 
 
  
10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Greve Marina: 
  På ulige årstal: 1 medlem:        

 René Christensen                (Modtager ikke valg)                       
Bestyrelsen foreslår Bjarke Christensen      (Nyvalg) 

Bjarke Christensen blev valgt 
 
  På lige årstal: 1 suppleant:      

Christina Engstrøm               (Udtrådt af klubben) 
Bestyrelsen Foreslår Carsten Seest             (Nyvalg) 

Carsten Seest blev valgt. 
  

11. Valg af udvalg   
Alle udvalg konstituerer sig selv. 

 
12. Eventuelt   

Gitte Møller foreslår et at der bliver oprettet et afrigger-festudvalg. Der var ingen 
der meldte sig. 

 
Hans opfordrer til at alle der har både liggende om vinteren, husker at tage deres 
strømstik ud af standerne, når de ikke bruger strøm. Det er ikke tilladt at have strøm 
på båden når men ikke er tilstede. 

 
Ole Wamborg opfordrer til at man tager godt imod nye sejlere i havnen. 

 
Iris viste kalenderfunktionen på SKB’s hjemmeside, og fortalte om nogle af de 
arrangementer der kommer, fortalte hvordan de også henvender sig til nye 
medlemmer, og opfordrede alle til at deltage. 
  
Kristian spurgte hvordan vi kommunikerer aktiviteterne til medlemmerne. Det gør vi 
via nyhedsbreve og hjemmesiden. 

 



Der var en snak om at nogle nye klubmedlemmer ikke bruger klubben. Et nyt 
medlem kommenterede: Jeg er en af de nye, og har ikke følt mig ekskluderet, og 
man er jo selv ansvarlig for at deltage. 

 
Jesper: er det en ide at invitere pr brev til en aften for nye medlemmer, så man 
komme sammen med alle de andre nye, og blive introduceret til hvad der sker i 
klubben. Birger svarede at vi har planlagt 2 aftener for nye medlemmer og den ene 
dato er fastsat. 

 
Jeanette spørger om der bliver lavet noget lignende Martha arrangementet i 
fremtiden. Det var hyggeligt og man mødte medlemmer fra mange forskellige 
afdelinger. Bestyrelsen bestræber sig på at der bliver holdt mindst 1 arrangement 
om måneden i klubhuset. 

 
Mikkel Schiøtz mener at de voksne der er med i ungdomsafdelingen, ofte kun er der 
fordi barnet er medlem, og derfor typisk ikke kommer til klubarrangementer 

 
Kurt og Birger takkede for aftenen og lukkede mødet. 

 
 


