Generalforsamling d. 12.11. 2011
Christina startede med at uddele medhjælperpokalen, som i år gik til Aksel Andersen. og derefter
trivselspokalen der gik til Anders Andersen

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Vestergaard, som blev valgt som dirigent. Leif takkede for valget og kunne
herefter erklære generalforsamlingen for gyldig.

Formandens beretning, samt beretning fra jolleafdelingen v. Christina Christensen.
Christina startede med at takke for et godt år. Der har i år været stort fremmøde til alle vores
arrangementer. Det er dejligt at der kommer så mange mennesker og støtter op omkring klubben. Der
kunne dog godt være flere til generalforsamlingen. Forårets sejlerskole blev desværre ikke til noget, men
der kom så heldigvis en del fra sidste års sejlerskole, og fortsatte i år. Det var også året hvor der skulle gøres
noget ekstra for at beholde Danske Bank som sponsor. Det lykkedes desværre ikke. Der skal derfor findes
en ny sponsor til stævnet. Det er en fælles opgave for klubben og bestyrelsen, og ideer er velkomne.
Klubbens jolleafdeling har i år også været aktive til mange stævner, og skal herfor have stor skulderklap. I
foråret var der en flok til Sail Extreme og senere har vi haft 3 til WM i Tera. Derudover har vi været til
stævnerne her i kredsen. Med så mange stævner og konkurrencer er det vigtigt at have et godt bagland,
der bakker op og hjælper. Det gælder også til vore arrangementer med skoler og firmaer. Der er en flok
forældre i jolle afdelingen der yder en kæmpe indsats. Vi er nok druknet lidt vi vores egen succes i foråret,
hvor der var de samme der mødte op og hjalp hver gang. Alle arrangementer har givet godt i kassen, og der
er mange nye der er kommet til i efterårets sejlerskole, som nu skal fastholdes. Stor tak til alle hjælpere og
forældre der hjælper til.
I sommerens løb har vi fået ny hjemmeside, som Inge og Kenneth har udarbejdet. Der er blevet brugt
mange timer og det har givet et godt resultat. Det er svært at lave en hjemmeside som gør alle tilfredse, og
der lover godt. Førhen var det kun surferne der var gode til at opdatere siden, og nu tyder det på, at også
jolleafdelingen igen får det gjort. Stor tak til dem.
I efteråret er der afholdt klubmesterskab, det var et rigtigt godt stævne, hvor der var mange sejlere og
surfere på vandet. Der er fint med mindst et fælles arrangement.
Annettes far havde til i år udarbejdet en fælles ansøgning om midler, som der blev sendt ud til mange
fonde. Det har givet en del midler så vi har kunnet købe en ny gummibåd, og der er penge til overs, som
skal bruges til en ny bro. Der er udsat en broudvalg, som går i spidsen for at finde en løsning. Vi håber
derfor at vi kan lægge en ny bro ud i foråret.
I vinterens løb, vil der være arrangementer som vi håber, at der er mange der vil deltage i. Vi er glade for at
der er god opbakning til selv til små arrangementer. Det tyder på at klubben er ved at vokse.
Medlemstallene viser en tilgang med 3 nye surfere til 22 i alt. 10 nye sejlere så vi nu er 43 medlemmer i
jolleafdelingen, med 12 i sejler skole på efterårsholdet. I 12m må vi se en tilbagegang på 2 medlemmer, og
kølbådsafdelingen er uændret. Der er et nyt æres medlem, og i alt er der 16 familiemedlemmer. Vi er altså i
alt 83 medlemmer, og det giver en tilgang på 13. Det er stadig ikke de store tal, men det er dejligt der er en
lille tilgang.
Mange tak for i år, og vi håber at alle fortsætter næste år.

Surf afdelingen v. Ole Stampe.
Af vores Klubaftner er der flere der flytter ud, og vi må sige at vi i år har haft god vind. Der bliver stadig
holdt one hour stævner i Sunds. Alle surfer bruger vores hjemmeside, så vi kan se hvor der er aktiviteter. I
vinter halvåret bliver der igen kørt Mountainbike. Af de 22 medlemmer er der nok ca. 10 aktive. De ikke

aktive håber vi at se igen når deres børn bliver store. Gennemsnitsalderen er på 45 og vi er også spredt over
et stort område. Det kan også være en af grunden til at vi ofte mødes andre steder og ikke kommer her i
klubben så tit, Det kan også være en grund til at vi ikke er så hjælpsomme med det praktiske arbejde i
klubben. Der mangler stadig en til at tage surf skolen.
Kølbåde v. Leif Vestergaard.
Kølbådsafdelingen har Glyngøre som basishavn. Der er nu 8 sejlere som alle kommer herfra. Vi er også
medlemmer i Glyngøre hvor vi har vores egen lille loge. Der sejles fast 2 ture om året, hvor medlemmer fra
sejlklubben er velkomne til at tage med. Vi har fast en pinsetur, samt en efterårstur. Det er dog lidt svært at
lokke nogen med herfra. Sidst var vi 9 både med 20 deltager, som var på tur en hel weekend. Det er stadig
åbent for alle over 16.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Aksel var ikke kommet med regnskabet som forventet. så Annette fremlagde de væsentligste tal, og sendte
et udskrift af regnskabet rundt.
Fastsættelse af kontingent.
Der fastholdes nuværende kontingent
Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.
Valg.
På valg var John Troelsen, Annette Christensen og Søren Skærbæk som alle modtog genvalg.
Suppleanter Torben Nissen og Alex ønskede ikke genvalg. Ole Stampe og Per Jensen blev valgt
På valg til revisor var det Leif Vestergaard som modtog genvalg
Evt.
John Fenger spurgte til et gammelt surf billede.
Leif Vestergaard spurgte til menuen på hjemmesiden hvor der er problemer.
Afslutning v. Christina Christensen
Tak for en god generalforsamling, med håb om at vi i vinter kan arbejde med nye tiltag til næste sæson.

