SUNDS SEJLKLUB
Vestre Søvej 4, 7451 Sunds

Inden generalforsamlingen uddelte Christina medhjælperpokalen, som i år gik til Kaj Cramer.
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 v. Christina Christensen
Christina startede med at takke sponsorere, medhjælpere, trænere og medlemmer for året der gik. Det har været et år
med mange opgaver, mange sjove men og stressede stunder. Der er bl.a. kommet ny bro. Det var et projekt som startede
sidste vinter. Det er en bro som vi nu kan være glade og stolte af. Den kommer også til gavn til vinter-sejlads. Der
mangler stadig handicapbroen. Udover ny bro har vi fået ny Limbo og diverse udstyr. Vi har også fået malet klubhuset,
og det ser godt ud. Det har givet mange roser fra forbipasserende. Stor tak til alle der har hjulpet med at male. Der er
kommet mange nye medlemmer til, og der har været mange både på vandet. Vi har desværre også fået stjålet en motor
og vi var lige ved at mist en båd. der forsvinder mange våddragter og redningsveste, og vi opfordre til at alle hjælper til
med at holde øje, så vi ikke mister yderligere. Vi er jo en lille klub og er derfor meget sårbar, og vi opfordret ´r alle til at
hjælpe til med de opgaver der kommer.
Beretning fra jolleafdelingen v. Micheal Poulsen
Sæsonen startede allerede sidste år, med mange små arrangementer i løbet af vinteren. Der var god opbakning til bl.a.
fastelavn fra både sejlere og forældre. Der var også stor opbakning til forbudt for voksne, samt til vores årlige
arrangement i svømmehallen. Ved foråret var der 7 nye sejlere klar til sejlerskolen. Stor tak til Aksel, som har styret det
med sikker hånd. I løbet af sommeren var vi 23 sejlere på vandet, så det går den rigtige vej. Vores spar nord cup blev
rigtig godt, med mange sejlere og vover 100 til spisning, vi har efterfølgende igen fået ros for arrangementet. Det
forventer vi at gentage til sommer igen. Efter sommerferien forsøgte vi at lave en sommer camp, som også var en stor
succes. Det blev lavet i samarbejde med Ringkøbing og Bork, som også hjælp meget til. Det forsøger vi også at arbejde
videre med til næste år. Til aktiv sommer havde vi ca. 60 igennem fra Ikast og Herning. Det gav afkast til efterårets
sejlerskole. Der var 7 der startede efter sommerferien. Der har været mange af sted til stævner, hvor vi sidst i skive var
14 sejlere, hvilket var rigtig flot. Vi havde et godt klubmesterskab, med sejlads og hygge. Det har alt i alt været et rigtigt
godt år. Der har dog været modvind med ting der fosvinder. Stor tak til sponsorere, trænere, forældre og sejlere, for året
der er gået.
Surf-afdelingen v. Christina for Ole Stampe
Der har ikke været den helt store opbakning på vore klubaftner i sejlklubben, men der har til gengæld været et rigtig flot
fremmøde, på vore ude aftner i Ejsing. Der er afviklet Jensen Cup med 11 deltagere og årets samlede vinder blev Hans
Engelbredt. En stor tak til Jensen Company for de flotte præmier.
Der blev afholdt 2 klubture til henholdsvis Trend og Skaven, hvor der var flot tilslutning. Der blev surfet på begge ture,
og der var da også tid til masser af hygge.
Begge klubmesterskaber blev desværre aflyst, det må vi se om vi ikke kan gøre bedre til næste år.
Sejlklubben fik hjælp af Allan Borch fra Dansk Sejlunion til at køre et begynderkursus i windsurfing, da surf-afdelingen
ikke selv kunne finde instruktører til dette. Det var et super kursus, men der er desværre kun 1 fra holdet, som møder op
på vore klubaftner.
Det vi er bedst til i surf-afdelingen i øjeblikket er det sociale. Vi har grillaftner, hvor vi mødes og hygger. Vi bruger
flittigt vores forum på hjemmesiden, til at skrive hvor vi tager hen og surfer. De fleste af os har også mountainbikes, så
vi skriver også når vi tager ud og cykler. Vi har lige sluttet surf sæsonen af med en surf-fest. Aftenens tema var Hawaii
og en stor tak skal lyde til surfernes egen kok - John Fenger.
Vi er 21 medlemmer i øjeblikket med en gennemsnitsalder på 46 år, hvor kun halvdelen er aktive i klubben, så der er
nok ikke så meget at sige til der går lidt hygge i den ;-)

Kølbåde v. Leif Vestergaard
Kølbådeafdelingen er medlemmer som tidligere er startet her i klubben, og som har deres kølbåde andre steder. Der er
nu 10 sejlere som alle kommer herfra, som har deres både i Glyngøre. Der har vi vores egen lille loge. Der sejles fast 2
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ture om året, hvor medlemmer fra sejlklubben er velkomne til at tage med. Vi har fast en pinsetur, samt en efterårstur,
den første weekend i oktober. Det er stadig åbent for alle over 16.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Aksel uddelte og femlagde regnskabet. Der blev stillet spørgsmål vedr. aktiepost i Handelsbanken. Vi har ikke fået
opgørelse de sidste år, og vi kender ikke værdien. Vi blev usikre på om de stadig er der. Dette vil blive undersøgt. Der
var yderligere spørgsmål, som blev besvaret. Regnskabet blev godkendt med forbehold for aktieposten.
Fastsættelse af kontingent
Det nuværende kontingent fastholdes
Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.
Valg.
På valg er Christina Christensen, Michael Poulsen, Inge Meedom og Viggo Ibsen.
Christina og Inge modtog genvalg, mens Viggo og Micheal ikke ønskede at genopstille.
John Fenger Stillede op for surf-afdelingen og blev valgt. Alex Merrild Andersen stillede efter kort tids pres op, og blev
valgt.
Supplementer Ole stampe og Per Jensen genopstillede og blev valgt
På valg til revisor var Kirsten som modtog genvalg
Evt.
Der blev foreslået at generalforsamlingen tages først på dagen til bro op, da der var væsentlig flere end sidst på dagen.
Vedr. koden til døren stillede Leif spørgsmål til hvornår der blevet kodet om
Vi har pt. mange optimistsejlere. VI skal finde ud af, hvad de skal når de skal videre.
Der blev rundelt medlemsoversigt. Der er i år 22 surfere, 51 jollesejlere
Personen der skal have trivselspokalen er her ikke i dag, så den uddeles til julesejlads. Det kommer til at foregå lørdag
d. 1. december.
Afslutning
Leif takkede for et godt møde. Christina takkede ordstyrer og reviser og takkede desuden for g od
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