SUNDS SEJLKLUB
Vestre Søvej 4, 7451 Sunds

Generalforsamling
lørdag den 2. november 2013
Dagsorden.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Leif Vestergaard, som blev valgt som dirigent. Leif
takkede for valget og kunne herefter erklære generalforsamlingen for gyldig.
2. Formandens beretning samt beretning fra afdelingerne.
Formandens beretning:
2013 I Sunds Sejlklub - Hvad er det for en størrelse, det er altid svært. Jeg
kigger mig tilbage og spørge sig selv, hvad har vi lavet i år der var anderledes
end sidste år.
Sidste år kunne vi se på en flot ny bro, og det kan vi igen i år, takket været en
flok fra Bytoften,Tjøring, der sidste vinter og tidlig forår arbejdet på projektet
renovering af den gamle mini 12 m bro. Vi kan nu se på to nye broer over de
sidste to år, også er vi jo i den heldige situation at kun den ene skal op om
vinteren.
Den sidste, hårde vinter var dog noget hårdt ved rørende i broen, men det
vurderes, at den kan klare det.
Vi har igen i år måtte, investér i motorbåd, denne gang var det suset der måtte
lade livet, der ud over er det blevet til nye bøjer og en ny Zoom jolle.
Sidste vinter var lang og kold og derfor var ikke alle lige hurtig på vandet, da
isen endelig smeltede. Men til trods for det har vi haft mange gode timer på
vandet, og der er blevet sejlet intensivt på mange niveauer, og når jeg ser på
vores sejler, kan vi godt være rigtig stolte af dem.
Flere af vores store jollesejler har det forgangene år repræsenteret vores klub
ved rangliste stævner og ved DM, og de har gjort det godt.
I vores optimist felt kan vi nu igen prale af at have sejler både i A, B og C
klasserne godt gået, sejler.
Det er en fornøjelse at se så mange sejlere til vores klub aftner.
Men også dejligt at når der stævne og der skal pakkes, så er problemet ikke
at få nogle til at deltage, men i stedet er det at få plads til alle jollerne på
traileren, eller skal jeg sige trailerne .
Efter følgende er opgaven så at finde en fri krog til gummibåd og joller, da
flere og flere bakker op ved at tage campingvognen med og hygge på havnen.
Men husk der altid plads til flere gerne folk i telt, der kan trække en trailer J
Vi har igen i år afholdt Spar Nord Cup, og, prøv noget nyt til stævnet, havde
67 deltager, og ved vores fællesspisning var vi en lille flok på 113 spisende
gæster.
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Godt stævne både på vandet og på land. Det varmer, når sejler og forælder
fra andre klubber gang på gang kommer og roser os for vores angeman.
GODT GÅET
Vi var igen i år også ned til at arrangere sommercamp, som i år blev afholdte i
Ringkøbing dette, var en super camp også her, var der god opbakning.
Sejladsmæssigt er vi nu gået over til vinter programmet, det vil sige lørdage,
så længe sejler, og træner kan holde varmen.
Torsdag aktivitet - den første torsdag i måneden Så selv om det bliver koldt,
sker der stadig lidt.
Beretning surfafdelingen:
I 2013 var der 18 medl. i surfafdelingen. Heraf er kun 11 aktive. Ud af de 11
er der 7 som næsten har været med, siden surfafdelingen startede op i
sejlklubben, så det er lidt svært at holde den efterhånden lidt ældre generation
i ilden med aktiviteter, der kan trække nye medlemmer til.
Men vi er en lille, trofast flok, der mødes rundt på strandene, når vinden
blæser.
Denne sæson har surferne kun benyttede sig af klubhuset 4 klubaftner
(Opstart, 2 grillaftner og afslutning). Så vi slider ikke ligefrem på klubhusets
faciliteter…
Vi har afviklet 2 klubture med flot tilslutning. Første tur gik til Trend og næste
tur til Krik vig.
Vi har været heldige med vind på vores udeaftner i Ejsing, hvor vi kan
mønstre en pæn flok surfere. Vi var knap så heldige med Jensen Slalom Cup,
hvor vi kun fik afviklet 1 afdeling af cuppen.
Der har kun været én enkelt henvendelse til ”intro aften” for nye surfere.
Ole har afholdt, surf arrangement for skole. Forespørgsel på fast skolesejlads,
næste år. Tirsdag d. 24. september havde surfafdelingen afslutning på årets
klubaftner.
Lørdag d. 12. oktober afviklede surferne klubmesterskab i Hvide Sande i fin
vind fra øst.
Hvad vinterarrangementer angår, har surferne planlagt vintertræning på
mountainbike hver 14 dag med første træning søndag d. 3. nov., Såfremt det
blæser aflyses MTB, og så surfer vi, indtil ”Kong vinter” sætter en, stopper os.
Referent: Ole Stampe
Beretning Kølbådsafdeling:
Pinsetur 2013
7 både tilmeldt, efter sejltur rundt om Fur - med frokost på vandet -
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blev der sejlet til Glyngøre, hvor der var festmenu i masteskuret.
Arrangeret af Spot
2014 er Lean tovholder.
Efterårstur 2013
Turen blev afholdt for 34. gang med 4 både og 15 personer. Natsejlads
fredag til Fur.
Frokost lørdag på Livø. Efter en flot sejlads til Nykøbing, var der
stort ta' selvbord på restaurant Limfjorden.
2014 turen har opstartsmøde mandag den 29. september kl. 19,00 i
klubhuset.

Formandens afslutnings bemærkning:
Vi er en frivillig forening og derfor er jeres tilstedeværelse og agraman vigtig
for klubbens eksistens.
I skal derfor vide hvor stor pris jeg sætter på jeres indsats stor som lille.
For hvis en hjælper, træner eller måske et bestyrelsesmedlem køre træt eller
fast kan det betyde at denne giver op og kaster håndklædet i ringen,
Dette skal vi for enhver pris undgå så husk derfor at give hinanden et
skulderklap I fortjener det, vi er jo her kun for sjov,
Irritationer kan hurtigt vokse og blive et problem og når dette sker, kan et lille
uskyldigt ord pludseligt vælte hele verden.
Så husk blot en hånd til at trække en båd, lave kaffe eller blot et TAK, kan
betyde alt.
Tak for år 2013
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse - Annette / Aksel
Aksel uddelte og femlagde regnskabet - Se vedhæftet fil
Forslag til regnskab, at man kan se regnskabet fra året før, altså en kolonne
mere på. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet forbliver uændret
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen forslag kommet
6. Valg til bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Annette
Modtager genvalg
Søren
Modtager genvalg
John
Modtager ikke genvalg
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Suppleanter:
Ole Stampe

Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Andy i bestyrelsen og Jette Brink som suppleant.
Andy og Jette tager imod valget.
7. Valg af revisorer:
Leif Vestergård
Kirsten Krohnborg genvalgt til reviser suppleant
9. Eventuelt:

Tak for i år

