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Dirigent:
Referent:

Kent Nørgaard
Jette Stausgaard

Velkommen
Lis bød velkommen til Greve Sejlklubs ordinære Generalforsamling 2021. Iht.
vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i januar, men Coronarestriktionerne
forhindrede os i at afholde generalforsamlingen i januar, så den blev udskudt til i dag,
hvor det igen er blevet muligt at forsamles uden restriktioner.
1. Valg af dirigent
Iht. vedtægterne skal de fremmødte vælge en dirigent. Bestyrelsen foreslår Kent
Nørgaard, som blev valgt.
Kent takker for valget og tilliden, og håber, vi igen får en god aften og dialog.
Kent konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovmæssigt og derfor
beslutningsdygtig.
Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Jette Stausgaard, som blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år sidste tre måneder for 2019 og hele
2020 v/Lis Knudsen
Antal Medlemmer
Pr. d.d. er der 216 medlemmer, rekord sammenlignet med antallet af medlemmer ved
tidligere års generalforsamlinger.
Året der gik
Standerhejsningen i 2020 måtte desværre aflyses igen, grundet Corona.
Klubarrangementer
De to planlagte klubarrangementer i samarbejde med de to klubber på Mågen måtte
udskydes både i 1. og 2. halvår 2020. De er blevet datolagt til dette efterår –
nærmere info kommer.
Kasketter
Bestyrelsen har, som I har konstateret, valgt at lade fremstille kasketter med
klubbens navn broderet på kasketten.
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Kasketterne vil blive uddelt til medlemmer i forbindelse med Generalforsamlingen og
Standerhejsning. Kasketterne er dedikeret til klubbens medlemmer, men kan købes
for kr.150.
Medlem af Køge Bugt Stenrev
Bestyrelsen har besluttet, at Greve Sejlklub skal være medlem af Foreningen Køge
Bugt Stenrev. Foreningens formål er bl.a. at skabe et forbedret havmiljø i Køge Bugt,
dvs. en forbedret vandkvalitet og en øget biodiversitet gennem skabelse af
huledannende stenrev. Besøg gerne deres hjemmeside www.koegebugtstenrev.dk.
Donation
Det er blevet en tradition, at Greve Sejlklub donerer en gave til havnen med års
mellemrum.
Bestyrelsen har besluttet at donere en ”Københavner bænk” produceret i støbejern
og i vedligeholdelsesvenligt genbrugsplast. Bænkens design er et stykke Danmarks
historie, der går tilbage til 1700-tallet, og er fortsat en populær bænk, som kan ses
overalt i København.
Bænken blev sat op i foråret og i forbindelse med Standerhejsningen i april forsynet
med et messingskilt med inskriptionen ”Doneret af Greve Sejlklub 2021”. Bænken
står på kajen ved mastekranen og bliver flittigt brugt.
Afholdte bestyrelsesmøder i 2020
I 2020 blev der afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Planer for 2021
Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med de to klubber: HBK (Hundige Bådklub) og
SHS (Sejlklubben Hundige Stand). De to klubarrangementer vi havde planlagde i
2020, har vi, som sagt, måttet udskyde til efteråret i år.
Til klubarrangementet i oktober har vi inviteret Dansk Sejlunion til at komme og
fortælle om bl.a. de fordele som DS tilbyder deres medlemmer og klubber samt hvilke
aktiviteter de tilbyder fritidssejlere.
Til november inviterer vi til informationsaften, hvor Mogens Hansen fra VHF-skolen vil
gennemgå VHF/DSC-radioen og dens funktioner.
I vil modtage invitationer til arrangementerne på e-mail.
Og så forventer vi at kunne afholde generalforsamling, som vi plejer, i januar 2022.
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Tak til Jan og Vitus
Lis vil gerne benytte lejligheden til at sige en speciel tak til to fratrædende
bestyrelsesmedlemmer nemlig Jan og Vitus. Jan og Vitus har valgt at sælge deres
både og udmelde sig af Greve Sejlklub.
Igen i år afsluttede Lis Bestyrelsens Beretning med en stor tak til bestyrelsen for et
positivt og konstruktivt samarbejde i 2020.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse for perioden 1. november 2019 til 31.
oktober 2020 samt budget for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021
v/Steen Andersen
Steen bød velkommen og gennemgik kort – men detaljeret – både resultatet og det
kommende budget.
Resultatet viser kr. 21.000 i overskud i forhold til budgetteret – flot.
Budget for kommende år viser et underskud på kr. 52.000, men det foruroliger ikke,
da klubben som oftest kommer ud med overskud.
Der blev spurgt ind til, om klubben bliver opkrævet minus bankrenter – er der
indestående over kr. 100.000?
Dertil svarede Steen, at han ikke havde registreret disse bankgebyrer – i det hele
taget var bankens gebyrer ikke særlige høje.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Punktet udgår, der var ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og oprettelsesgebyr
Bestyrelsen foreslår uændret kr.300 i årligt kontingent og et oprettelsesgebyr på kr.
200. Enstemmigt vedtaget.
6. Valg af formand på lige år
Punktet udgår – ulige år.
7. Valg af kasserer på ulige år
Steen Andersen accepterer genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
8. Valg af den øvrige bestyrelse – 3 medlemmer
-

1 medlem på lige år – udgår, da det er ulige år.

-

2 medlemmer på ulige år
Flemming Jørgensen genopstiller og blev genvalgt.
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Jan Fjord genopstiller ikke, så bestyrelsen foreslog i stedet Finn Ottesen, som
blev valg.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Vitus Smith genopstiller ikke, så bestyrelsen foreslog Tim Maurer, som blev valgt.
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Rolf Madsen genopstiller ikke, så bestyrelsen foreslog Leif Laursen, som blev valg.
Da Finn Ottesen er valgt ind i bestyrelsen, blev Lars Bruun foreslået. Lars blev valgt.
Som ny revisorsuppleant foreslog bestyrelsen Jørgen Hovmann, som blev valgt.
11. Orientering fra repræsentant i Havnebestyrelsen v/Kenneth Obionu
Økonomi i 2020 og 2021
-

Plads/ belægning status – 100 % alt udlejet/solgt
Budget og økonomisk status – rigtig god, der er kommet mange nye
havnebrugere.

Projekter i havnen
-

Renovering af toiletter – opdatering er sket, ny lås, rengøringsoversigt er
ophængt
Kran – har givet en betydelig indtægt til havnen, også selvom den har været ude
af drift et par måneder
Ekstra grej skure – nye skure er bygget på den anden side af havnen – bidrager
til gode aktiviteter. Tre skure mangler at blive solgt.
Fibernet og Wi-Fi – havnen er nu dækket godt ind over det hele
Bådpladser etableret på bro 2 og pladserne er færdige og solgt ud.

Differentierede Havneafgift
-

Marinaens generalforsamling arbejder på en differentieret afgift, der stemmer
overens med bådstørrelse. Endelig model ej fastlagt endnu.

Vision/strategiplan 2030
-

Plan under udarbejdelse med stor indsats og udvidelse af brug af Dykanden
Havnens it-system er under revidering grundet udfordringer.

Efter Greve Marinas generalforsamlingen konstituerede den nye havnebestyrelse sig
således:
Formand: Bjarke M. Christensen
Næstformand: Johannes Michael Bührmann
Kasserer: Jan B. Asmussen
Bestyrelsesmedlemmer: Michael Birk (nyvalgt), Bjørn B. Nielsen (nyvalgt), John
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Frederiksen (nyvalgt), Kenneth Obionu, Aksel A. Glæsner, Marianne Pedersen, John
T. Olsen og Torben Hoffmann.
Bestyrelsen skal bestå af medlemmer fra Mågen, Hejren, sejlklubberne og Greve
kommune jf. vedtægterne.
12. Valg af repræsentant til Havnebestyrelsen på lige år
Udgik – ulige år
13. Valg af 1 suppleant til Havnebestyrelsen
Lis Knudsen genopstiller og blev valg.
14. Valg af udvalg
Punktet udgik
15. Eventuelt
Medlemmerne havde lejlighed til at stille spørgsmål vedrørende havnen til
havnefoged Ole. Dagligdagsmangler bedes stiles til Ole.
Claus Møller: Opfordrer til at anvende el-stander med omtanke, der er ikke nok til alle
- lad kun, hvis I har behov. Havnefoged Ole viderebringer opfordringen på Hejrens
hjemmesiden.
Kenneth tilføjede, at emnet havde været drøftet på Greve Marinas generalforsamling.
Regler pointeres og uddeles til nye medlemmer.
Christen Koch foreslog ankerbøjer udlagt i Køge Bugt. Bestyrelsen arbejder derpå
Tak for god ro og orden fra Kent og Lis.
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