
STRUER  SEJLKLUB MEDLEM AF DANSK SEJLUNION 

Referat af ordinær Generalforsamling 
Torsdag d. 17-06-2021 kl. 19.30. 

Formand, Tommy VenØ Jensen bød velkommen til de fremmødte 

ca. 35 medlemmer 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

Forslag fra Bestyrelsen Knud Dahl Jepsen. 

Knud Dahl Jepsen valgt. 

Gennemgang af dagsorden og at kontrol af indkaldelsens gyldighed 

2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse. 

Formandens beretning. 

Har været meget præget af Coronasituationen. Få aktiviteter, men aflysninger har fyldt mest. 

H-båds stævnet fylder meget og bliver stort. Gennemgang af husbyggeriet med forventet udbud i 

efteråret. Få spørgsmål til beretningen og med uddybende svar. 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til optagelse af lån, i forbindelse med husbygge-

 

riet. 

Beretningen er med som bilag 

Beretningen Godkendt 

Herunder udvalgenes beretninger: 

Turudvalget ved Bodil: 

Turudvalget har været begrænset af Coronasituationen. Havde dog efterårsturen til Lemvig der 

blev gennemført. Dog afholdt i Struer pga. blæsevejr. Er i gang med ny efterårstur til Lemvig. 

Der mangler medlemmer til Turudvalget. 

Beretningen med som bilag. 

Kapsejladsudvalget Søren Christiansen! Stig Skov Laursen: 

Arbejder videre med Limfjordskredsen og generelt kører  det godt. 

Limfjordskredsen er aktive i kapsejladser. Onsdagssejladser kører fint og med 50-60 til spisning. 

Et godt sted til at intrigér nye medlemmer i klubben. Sejlads er også det sociale i klubben. Kom 

med forslag til udvalgsmødet i november. H-bådsudvalget hører også herunder. Husk også, at 

turbøjerne også hører herunder. Der skal være en anden løsning med turbøjerne, da samarbejdet 

med Marinehjemmeværnet er indstillet. 

Har ikke indleveret skriftlig beretning. 

Sejlerskoleudvalget Duelighedsundervisning: Otto Jensen: 

Der har været 24 kursister til kurset over vinteren. Coronasituationen har givet udfordringer og 

aflysninger. Har dog fået gennemført med digital fjernundervisning. 17 gik til eksamen 

Beretning med som bilag. 
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Stævneudvalget Otto Jensen: 

Der har været stor aktivitet med lOOmill i fjorden og ikke mindst H-bådsstævnet. Her har været 

fint hjælp med lægning af baner og fra DS. Der vil blive lanceret en stævne-Gin til EM stævnet. 

Stor hjælp fra sponsor og har godt styr på stævnet. 

Beretningen med som bilag. 

Praktisk sejlads: Bo Bjerre Dam: 

Det har kørt godt med 20 deltager til sejladserne. 3 både om mandagen og torsdagen. Instruktø-

rerne har gjort det rigtig godt. Speedbådscertifikat er startet op igen med 10 til prøve i maj og 9 

igen her i juni. Stor tak til Ole Kragballe som underviser og Jan Skov Møller som underviser i RIB-

båden, samt censor Mogens Grimstrup, som har været meget fleksibel i forhold til aflægning af 

prøver 
Beretningen med som bilag. 

Pigesejler: Lene Bjerregård. 

En meget kort sæson, pga. Coronasituationen. 

Der blev dog gennemført 5 sejladser. 

Men ingen klubmester kåret, så titlen er indskrevet som Corona 2020 

Beretningen med som bilag. 

Mini12meter: Johnny Bundesen: 

Der har været 2 både ude og sejle i 2020. Der sejles videre i 2021 og alle både er i vandet. 

Der mangler aftager til udvalget både Erik og Jeppe er 77år, så yngre kræfter er påkrævet. 

Vil gerne, at der kunne komme flere ud og sejle. Måske være mere opsøgende om muligheden 

Ungdomsudvalget: Jørgen Jepsen 

Ungdomssejler er ca. 25 deltager. Der mangler joller, som er større end optimistjoller. 

Har uddannet 2 ungdomssejler til træner, så styr på træner. 

Er rigtigt godt, med bespisning af ungdomssejler. 

Arbejder på at trække ungdomssejler med til onsdagssejladser. 

Har ikke indleveret skriftlig beretning. 

3. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Forslag fra Formand Tommy om godkendelse af budget til husbyggeriet. 

Budget gennemgået. 

Otto: Hvem har beregnet tallene. Svar det er arkitekter og leverandører. 

Jens True: hvad har klubben til byggeriet. Svar Ca. 650.000kr 

Har haft møder med flere interessenter herunder Rotary, som er positiv stemt for tilskud. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Regnskab gennemgået af kasserer. Bærer lidt præg af, at Coronasituationen har påvirket væksten 

i medlemmer 

Søren Christiansen: ros til regnskabet, forbrugsudgifterne er store. 

Stig Skov Laursen: kommer der stadig tilskud fra havnen. Svar ja det gør der. Det er for at stille 

lokalerne til rådighed for gæstesejler og autocamper. 

2 
Ved I-jorden 14 7600 Struci vww.strue.rscj1kIub.dL 



STRUER IE SIJJI1I1I_1t_JB MEDLEM AF DANSK SEJLUNION 

Regnskab enstemmigt godkendt. 

Regnskab med som bilag. 

Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse. 

Budget gennemgået: 

Knud Dahl Jepsen: fastholdes Kontingentet: svar Ja 

Søren Christiansen: Husk at støtte arrangementer, det er her vi tjener penge. 

Jens True: måske kontingent skal stige, når der bygges nyt klubhus. 

Budget enstemmigt godkendt. 

Budget med som bilag 

6. Valg af formand eller kasserer. 

Tommy Venø på valg som formand. Modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Bo Bjerre Dam. Enstemmigt valgt Bo Bjerre Dam 

Britt Lundager Ønsker at udtræde af bestyrelsen, så også valg af kasserer. 

Bestyrelsen foreslår Jette Dall. Enstemmigt valgt Jette Dall 

Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår Kaj Christensen. Enstemmigt valgt Kaj Christensen 

7. Valg til den øvrige bestyrelse. 

Niels Skovhede er på valg som bestyrelsesmedlem. Genopstiller. Enstemmigt genvalgt 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

1. Suppleant. (Jens True) Genvalgt 

2. Suppleant. (Hans-Erik Pedersen) Genvalgt 

9. Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant. 

- Revisor. (Kurt Søgaard) Ønsker ikke genvalg Nyvalgt Kristine Kildevang 

- Revisor. (Poul Erik Halkjær) Genvalg 

- Revisor suppliant. (Mogens Grimstrup) Genvalgt 

10. Præsentation af udvalgsmedlemmer. 

Navne på udvalgsmedlemmer gennemgås. 

Gennemgået, se hjemmesiden. 

Følgende rettelser. 

Carlo og Hans-Erik er ikke i Kranudvalg 

Pigesejler Karen Hastrup 

Stævneudvalget Jacob Fenger 

Turudvalget er der fejl i deltager 

Ungdom de 2 pigetræner skal med. 

Der henvises til hjemmesiden, hvor det rettes opdateres 

11. Eventuelt. 

12. Carlo: Vil gerne hjælpe turudvalget i gang. Der er mange motorbådsejer på bro 17, der ikke er 

medlemmer. Der mangler parkeringspladser. Svar Tommy Jensen Det er rigtigt, at der mangler P-

pladser. En svær kamp over for kommunen. Læg pres på kommunen. 

Søren Christensen: Har i styr på stigningerne på materialer ved byggeriet og bruger vi den viden, 

der er i huset. Svar Ja der skulle være kalkuleret med i priserne og medlemmerne skal nok blive 

inddraget. 
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Hans Erik: Vejrstationen er defekt. Svar Jørgen Jepsen informerer om problemer med at få den til 

at virke. Det undersøges, om der kan findes en løsning. Flere kommentar om løsning. 
Tommy: Årets sejler: Karl Danielsen. Er altid klar til at hjælpe. Stor tak. 

Tommy: Stor tak til Britt for tiden som kasserer: Svar Britt Det har været en fin oplevelse af være 

kasserer og har lavet 7 regnskaber 

Bo Bjerre Dam: Stor tak til Tommy som formand og forsat tak. Svar Tommy har været glad for ti-

 

den som formand og har også brugt Charlotte i formandskabet. 

Referent: Bo Bjerre Dam, sekretær Struer Sejlklub 

Bilag 

• Formandens beretning. 

• Regnskab 2020 

• Budget. 2021 

• Beretninger fra udvalgene, som har afleveret skriftlige beretninger 

Struer d. 17-06-2021 

Dirigent 

Knud Dahl1p'sen 
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