
Generalforsamling, Horsens Bådeklub, 22 marts 2018.

Velkomst ved formanden, Steen Lauridsen.

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
Carl Gerstrøm vælges som dirigent, Jan og Elin Christiansen som stemmetællere.
Carl Gerstrøm takker for valget, og erklærer generalforsamlingen lovlig samt fortæller at 
punktet vedr. valg til beddingsudvalg frafalder da beddingen er afhændet til Horsens 
Kommune.
Valget godkendt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Bilag 1)
Spørgsmål fra tilhører (Tom B Larsen): ”Hvorfor sælger vi beddingen frem for at udleje den 
til kommunen?”
Svar fra formanden: ”Fordi det ikke længere kunne hænge sammen økonomisk, og 
beddingen havde en teknisk karakter som brugerne klagede over.”
Tom svarer at det er værre nu.
Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab. (Bilag 2)
Kassereren Steffen Jacobsen forklarer en mindre uoverensstemmelse mellem det fremlagte 
regnskab og det på projektoren fremviste. 
Spørgsmål fra tilhører vedr. eventuelle fremtidige udgifter til klubhuset. Steffen og 
bestyrelsesmedlem Brian Vinjeborg fortæller om kommende fjernvarmeinstallation samt 
kontrol af tagpap. Endvidere fortælles at vinduet i køkkenet er utæt (vind ved kraftig blæst) 
samt at koldtvandsrør har været frosset i vinter.
Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af indskud og kontingent.
De nuværende satser bibeholdes, der skal selvfølgelig ikke betales jubilæumsbidrag i 2019.
Indskud: kr. 1000
Kontingent, aktivt medlem: kr. 700
Punktet godkendt.

6. Valg af kasserer.
På valg: Steffen Jacobsen.
Steffen Jacobsen vælges som kasserer.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg: Finn Wittendorff.
Finn Wittendorff vælges som bestyrelsesmedlem.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg: Jens Klejstrup og Lars Westenholz.
Jens Klejstrup og Lars Westenholz vælges som bestyrelsessuppleanter.



9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
På valg: Jens Klejstrup og Kasper Vinjeborg. Thomas B. Rasmussen ønsker ikke genvalg. 
Erling Andersen træder til i stedet for Thomas.
Alle tre vælges.

10. Valg af pladsmand.
På valg: bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges til at varetage pladsmandens arbejde.

11. Valg til diverse udvalg.
Aktivitetsudvalg: Wivian Simonsen, Åge Schougaard og Leif Landroch genvælges.
Festudvalg: bestyrelsen genvælges.
Klubhusudvalg: Brian Vinjeborg, Jan Christiansen og Edward genvælges.
Sejladsudvalg: Flemming Nielsen og Jens S. Jespersen genvælges, Lars Lerche ønsker ikke
genvalg.
Blomsterpige: Elin Christiansen.

12. Eventuelt.
Holger Degn spørger om aktuelt medlemstal.
Steffen: ”Vi er ca. 150 medlemmer.
”Hvad er årsagen til frafald af medlemmer?”
Steen: ”Folk stopper med at sejle, bliver passive medlemmer eller flytter havn.”

”Hvorfor skal der laves et trykt jubilæumsskrift i stedet for blot at lave det elektronisk?”
Steen: ”Vi regner med at klubben består. Nye medlemmer skal have mulighed for at kunne 
læse om klubben. Det er en beslutning bestyrelsen har taget.
Ulla: ”Det giver mulighed for at udenforstående kan lære om klubben.”
Carl Gerstrøm: ”Jubilæumsskriftet kan også bruges som gave.”
Mogens Munkø: ”Fin hyggelæsning for medlemmerne.”
Tom: ”Det er en god markedsføring af klubben.”
Carl Gerstrøm: ”HSH' jubilæumsskrift var en kæmpe succes, og der blev trykt alt for få.”
”Når man fejrer 50 års jubilæum er der mange af medlemmerne som kan huske historierne –
der er en værdi i, at man også i fremtiden kan læse om klubben.”
Jørgen: ”Jubilæumsskriftet er blevet vedtaget for længe siden, så diskussionen er 
unødvendig!”

Åge: ”Har man fundet ud af hvorfor HSH ikke ville være med til en fælles henvendelse til 
kommunen vedr. omdannelsen af havnen?”
Steen/Carl: ”Det ved vi desværre ikke.”

Steen Koch: ”Hvordan er det forløbet med ekstrabetalingen vedr. jubilæum?”
Steffen: ”Alle har betalt.”

Herefter ikke flere kommentarer til dette punkt.
Punktet godkendt.

Carl Gerstrøm lukker generalforsamlingen, Steen Lauridsen takker dirigenten, og for inputs fra de 
fremmødte.

_______________________                             __________________________
   Carl Gerstrøm, dirigent                                      Jens S. Jespersen, Referent



Bilag 1.

Velkommen til den ordinære generalforsamling i HBH 2018.

Punkt 1 på dagsordenen er valg af dirigent og 2 stemmetællere.                                                     
Bestyrelsen vil gerne foreslå Carl Gerstrøm som dirigent. Er der andre forslag?                                  
Som stemmetællere vil bestyrelsen gerne foreslå:                                             Er der andre forslag?

Værs´go Carl! Du bestemmer nu slagets gang.

§§§§§§§§§§§§§§§§§

FORMANDSBERETNING 2018.

 Så er der gået et år igen – og spørgsmålene melder sig:                                                                       
- hvordan gik det?                                                                                                                                   
- hvad skete der?                                                                                                                                     
- fik vi noget ud af det?                                                                                                                           
- hvordan har økonomien det?                                                                                                                
- hvad med medlemstallet?                                                                                                                     
- 50 års fødselsdag i år?                                                                                                                          
Og I har sikkert flere!

Jeg vil forsøge at redegøre så godt som muligt for de fleste af spørgsmålene – og så må vi 
efterfølgende se, om det rækker.

Lad mig indledningsvis slå fast, at:                                                                                                     
- HBH er stadigvæk en god og troværdig klub.                                                                                      
- HBH spiller stadig en væsentlig rolle på lystbådehavnen.                                                                   
- HBH har pt. en sund og god økonomi.                                                                                                
- HBH har desværre haft flere udmeldinger end indmeldinger.

Nogle af disse punkter vil naturligvis blive omtalt senere, når kassereren får ordet. Her tænkes på 
ud- og indmeldinger samt den samlede økonomi.

Jeg vil ikke bruge ret megen tid på HAVNEPLANERNE. Dem er I alle orienteret om. Blot dette:   
- vi venter stadig på svar om resultatet af jordbundsundersøgelserne på den nye opbevaringsplads     
- vi venter stadig på svar om, hvornår og hvorhen ”undersøgelseskommissionen” skal i arbejde.       
- vi venter stadig på en økonomisk oversigt for dels den nye opbevaringsplads dels den planlagte 
kanal og endelig for den nye kunstige ø øst for den nuværende læmole.                                              
- at vi ved, at der ikke sker noget alvorligt før efter 2019.



Bilag 1.

1.

I årets løb har der været afholdt flere ARRANGEMENTER                                                               
- Standerhejsning                                                                                                                                    
- Sct.Hans                                                                                                                                               
- And i HBH                                                                                                                                           
- Banko i HBH                                                                                                                                        
- Afriggerfest i den ny udgave.                                                                                                               
- Fælles morgenmad.                                                                                                                              
Ved disse arrangementer var tilmeldingen/deltagelsen absolut tilfredsstillende – omend bankospil 
plejer at kunne samle flere!                                                                  

Derimod gik det helt galt, da vi havde inviteret DSRS til en or. om deres virke. De holder til i 
Juelsminde – blandt flere steder – og vi var overbeviste om, at det var et emne, medlemmerne ville 
interessere sig for: Mulighed for hjælp/assistance i særlige situationer – selv om vi har HFFB.          
Af samme grund havde vi ikke bedt om tilmelding, og vi havde endvidere indbudt de andre klubber 
til deltagelse.                                                                                                                                        

MEN:                                                                                                                                                     
- 5 deltagere fra DSRS kom, fortalte og viste.                                                                                       
- 2 best.medlemmer mødte frem.                                                                                                            
- 3 klubmedlemmer mødte frem (tak til dem!)                                                                                       
Det var i den grad en ”mavepuster” – en ubehagelig én af slagsen – og vi forstår det stadigvæk ikke 
i dag. Der var sendt mail ud til medlemmerne og opslag på hjemmesiden og i klubhuset.         
Hvordan kunne vi tage så gruelig fejl?                                                                                                   

Et enkelt spørgsmål melder sig nu:

Er der aktiviteter nok i HBH?

Hvis I mangler noget, vil vi – bestyrelsen og aktivitetsudvalget – meget gerne høre fra jer.                

Ganske kort – før jeg forlader dette område – kan jeg nævne, at vi med mellemrum bliver spurgt, 
om klubben har et klubblad. Svaret er: Nej!                                                                                          
Emnet er blevet berørt mange gange, og der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen vil bakke op 
om ethvert tiltag fra medlemmer, som kunne tænke sig at løse denne opgave. Så kom trygt med 
forslag og ideer.

Det siger sig selv, at jeg håber på reaktioner på disse ting, når jeg er færdig med min beretning.



Bilag 1.

2.

Der er i det forgangne år foretaget nogle nødvendige ændringer vedr. KLUBHUSET. Huset 
trængte til maling, vestterrassen trængte til fornyelse, og det var nødvendigt med et nyt nøglesy-
stem. Disse ting er nu på plads, og det siger sig selv, at det kan læses af regnskabet. Det koster at 
vedligeholde et hus som dette!

Det var så også året, hvor den nye PLADSMANDSORDNING skulle stå sin prøve. Det nye var jo,
at i stedet for én pladsmand, var der flere – og dermed også en ændring i arbejdsgangen. Vi fik bå-
dene i vandet, ryddet op på pladsen, fik stativerne frem igen og endelig bådene på land igen. Når det
trods alt gik så godt, som det gjorde, - og vi ved udmærket, at der er plads til forbedringer – så skyl-
des det ikke mindst medlemmernes meget positive indstilling til den nye ordning.                              
Og den skal I have en uforbeholden tak for!

Vi har i årets løb været i forbindelse med KOMMUNEN flere gange:                                                

Det gamle SLÆBESTED er nu erstattet af et nyt, som jeg i øvrigt synes, ser rigtig flot ud, og i den 
forbindelse indgik vi – HBH og HMK – en aftale med kommunen om salg af det gamle slæbested 
til en pris af 30.000, - kr. En aftale, som alle parter var/er tilfredse med                                               

Vi har i et par år arbejdet ihærdigt på at få en NY LEJEAFTALE på plads med kommunen. Af 
uforklarlige grunde lykkedes det først i efteråret 2017. Men nu er den altså på plads med de 
nødvendige underskrifter og gælder foreløbig til 2030. Vi bor naturligvis vederlagsfrit.                  

Vi havde også planer om møde først med de øvrige klubber og siden samlet med kommunen vedr. 
DEN NYE SERVICEKAJ, da vi ikke var helt tilfredse med dels arbejdsgangen dels udførelsen af 
arbejdet. Men det hele gik lidt i sig selv dels p.g.a. et byrådsvalg dels p.g.a. en skrivelse, som udval-
get for Teknik og Miljø udsendte om netop servicekajen. En af de ting, vi bl.a. påpegede, var, at 
vognmanden ikke kunne komme op på pladsen med anhænger. Det bliver først muligt, når Højs 
værksted er fjernet – og det er det nok ikke før engang i 2019.

Vi har flere gange over for kommunen generelt påpeget vigtigheden af ”BRUGERINDDRAGEL-
SE”, når de forskellige projekter planlægges – og med brugerinddragelse mener vi alle havnens 
brugere – også vognmændene.

Med disse betragtninger har jeg været omkring samarbejdet med de øvrige klubber samt 
kommunen. Et samarbejde, som fungerer, men sikkert kunne fungere endnu bedre!
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3.

Årets VILD med VAND var indskrænket til en enkelt dag, og vi deltog igen i såvel planlægningen 
som udførelsen af arrangementet. Bl.a. var nogle af klubbens medlemmer ude at sejle med interes-
serede gæster, ligesom Hrs. og Omegns Lystfiskerforening atter engang havde basis i og omkring 
klubhuset. Hvordan og hvorledes arrangementet skal tilrettelægges næste år vides pt. ikke med 
bestemthed – ej heller om vi vil være med igen, da det forberedende arbejde desværre ikke harmo-
nerer med resultatet af anstrengelserne. Uden at gå i detaljer vil jeg gerne her takke Steffen og Carl 
for en meget stor indsats i.f.m. planlægningen af det sidste arrangement.

Der er for nylig fremkommet nyt fra EU vedr. PERSONDATALOVGIVNINGEN. Vi – og alle 
andre klubber, foreninger m.fl. – skal have nøje beskrevet, hvilke personlige oplysninger vi har om 
folk, og hvad vi bruger disse oplysninger til. Vi er i fuld gang med denne beskrivelse, og så snart 
den er færdig, vil den naturligvis blive rundsendt til alle medlemmer samt lagt på hjemmesiden. Det
falder os ikke svært at fortælle, hvilke oplysninger vi har om jer (det ved I jo i forvejen) og heller 
ikke hvad vi bruger dem til: Intet ud over at holde styr på medlemsskaren og være i forbindelse med
jer. Men det skal altså sættes op i en særskilt skrivelse, som vi skal kunne fremlægge, såfremt et 
medlem skulle mene, at vi har overtrådt en eller flere regler.

Og så er det jo JUBILÆUMSÅR i år, og det er vi, som tidligere nævnt, enige om, skal markeres. 
Jubilæumsudvalget har arbejdet intenst m.h.t. jubilæumsskriftet, og vi synes selv, der tegner sig et 
fornuftigt billede – men vi har også været vidt omkring i bestræbelserne på at gøre det så godt som 
muligt. Vi havde i den forbindelse bedt medlemmerne om lidt assistance i form af en forklaring på 
bådenes navne – og ikke mindst historien bag. Vi fik i alt 8 tilbagemeldinger og fik så efterfølgende
hentet yderligere 6, så vi nu har 14 at arbejde med. Det undrer os en del, at ikke flere havde lyst til 
at delagtiggøre os i disse historier.                                                                                                  
Derudover holder vi fast i planerne om dels en reception og dels en jubilæumsfest for medlemmer-
ne. Men mere herom senere.

Til slut er det vigtigt for mig at få sagt TAK til de forskellige udvalg, som i årets løb har gjort en 
ekstra  indsats for klubben:                                                                                                                     
- klubhusudvalget                                                                                                                                   
- aktivitetsudvalget                                                                                                                                 
- sejladsudvalget                                                                                                                                     
- beddingsudvalget                                                                                                                                  
- jubilæumsudvalget                                                                                                                               
- blomsterpigen Elin                                                                                                                               
- bådnavnegravøren Aage                                                                                                                       



Bilag 1.

- og sidst men ikke mindst en særlig tak til bestyrelsen for en seriøs og loyal arbejdsindsats og 
indstilling til Horsens Bådeklub.

Og således blev jeg inspireret i 22 graders varme på golfbanen i Alicante!

TAK!

4.






