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Velkomst ved formanden, Steen Lauridsen, hvorefter generalforsamlingen minder de to afdøde 
medlemmer - Hanne ”Baronessen” Hansen og Steen Møller med et øjebliks stilhed. 
Æret være deres minde! 
 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 
Carl Gerstrøm vælges som dirigent, og Ulla Lauridsen samt Mogens Munkø vælges som 
stemmetællere. 
 
Carl Gerstrøm takker for valget og konstaterer den lovlig jf. klubbens vedtægter. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Se bilag A. 
 
Omtalen af Horsens Marinas mastekran medfører spørgsmål fra salen. 
Mogens Munkø: Hvad sker der i tilfælde af ulykker med mastekranen? 
 
Svend: Forsikringer vil ikke dække. Reglerne skal selvfølgelig overholdes. Udtrykker tak til Brian 
Vinjeborg for sit vedholdende arbejde med at få styr på kranens godkendelser. 
Brian påpeger at kranen sandsynligves ikke længere er godkendt til 300kg som den er mærket. 
Ulla synes, at vi bør advare mod brug indtil vi er sikre på, at de gældende krav er opfyldt. 
Holger spørger om det er første gang der laves en mastekran i Danmark. 
Steen og Brian vil rette henvendelse herom til havnefoged 24/9. 
 
Steffen Jacobsen fortæller om ”projekt Havhøst” – der er planlagt et møde 27/9 for at lave en 
arbejdsgruppe blandt interesserede, samt drøfte forslag om medlemskab af HBH for at kunne 
benytte klubhuset til møder. 
Åge: hvad bliver det næste? Kartoffelavlere? 
Steen kommenterer at projektet er relevant for fjorden og dermed os som klub. Klubhuset kan 
lånes af andre på havnen til arrangementer der har maritimt indhold. 
 
Spørgsmål: Benytter søspejderne stadig vores klubhus? Steen/Steffen: det er sjældent de kommer 
her, men de har stadig muligheden. 
 
Torben: af nysgerrighed – findes der stadig passivt medlemskab? 
Steffen forklarer reglerne vedrørende passivt medlemskab. 
 
Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen. 
  



 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Se bilag B. 
 
Klubbens kasserer, Steffen Jacobsen, forklarer enkelte punkter i regnskabet: 
Sidste års underskud vendt til overskud. 
Der er blevet flere medlemmer og hermed indskud i klubben. 
Der har været mindre salg af øl og vand samt udleje af klubhus pga. nedlukningen af klubhuset 
pga. Covid-19. 
Stefan kommenterer: der er solgt mange nøglebrikker. 
Steffen: det gælder også nøgler til klubbens skur. 
 
Holger: frihavnsordning figurerer ikke? 
Steffen Vi er medlem – han vil undersøge hvorfor medlemskabet ikke figurerer i regnskabet, 
 
Steffen forklarer hvad fartøjsberedskabet er. 
Holger påpeger punktet ”andre gebyrer”? Vil der være mulighed for sponsor (Sydbank) 
Torben: undrer sig over ”indestående Bank Nordik”? Steffen: det er en fejl – vi har ikke brugt dem i 
et par år. 
 
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 
 
Steffen fortsætter og fortæller om tilmelding af kontingent til betalingsservice: hvis man ikke er 
tilmeldt medfører dette et gebyr på kr. 50.- ved opkrævningen næste år.  
 
 
4. Indkomne forslag. 
Dirigenten konstaterer at de nedenstående to forslag er indkommet rettidigt og forslagsstillerne er 
tilstede til generalforsamlingen. 
 

A: John Holm Nielsen har foreslået at husdyr ikke må medtages i klubhuset. 
Mogens: har der været problemer vedrørende husdyr? 
Steen: første gang forslaget blev stillet, blev det afvist da det indkom for sent. Der var på 
dette tidspunkt et medlem med en aggressiv hund – personen er ikke medlem af klubben 
længere. 
Ulla er imod – et enkelt tilfælde bør ikke medføre forbud. 
John har ikke yderligere kommentarer. 
Mogens giver Ulla ret. 
Erling: skal vi holde dyr eller mennesker ude 
Åge: kan man sige at dyr må medbringes hvis de ikke er til gene? 
 
Der stemmes vedrørende ordlyden: ”Må husdyr medtages i klubhuset?” 
Resultat: JA: 11 stemmer, NEJ: 8 stemmer 
 
Forslaget om at husdyr ikke må medbringes i klubhuset vedtages derfor ikke. 

  



 
 

B. Forslag fra bestyrelsen om klubmedlemskab af ”Danske Tursejlere”. 
Steen fortæller om baggrunden (ansvarsforsikrings ophør). Flere er blevet medlem af 
Danske Tursejlere - derfor føles det naturligt at foreslå at klubben bliver medlem. Hvis 
klubben meldes ind får medlemmerne en rabat på kr. 50.- i deres medlemskab af Danske 
Tursejlere. 
 
Spørgsmål: hvad er udgiften for klubbens medlemskab? Svar: kr. 375,- for klubben 
Holger: hvad med medlemskab af Danmarks Fritidssejler Union? Det er samme pris – bør 
sammenlignes. 
Åge: Danske Tursejlere lægger ankerbøjer ud – dette bør støttes. 
Steen: jeg har tidligere været medlem af DFU – der har været meget slagsmål i foreningen. 
Derfor foreslår bestyrelsen Danske Tursejlere. 
Holger: giver Steen ret. 
Carl: Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere samarbejder om udlægning af bøjer. 
 
Der stemmes ved håndsoprækning om HBH som klub skal være medlem af Danske 
Tursejlere 
16 af 22 stemmeberettigede stemmer JA. 
 
Forslaget om medlemskabet vedtages. 

 
 
 
5. Fastsættelse af indskud og kontingent. 
Bestyrelsen foreslår: 
indmeldelsesgebyret skal fortsat være kr. 500.- 
aktivt medlemskab: kr. 750,- inklusiv en ny klubstander hvert år 
passivt medlemskab kr. 350.- 
 
Hermed sikres, at alle har en pæn klubstander der kan føres. 
Ingen kommentarer fra salen hertil. 
 
Forslaget vedtages enstemmigt. 
 
 
6. Valg af formand. 
På valg er Steen Lauridsen. 
 
Steen Lauridsen vælges som formand. 
 
 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.’ 
På valg er Brian Vinjeborg og Jens Jespersen. 
 
Brian Vinjeborg og Jens Jespersen vælges som bestyrelsesmedlemmer. 
  



 
 

 

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 

På valg er Jens Kleistrup og Lars Westenholz. 

Jens Kleistrup og Lars Westenholz vælges som bestyrelsessuppleanter. 

 

 

9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. 

På valg er Erling Andersen, Jens Kleistrup og Kasper Vinjeborg (ønsker ikke genvalg) 

Stefan Thorsen stiller op som revisorsuppleant. 

 

Erling Andersen og Jens Kleistrup vælges som revisorer. 

Stefan Thorsen vælges som revisorsuppleant. 

 

 

10. Valg af pladsmand. 

På valg er bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vælges som pladsmand. 
 
 
11. Valg af div. udvalg. (Aktivitetsudv., festudv., klubhusudv. og blomsterpasser) 
Følgende vælges: 
Aktivitetsudvalg: Wivian Simonsen, Aage Schougaard, og Leif Landroch genvælges – Dicte Dahl 
indtræder som nyt medlem. 
Festudvalg: Bestyrelsen genvælges. 
Klubhusudvalg: Brian Vinjeborg og Edward Noszcyzyk genvælges.  
Blomsterpasser: Erling Andersen genvælges. 
 
Brian: Mogens Munkø vil gerne være med i klubhusudvalget fra næste periode 
  
 
12. Evt. 
Spørgsmål: Hvad kom der ud af diskussionen vedrørende ”muslingdyrkning”? 
Steen: vi har givet lov til lån af klubhuset – møde afholdes senere i september. 
Steffen: møde hvor der diskuteres om de vil være passive medlemmer i HBH. Bestyrelsen ser dem 
som et aktiv i klubben. 
Steen: vi har ikke kriterier vedrørende ”Optagelse som passivt medlem” - klubben kan låne huset 
ud jf. vores regler. 
 
Torben Simonsen: det vil være fordel for klubben økonomisk. 
Carl: projektet er i støbeskeen – vi ved ikke hvad der sker endnu 
Holger: Hvad er definitionen for de to medlemskaber? Steen præciserer. 
Stefan: det er godt med mere liv i klubben. 
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FORMANDSBERETNING: 

Det er uden sammenligning den mærkeligste beretning, jeg nogensinde har forberedt.. 

Jeg kan ikke en gang bruge udtrykket: Siden sidste års genf. – for den blev jo aldrig afholdt. Til 
gengæld var medlemmerne i den grad positive, da vi nødvendigvis måtte have et resultat vedr. valg 
af kasserer og bestyrelsesmedlem for at undgå en ekstraordinær generalforsamling jvnf. 
vedtægterne. Det skete via en mail til medlemmerne, hvoraf det fremgik, at såfremt der ikke indkom 
ændringsforslag, så var de to foreslåede valgt for den næste 2-årige periode. Der kom ingen, og 
derfor var Steffen Jacobsen og Finn Wittendorff  valgt. Så tak for det! 

Coronaen har som bekendt bestemt temmelig meget det sidste hele til halvandet år i hele Danmark 
– og dermed også i Horsens Bådeklub: Vi har så godt som intet lavet i klubregi.                                                             
Samtlige aktiviteter har været aflyst og klubhuset har endda været totalt lukket i en periode. Bortset 
fra denne periode, har det været muligt for medlemmerne at komme i huset, såfremt de rettede sig 
efter de gældende retningslinier: afspritning, mundbind og max 5 personer. Det har tilsyneladende 
virket tilfredsstillende.                                

1. marts i år åbnede vi så klubhuset igen med den lille ændring, at det nu var muligt at være 5 
personer i stueetagen og 5 personer på 1. sal på samme tid. Det var vores opfattelse, at det var for-
svarligt. Og det er stadig vores opfattelse! Og heldigvis er der nu tegn på, at ”de gamle dage” 
vender tilbage, idet alle restriktioner jo blev ophævet den 10. september.                                              
Men vi skal stadig være ansvarlige for vores ”gøren og laden” i klubben. 

Aktiviteter i klubben i den forløbne periode er meget lette at komme over, da der ikke har været 
ret mange. Vi har selvfølgelig klaret arbejdet på vinterpladsen med ud- og indrykning af stativer 
med den sædvanlige meget fine tilslutning. Tak for det!                                                                          
Og aktivitetsudvalget stod klar med en tændt grill i.f.m. Sct.Hans. Også tak for det! 

Bestyrelsen har afviklet nogle bestyrelsesmøder, og vi har haft et møde med borgmesteren vedr. 
en række punkter, som alle havde relation til Horsens Marina. Jeg vil ikke komme nærmere ind på 
disse møder, da referaterne fra dem kan læses på hjemmesiden. 

Mens klubhuset var lukket, benyttede vi tiden til at få gulvet behandlet, så det nu ser ganske 
fornuftigt ud igen. 

Og så kom den helt store nyhed umiddelbart før indkaldelsen til generalforsamlingen: Arthur 
Andersen ville ikke af- eller påmontere master, såfremt der ikke var en medarbejder fra Havneser-
vice eller Horsens Yachtvæft til stede. I bestyrelsen forudså vi, at det kunne give større besvær med 
bestilling og øgede udgifter samt et større pres på den eksisterende mastekran. Denne kran blev så 
midtpunkt for en større opmærksomhed, idet vi – og flere andre klubber – var af den opfattelse, at 
den ikke var optimal m.h.t. anvendelse. Det viste sig desværre at være en mere kompliceret sag end 
som så. Men renoveret blev den dog, selv om det tog sin tid at få skiftet motoren ud. Forhåbentlig 
virker den nu tilfredsstillende. 

Su-mødet var sidste gang mere omfattende end normalt, da borgmesteren deltog. Dels var han 
blevet indbudt, og dels havde han selv udtrykt ønske om at deltage, da der var en del vigtige 
oplysninger, han gerne ville dele med os. Det fremgår af referatet fra mødet, hvad det handlede om, 
men i korte træk var det: Ro- og kajakklubbernes situation, kanalen, den nye ø og vinterpladsen. 
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Øen ligger meget stille pt., kanalen vil nok blive påbegyndt, så man kan anlægge et nyt klubhus til 
ro- og kajakklubberne. De skal huses i samme bygning! Endvidere skulle der nedsættes en arbejds-
gruppe, som skulle udtænke planer for vinterpladsen fremover. Brian Vinjeborg deltager fra HBH. 
Det skal blive spændende at se/høre, hvad de kommer frem til. Vi forventer, at der bliver asfalteret 
på pladsen, og at der nok bliver plads til nogle både – men hvilke? Fra HBH og/eller HSH?                   
Det slagsmål ville borgmesteren ikke tage del i. Der kom ikke konkrete oplysninger om den nye 
vinterplads, så der går helt sikkert nok nogle år endnu, før vi flytter. 

Mastehusene – især det ene – trænger til nyt tag, hvilket skyldes, at vi i tidernes morgen ikke ville 
gøre noget desangående, da det jo var planen, at vi allerede nu skulle være på den nye vinterplads. 
Da tiden går uden at vi får andre informationer ud over, at man arbejder på sagen og forventer at gå 
i gang inden længe, har vi derfor rettet henvendelse til kommunen, om de vil være med til at hjælpe 
os med opgaven. Vi tænker her på et nyt hus, som i en given situation kunne flyttes til den nye vin-
terplads, når den er klar. Der vides pt. ikke noget om kommunens interesse desangående. 

Klubbens økonomi vil jeg ikke komme ind på ud over at bemærke, at den ser ganske fornuftig ud. 
Resten vil kassereren tage sig af. 

HBH fik i juni måned en forespørgsel på lån af klubbuset i.f.m. et arrangement, som Horsens 
Kommune – nærmere betegnet Natur og Miljø – var ansvarlige for. De ville afholde et møde, hvor 
interesserede borgere kunne komme og høre om hobbydyrkning af muslinger og tang. Det sagde 
vi naturligvis ja til. Den 12. august troppede så 35 – 40 borgere op i klubhuset og fik en orientering 
om emnet og sluttede aftenen af med servering af en muslingeret. Hvad der så efterfølgende er 
kommet ud af dette møde vides ikke helt præcist endnu, men da der tilsyneladende skal oprettes en 
klub, før det hele starter, var det jo nærliggende, at HBH tilbød sig som værende denne klub. Der er 
jo absolut tale om et maritimt emne, og kunne vi så få 35 – 40 nye medlemmer – sandsynligvis nok 
passive – ville det vel ikke gøre noget. Der ville under alle omstændigheder være tale om et helt nyt 
og spændende tiltag – og hvorfor skulle vi ikke tilbyde det? 

Så kan jeg ikke komme med mere! 

Lad mig derfor til sidst rette en stor tak i almindelighed til medlemmerne for jeres opbakning til 
klubben – herunder ikke mindst accept og forståelse for de ændringer og aflysninger, vi har foreta-
get i den forløbne periode – men en stor tak i særdeleshed til de forskellige udvalgsmedlemmer, 
som er medvirkende til, at Horsens Bådeklub er den gode klub, som den er.                                    
En særlig tak må jeg nødvendigvis rette til min bestyrelse for godt, ansvarsfuldt og loyalt samar-
bejde. 

Og husk så et tidligere medlems udtalelse: 

Klubben er, som medlemmerne gør den til. Derfor er HBH en god klub! 

 

Tak! 

 

Således skrevet i Lund i september måned 2021 !! 
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