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Referat fra generalforsamlingen 2012-03-20
kl. 19 i klubhuset.
Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent
Formanden, Gert Eriksen, ringede med klokken og bød velkommen kl. 1903 og foreslog Henrik
Wenkens som dirigent, hvilket han accepterede. Henrik blev derefter valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at bemærke, at indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling var udsendt i god tid med de krævede oplysninger. Da ingen herefter fremkom
med indvendinger, kunne dirigenten konstatere, at reglerne for indkaldelse var overholdt. Han
erklærede generalforsamlingen for lovlig og åbnet, hvorpå han gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Formanden henviste kort til den trykte beretning i FuresøNyt Nr.1, marts 2012. Indledningsvis
henledte formanden opmærksomheden på de flotte sportslige resultater i 2011. Han fortsatte
derpå med en beklagelse af, at de stramme økonomiske forhold i Rudersdal Kommune medfører
at havnerenoverings-projektet kun bevæger sig langsomt fremad. YF følger tæt op på
Kommunens proces omkring sagen. Kontingentforhøjelsen i 2011 er et godt udgangspunkt for
den videre dialog med Kommunen.
Med de voksende el-priser er opvarmningen af huset blevet en stor belastning for klubbens
økonomi. Der er derfor nu nedsat et udvalg, der skal se på sagen og evt. komme med forslag til
en forbedret opvarmningsløsning.
Desværre har klubben været udsat for tyveri af motorer i 2011. Vågehvalens motor blev stjålet,
til trods for at båden var behørigt låst inde og mærket med en iøjnefaldende maling. Da en ny
motor var monteret, blev også denne stjålet. Denne blev dog fundet af grænsepolitiet på grænsen
mellem Polen og Ukraine. Formanden oplyste, at YF har fået udbetalt erstatning for de stjålne
motorer.
Fra salen blev der takket for en god og fyldig beretning.
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet for 2011 var udsendt i samme nr. af FuresøNyt som beretningen.
Kassereren, Finn Andreasen, uddelte to ark med et regnskab, budget og status, der på enkelte
punkter adskilte sig fra det i FuresøNyt trykte. Note 1 var korrigeret til ”Medlemskontingenter
636.779 kr. Bådplads- og skabsleje 371.330 kr.” Endvidere var hensættelsen til
Havnerenoveringsfonden øget med 25.000 kr. til 141.000 kr. Når der er overført kr. 25.000
yderligere til Havnerenoveringsfonden skyldes det, at man var blevet opmærksom på en
generalforsamlingsbeslutning herom fra 2003. Fra kassererens fremlæggelse kan nævnes, at
forsikringerne stiger, og at beløbet for el opkræves tidligere. Varmesystemet har krævet større
udgifter til reparation. Til gengæld har man sparet noget, ved at Solingen ikke har været i Sundet.
Der er trukket på Bådfonden, fordi erstatninger og tilskud vedr. stjålne motorer ikke fuldt ud har
kunnet finansiere nye motorer. Beløb fra div. tilgodehavender og restanter kommer
erfaringsmæssigt sent, og der kan ventes flere penge herfra. Årets ordinære resultat var på kr. 110.647, og tillægger man modtaget fondsstøtte, bliver det endelige resultat kr. 83.149. Klubbens
likviditetsgrad er tæt ved 100%.
Dirigenten oplæste den underskrevne revisionsrapport, som godkendte regnskabet, dog bl.a. med
bemærkninger om, at det ville være ønskeligt med en mere entydig opstilling af omkostningerne.
Fakturaer skulle endvidere stiles til klubben og ikke til privatpersoner.
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Fra salen mente Peer Bent Nielsen ikke, at regnskabsaflæggelsen var tilstrækkelig gennemsigtig,
og han ønskede en ny kontoplan. Han foreslog endvidere, at overskuddet overførtes til
Havnerenoveringsfonden.
Svar: Formanden havde modtaget en skitse til en forbedret opstilling fra PBN, og han oplyste at
den nye bestyrelse ville komme til at arbejdet med dette emne. Vedr. overskudsdisponeringen
har bestyrelsen behov for økonomisk bevægelsesfrihed, idet der kan komme uventede udgifter i
årets løb. F.eks. arbejdes der med et forslag om bedre og mere økonomisk lys i klubhuset, og
dette kræver penge. Bestyrelsen fraråder derfor at låse for stor andel af egenkapitalen som
hensættelser til bestemte formål.
Herefter trak PBN forslaget.
Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.
4.a. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og rykkergebyr mm.
Kassereren, Finn Andreasen, nævnte at posterne havde fået en generel forhøjelse på 5 %, og da
ingen ønskede ordet til dette punkt, gik man direkte over til næste punkt på dagsordenen.
4.b. Forelæggelse af budget
Budgettet for 2012 og begrundelser for forhøjelserne var udsendt i FuresøNyt sammen med
regnskabet, men kassereren kommenterede budgettet ud fra de tidligere omtalte uddelte ark.
Der er nye terminer for opgørelse af medlemstallet, og med ca. 70 flere medlemmer kan der
forventes et højere tilskud fra Kommunen. Andre indtægter er sværere at skønne. Udgifterne til
el stiger kraftigt, og det gør kontingentet til DS også. Budgettet for huset er sat op pga. behov for
fornyelse af gulvbelægning i omklædningsrum.
Kommentarer og bemærkninger fra salen. Fondsstøtte er som regel øremærket og medfører
derfor en tilsvarende udgift. Vi står overfor at skulle låne penge f.eks. til havnerenovering, og
derfor et det uheldigt med et budget, der viser underskud. Et skønnet beløb for fondsstøtte vil
derfor være ønskeligt. Det anbefales, at holde fondsmidler ude af driftsregnskabet og
udelukkende optage dem i Status.
Svar: Bestyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at fondsstøtte også i 2012 sættes til nul,
skønt erfaringen havde vist, at der ofte kom et pænt beløb ind til klubben. Bestyrelsen er fuldt ud
klar over, at fondsmidler som regel er til anskaffelser og ikke til drift.
Herefter blev bestyrelsens forslag under pkt. 4a og 4b godkendt med akklamation.
Forsamlingen holdt herefter en pause fra 2020 til 2032.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Forslag 1 og 2. Fra Ilene Eriksen var indkommet forslag 1 om indførelse af familiemedlemskab
med stemmeret til klubbens generalforsamling og forslag 2 om indførelse af rabat for
familiekontingent. Begrundelserne for begge dele var bragt i FuresøNyt Nr.1, marts 2012.
Dirigenten oplæste forslagene, og Ilene kommenterede disse. Hun nævnte bl.a, at man i andre
klubber har indført familiekontingent.
Herefter udspandt der sig en lang debat, hvor man diskuterede forholdet til juniormedlemskab,
ægtefællerabat og stemmeret. Det blev påpeget, at flere af forslagenes formål kunne opfyldes
gennem ændringer i Sejladsreglementet.
Bestyrelsen Fra bestyrelsens side var man betænkelig ved forsikringsspørgsmålet i forbindelse
med regulering via Sejladsreglementet. Bestyrelsen var delt omkring forslaget, men med et
flertal for forslaget. Modstanderne i bestyrelsen gav udtryk for, at der ville være en ekstra
administrativ byrde med behov for et indgående kendskab til familierelationer.
Afstemning. Forslag 1 og 2 blev herefter samlet sat til afstemning ved håndsoprækning, hvor 6
stemte for, 24 var imod, og 7 tilkendegav, at de ikke havde afgivet stemme.
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Forslag 1 og 2 var herefter forkastet.
Formanden bemærkede, at man var indstillet på at kigge på mulighederne for at justere
Sejladsreglementet.
Forslag 3 og 4. Fra Christian Prahn var indkommet forslag 3 om fjernelse af indskud for
bådplads og forslag 4 om fjernelse af indmeldelsesgebyret.
Christian Prahn kom med en kort begrundelse for begge forslag.
Bestyrelsen som helhed var imod begge forslag, idet man for begge mente, at de dels
modsvarede en del af det administrative arbejde og dels sikrede en realitet i forbindelse med
indmeldelserne og uddeling af nøgler.
Afstemning. Forslag 3 og 4 blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning.
For forslag 3 stemte 2, imod 30, og 6 tilkendegav, at de ikke stemte.
For forslag 4 stemte 3, imod 32, og 3 tilkendegav, at de ikke stemte.
Forslag 3 og 4 var herefter forkastet.
Der var ikke indkommet flere forslag, og da alle de indkomne forslag var forkastede af den
ordinære generalforsamling, var begrundelsen for at afholde en ekstraordinær generalforsamling
bortfaldet. Den var hermed aflyst.
6. Valg af bestyrelse, jfr. Vedtægternes §12.
Dirigenten nævnte, at bestyrelsen ønskede at have 9 medlemmer, og da ingen talte imod dette,
kunne valget gå i gang.
På bestyrelsens vegne indstillede formanden Per Svensson til kasserer. Han var ikke selv til
stede, og formanden oplæste et kort relevant CV. Per Svensson blev valgt med akklamation.
Søren Bentzen og Peter Salskov-Iversen var begge villige til at modtage genvalg for en 2 års
periode. Det blev begge valgt med akklamation.
Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen: Niels Bølling for 2 år og Leif Møller
Hansen for 1 år. Der var ikke andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. De præsenterede begge sig
selv og blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen består herefter af: Gert Eriksen, formand; Carsten Schmidt, sekretær; Per Svensson,
kasserer; Niels Hansen, Susanne Christfort Gormsen, Søren Bentzen, Peter Salskov-Iversen,
Niels Bølling og Leif Møller Hansen.
Bestyrelsen vil på det konstituerende møde fordele arbejdsopgaverne nærmere.
7. Valg af juniorudvalg, jfr. Vedtægternes §13.
Bestyrelsen foreslog følgende som medlemmer af juniorudvalget: Helene Waldmann Jørgensen,
Joakim Salskov-Iversen og Tobias Dahlberg-Garde.
De blev alle valgt med akklamation fra forsamlingen. (På bestyrelsens konstituerende møde
modtog Susanne Christfort Gormsen formandsposten for Juniorudvalget).
8.Valg af en eller to revisorer, jfr. Vedtægternes §15.
Peer Bent Nielsen erklærede sig villig til at fortsætte som revisor. Hans Jørgen Sønderskov var
villig til at modtage valg.
De blev begge valgt med akklamation.
9. Eventuelt.
Fra Carsten Schmidt blev der nævnt, at man havde sat en ”sving-bom op til V-broen.
Der blev rettet en tak til bestyrelsen for dens store arbejde.
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Formanden rettede en tak til Sune Elvig, der ikke var til stede, for indsatsen i bestyrelsen og
nævnte en vingave. Forsamlingen udtrykte sit bifald ved applaus.
Formanden rettede også en varm tak til Finn Andreasen for det store arbejde, han havde ydet i de
15 år som kasserer. Han sluttede med at overdrage en vingave, og forsamlingen gav sin applaus.
Endeligt takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Herefter var den ordinære generalforsamling slut. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro
og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Klokken var da 21.40.
Dirigent:

Henrik Wenkens

Referent:

Hans Saustrup Kristensen

