
 

 

 

Referat fra Ordinær generalforsamling. 

Middelfart Sejlklub 

d. 24. marts 2022 

Ad 1.   Valg af dirigent: Knud Erik Graversen blev enstemmig valgt. 

     Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 

Ad 2.  Udvalgsformændenes beretninger: 

   

Formanden ( Uffe Sudergaard): Han syntes, at det har været et godt år, på trods af 

Coronaen . Et år hvor der har været god aktivitet trods nedlukning. Klubben har en god 

økonomi, og medlemstallet er ikke faldet væsentligt. 

 

De øvrige udvalgsberetninger blev ikke læst op, idet de har været udsendt og findes på 

hjemmesiden. 

Kapsejladsudv.  Steen Madsen svarede på spørgsmål. Manglede folk til 

Brandsø Rundt. 

Ungdoms – og jolleudvalg:  Anette Strøm – var ikke til stede. Vigende medlemstal i 

ungdom. 

Sejlerskolen: Tegner godt for næste år, allerede stor interesse og 

mange tilmeldinger. Duelighedsundervisningen aflyst pga 

Corona. 

Aktivitetsudvalg: Godt for klubben, at der også sker noget om vinteren. 

 

MRD-udvalg: Erik Christiansen var ikke tilstede, men Niels Kinck 

sagde, at det var et godt år for MRD, hvor der blev 

skabt midler til renovering af bådene, med bl.a. nye 

master. 

Klubhusudvalg: Klubhuset har været flittigt brugt af klubben og andre. 

Punkt. 3. Er blevet tilsendt. 



 

 

 

 Stort set alle aktiviteter har givet overskud – bortset 

fra Svinøbroen, som havde udgifter for 36000 kr. 

 Indtægtsnedgang men også udgiftsnedgang 

 Sejlerskolen har genereret hen ved 80000 kr 

 Medlemsnedgang på 40 personer. 

 Men god økonomi i klubben: 852.000 kr i banken.  

 På klubhuset er der 1 års afdrag tilbage, så er huset 

gældfrit. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 Budget blev fremlagt og godkendt. 

 En del anlægsudgifter i fremtiden: 

● Jollebro diskuteret – Der er købt betonsektioner 

til erstatning for den noget havarerede jollebro. 

● Træterrasse  - der er afsat 50.000 kr hertil 

● Grund lejet. Jordlag skrælles af. 

● Klubhus ombygning og tilbygning. Processen går 

videre. Uffe anslår klubbens økonomi til at være 

så god, at disse ting ikke vil betyde 

kontingentstigninger. 

Ad Punkt 4. Fastlæggelse af kontingent: Kontingent uændret  

Ad punkt 5. Godkendelse af udvalg: 

Alle de nuværende udvalg blev godkendt til at 

køre videre. 

Et modelbådsudvalg blev foreslået og godkendt. 

 

Ad punkt 6 Valg af formand – ikke på valg i år. 

 

Ad. Punkt 7 Valg af udvalgsformænd: 

 Økonomiudvalg: nyvalgt Mette Reilev. 

 Kapsejladsudvalg: genvalg (Steen Madsen) 



 

 

 

 Ungdoms- og jolleudvalg: genvalg (Annette Strøm) 

 Sejlerskoleudvalg: genvalg (Benny Møller) 

 Modelbådsudvalg: (Peter Ranzau) underudvalg til  

kapsejladsudvalget. 

 MRD udvalg: genvalg (Erik Christiansen) 

 Aktivitetsudvalg: (Erik Petersen) underudvalg til  

bestyrelsen ved Formanden. 

 Klubhusudvalg: genvalg (Bo Fredriksen) 

 Byggeudvalg – (Erik Christiansen). underudvalg til  

bestyrelsen ved Erik Christiansen. 

 Revisorer: Genvalg (Kristian Madsen og Jesper 

Krautwald) 

 Revisorsuppleant: Heinrich Israelsen  

 

Ad punkt 9. Ingen indkomne forslag. 

 

Ad punkt 10. Evt.  

 Steen Madsen reklamerede for Two-star 

sejladserne. 

 Nyt æresmedlem Christian Thomsen blev 

udnævnt, efter indstilling af Erik Petersen. 

  

 

Referent: Christian Thomsen  

Dirigent: Knud Erik Graversen   

Middelfart den. 04-04-2022  

 


