
 

Generalforsamling 2015 
 

Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter. 

 
 

1. Valg af dirigent. 

 

Gravers Graversen blev valgt. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold 

til vedtægterne. Dagsorden godkendes også af generalforsamlingen. Der er mødt 43 stemme 

berettige medlemmer + 1 med fuldmagt. 

 

2. Formandens og udvalgenes beretning 

 

Willy supplerer den udsendte skriftlige beretning med nyheder.( Den samlede beretning kan læses i 

slutningen af dette referat)  

I år kommer ”Visens venner” igen den 24’ juli. Beretningen godkendes uden bemærkninger. 

Kajak afdelings beretning er indeholdt i formandens beretning. 

Junior afdeling beretning er ligeledes indeholdt i formandens beretning. 

Kapsejladsudvalget: Benny opfordrer til at flere vil deltage i onsdagssejladserne Det koster 200 kr. 

at deltage for en hel sæson men alle kan gratis prøve en gang. Målerbrev er ikke krævet til disse 

sejladser. 

 

3. Regnskab 

 

Erhard gennemgik det udleverede regnskab, med vægt på udsving i forhold til 2013. 

John Jørgensen oplyser at Bådelauget kan søge penge fra Projekt Zero til energi reduktion, ellers 

var der ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

Budget 2015: Erhard orienterer om forventningerne. 

 

4. Indkomne forslag: 

  

1: Forslag fra bestyrelsen, på baggrund af forslag fra Jens Kristensen: 

 Nuværende ordlyd i § 11: Bestyrelsen består af en formand og 7 bestyrelsesmedlemmer.  
Ændres til: Bestyrelsen består af en formand og minimum 6. max. 8. medlemmer. 

Efter kort diskussion blev forslaget vedtaget med 43 for og 1 imod. 

 

2. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til § 4: 

Medlemskab som Aktiv medlem kan overdrages til nærmeste familie, når denne i øvrigt opfylder 

optagelsesbestemmelserne. For overdragelsen betales et overflytningsgebyr på 50% af det 

normale indskudsgebyr." 

Spørgsmål; hvor tit sker det? Bjarne Jepsen: 3 gange sidste år. Vedtaget med 40 stemmer for. 

 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud, og det blev vedtaget 



 

6. Valg af formand (formanden modtager genvalg) Willy Sahl blev genvalgt. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

På valg er:  

Lise Nielsen (modtager genvalg) Genvalgt 

Ebbe Enøe (modtager genvalg) Genvalgt 

Erik Petz (modtager genvalg) Genvalgt 

Erhard Thomsen (modtager genvalg) Genvalgt 

Valg af ekstra medlem, som følge af vedtagelsen punkt 4,1: Kent Münch blev valgt 

Suppleanter: Ny valgte: Poul Erik Johnsen og Per Philipsen 

 

8. Valg af revisor 
 

Benny Vikke Madsen og Jens Kristensen: Genvalgt. 

 

9. Valg af udvalg 
 

Juniorudvalget har uden for generalforsamlingen udpeget Gert Lumbye Hansen.   

Sejladsudvalg: Benny Vigge Madsen, Bjarne Jepsen, Kent Münch og Willy Sahl (Willy modtager 

ikke genvalg) Men han blev nødt til det!! 

Bladudvalg: Andy Schøn, Elsebeth Schøn Begge blev genvalgt og ny i bladudvalget blev Detlef 

Dethlefsen. 

Festudvalg: Gerda Sahl. Dorrit Harvest Genvalgt. 

 

10. Eventuelt 

 

Jørgen Sørensen: Der findes mindst 1 uregistreret nøgle til kiosken. Jørgen har set uvedkommende 

låse sig ind i butikken. Willy undersøger 

Thomas Jacobsen: Der er problemer med løse hunde som besørger på pladsen. Benny vikke madsen 

foreslår skilt og holder til plastposer. Erik Petz: der kommer en bemærkning i ”Daglig drift” som 

omtaler at hunde på havnens område skal holdes i snor. 

Der blev spurgt om uddybning af indsejlingen E Gaf. Willy: Der er sendt ansøgning til Sønderborg 

kommune om uddybning. Der findes et gammelt papir som siger at Nordborg Kommune har pligt 

til at holde indsejlingen uddybet. 

Bjarne: Gæstesejlere blokerer kajplads ved service kajen selv om der er ledige pladser ved broerne. 

Bestyrelsen taler med havnemesteren om problemet. 

Per Phillipsen foreslår rødt skilt ved pladsen. Der er et, men det skal skiltes tydeligere, at både ikke 

må blokere for tankning, bortset fra overnatning når broerne er optagne. 

Jørgen Sørensen. Mange bruger slæbestedet uden at betale. Foreslår en bom. Kent: Erfaring fra 

Helsingør Nordhavn er dårlige med automat bom. Den kostede 140.000 kr. i anskaffelse, blev 

repareret utallige gange på grund af hærværk og blev sidst taget ned. 

Leif Møller Foreslår videoovervågning af havneområdet. Willy: det har vi ikke råd til lige nu på 

grund af store udgifter til nye el-standere og den nye flydebro. 

Gravers: mandag den 16 marts indbyder Skrydstrup til at se redningshelikoptere og høre om 

redningsaktioner samt se på F16 jagerfly. Senest tilmelding til Gravers senest nu på søndag.  

 

Mødet slutter 20:35 



 

 

Formandens beretning 2015. 

 
 

Bestyrelsen 

Siden sidste generalforsamling er der afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der er desuden 

afholdt en række formelle og uformelle møder vedrørende investeringer og daglig 

drift.  

Lejf Møller har efter mange års bestyrelsesarbejde valgt at udtræde af bestyrelsen. Vi 

har derfor bedt vores suppleant Palle Brock om at indtræde i bestyrelsen. Palle har 

ikke ønsket at overtage sekretæropgaven, men vil gerne deltage i det øvrige 

bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen har derfor set på andre muligheder for at få 

sekretæropgaven løst. Da Kent Münch tilbød at overtage arbejdet med at redigere 

vores hjemmeside opstod tanken om at spørge ham om også at overtage 

sekretæropgaverne. Begge opgaver har han løst på bedste vis. 

 

Som bekendt er vi også en arbejdsplads og dermed omfattet af en række 

myndighedskrav. Arbejdstilsynet orienterede os om at de ville komme på et uanmeldt 

besøg. Vi fik derfor udarbejdet en arbejdspladsvurdering også kaldet APV og en plan 

for krisehjælp til personalet som måtte lide overlast ved evt. røveri og lignende. 

Arbejdstilsynets besøg har ikke givet anledning til bemærkninger 

 

Turistpolitikken vil i fremtiden på mange måder se radikalt anderledes ud end den gør 

i dag. Vi har deltaget i info møder om de planer, en erhvervsgruppe og kommunen 

arbejder med at få realiseret. Vi vil fremover følge med i hvordan projektet udvikler 

sig. 

 

Forsikringer 

Vi har gennemgået vores forsikringer på både i juniorafdelingen. Nogle både er taget 

ud af drift og andre er blevet værdiansat til en realistisk vurdering. Det har givet en 

betydelig premiebesparelse.  

 

Udvalgene 

Igen i år har udvalgene ydet en betydelig indsats. Der er lagt mange timer og energi i 

de 6 numre af E GAF som Elsebeth og Andy har produceret i årets løb og bladet er 

både smukt og værd at læse. Kapsejladsudvalget, det frivillige dommerpanel og 



onsdagspigerne er ydet en stor indsats for den ugentlige kapsejlads og afvikling af 

Last Fight sejladsen. Festudvalget har været aktiv i forbindelse med besøget af Visens 

Skib og afrikkefesten, men også i det daglige har de givet et nap med, når der var et 

akut behov. Hertil kommer at mange medlemmer har ydet en betydelig frivillig 

arbejdsindsats i det daglige. En af dem der yder en indsats ud over det sædvanlige er 

Jørgen Sørensen. Igennem hele sejlersæsonen giver han en stor hånd her og der, med 

de opgaver der bare skal løses. Til dem alle skal der lyde en stor tak. 

 

Juniorafdelingen 

Juniorafdelingen går lidt op og ned. Klubbens yngste har haft mange fine 

sommeraftner i jollerne i 2014. Vi har sejlet tur i kølbåde. Kæntret i joller, badet fra 

vores børnekajakker og sejlet pizzasejlads til Mjels. Der er sket et generationsskifte, 

så lige nu udgør juniorafdelingen fire glade sejlere på 9-10 år, og deres mindre 

søskende følger opmærksomt med fra ledsagerjollen. Flere børn er meget velkomne i 

klubben til sjove og lærerige vandoplevelser. 

Kajakafdelingen er bedt om at give et bidrag til beretningen. Deres kommentarer er 

anført i næste afsnit 

 

Kajakafd. 

Der har i den forgangne sæson været stor aktivitet i kajakafdelingen. En god sæson 

med mange nye medlemmer, som over sommeren er blevet friroet. Tilgangen har 

været så god at vi nu er i gang med at få uddannet nye kajakinstruktører. 

 

I efteråret og mellem jul og nytår har en del af kajakmedlemmerne hygget os i mange 

timer med at demontere den gamle flydebro. Flydepontonerne skulle frigøres for træ 

og stål, så omkostningerne med bortskaffelse kunne holdes nede. 

Efter opførelsen af ny hal til juniorafdelingen, er vi nødtørftigt flyttet ind i det gamle 

masteskur. Tanken var at vi skulle dele pladsen med traktoren i det gamle masteskur.  

Desværre for os, fandt man i bådelaugets bestyrelse ud af at den største del af pladsen 

kan bruges til vinter opbevaring af havemøbler, grill og meget andet. 

Det er selvfølgelig forståeligt, at man gerne vil have en god opbevaring til diverse 

udendørs sommerting, men det er ikke en holdbar løsning for kajak-udvalget. 

Derfor håber jeg vi finder en løsning, så vi kan få den plads der var stillet os i udsigt 

og dermed komme videre med at indrette os. 

En løsning kan være at finde en anden plads til traktoren – f.eks. med en simpel 

carport eller garage – vi er gerne behjælpelig med opførelsen. 

 

Slutlig vil jeg lige at nævne, at vi i foråret fejre vores 10 års jubilæum, da det nu er 10 

år siden, at en lille møder-gruppe besluttede sig for, at vi skulle have en kajakklub på 

Nordals. 

 

Det har været 10 fantastiske år hvor vi har brugt meget tid på at finde et sted hvor vi 

kunne være. Det lykkedes omsider at få en god aftale med Jer, Dyvig Bådelaug, da i 



besluttede Jer for at adoptere os og vi blev en del af det fantastiske sammenhold der 

er i Dyvig – Tak 

Jimmy Astrup 

 

 

Drukneulykken 

Jørgen Preisel var en erfaren sejler som altid havde gjort sig mange forberedelser for 

at sikre at alt var i orden inden han stak til søs. Alligevel gik det galt og han druknede 

på en tur til det Fynske øhav. Mange medlemmer mødte op og tog afsked med Jørgen 

ved hans bisættelse fra Havnbjerg Kirke. 

 

”Kontoret” 

Det gamle klubhus har udviklet sig til et samlingssted for en gruppe frivillige som 

ikke bare drøfter verdenssituationen over en kop øl. De har taget hånd om mange 

vedligeholdelsesopgaver til gavn og glæde for klubbens øvrige medlemmer. Bl.a. er 

der opsat et helt nyt læhegn ude ved bro 5. Cykelstativer er blevet flyttet og det lille 

Platou (Palmehaven) er blevet renoveret. 

 

Sponsorer 

Vi har igennem mange år mødt stor velvilje og imødekommehed fra Linak til de 

projekter som vi har søgt støtte til. De er så afgjort vores hovedsponsor. Men det er 

ikke bare den økonomiske støtte vi er glad for. Støtten er også udtryk for en stor 

opbakning og anerkendelse til det frivillige foreningsarbejde. 

I år har vi fået stor støtte fra Fabrikant mads Clausens Fond til renovering af vores 

flydebro. 

Brødrene Nørulf har forskønnet pladsen foran havne brugsen med nyt bord og stole. 

Og vi har modtaget sponsorgaver som er er højt skattet udlodningsgaver i forbindelse 

med Fighterfesten efter Last Fight. 

 

Drift 

Vi har i 2014 haft et elforbrug på 61234 kWh. Det er en nedgang i forbruget i forhold 

til 2013 på ca. 2454 kWh. 

I 2014 har vi forbrugt 1535 m
3 
vand. Heraf er 692m

3.
 afledt til spildevandssystemet. I 

forhold til forbruget i 2013 er der en stigning på 118m
3. 

Forbrugsstigningen er 

hovedsagelig sket i bad og toiletafdelingen. 

 

Investering 

Vi har investeret ca. 300.000 kr. i indkøb af en ny flydebro. Hertil kommer udgifter 

til fjernelse af den gamle samt udlægning af den nye. Vi har fået et tilskud på 50.000 

kr. fra Fabrikant Mads Clausens fond til arbejdet. Den gamle bro var så medtaget af 

tidens tand, at den ikke mere var sikker at færdes på. En udskiftning er derfor 

nødvendig. 

Desuden er det besluttet at investere ca. 300.000 i et nye betalingsanlæg til 

strømforbrug. Investeringen vil først komme med i næste års regnskab. 



På sidste års generalforsamling blev det besluttet at bedding vognen skulle repareres. 

Flere dele var tæret op og det meste er blevet erstattet med nyt. Vognen er nu færdig 

og er blevet taget i brug. 

 

Medlemsaktiviteter 

Sikkerhed er afgørende for sejlere og derfor lavede vi den 23. april i samarbejde med 

Jørgen Farre fra Åbenrå et sikkerhedseftersyn af redningsveste. Jørgen har 

gaspatroner og tabletter med og hvert år er der veste der skal have monteret nye 

reservedele. 

Der er afholdt opfølgningskursus på førstehjælp, med særlig fokus på genoplivning 

ved hjertestop og betjening af hjertestarter. 

 

Lørdag den 3. maj havde vi som sædvanlig en forårsklargøring med oprydning på 

pladsen. Der er pæn tilslutning til arrangementet, som afsluttes med en pølse, øl eller 

vand. 

Vi hejste standeren den 5.pril og dermed er sejlersæsonen startet op. Samme dag er 

der også søsætning, så livet på havnen er i fuld gang. Men sæsonen er kort og 

allerede den 25. oktober havde vi standerstrygning og så er den sæson slut. 

 

Visens skib kom den 25. juli til Dyvig på deres sommerturne i de danske farvande. 

Det er første gang de besøger Dyvig. Humør, humor og god kontakt til tilhørerne er i 

højsædet, når den sangglade besætning på Ellinor af Ebeltoft træder op. De har lovet 

at de kommer på besøg igen i år. 

 

Der er tradition for en klubtur til Åbenrå. I år var der noget usikkerhed om hvem der 

skulle stå for arrangementet, men turen blev reddet i sidste øjeblik og 5 både deltog i 

arrangementet. 

 

Pinseturen til Kalvø havde 60’erne som tema. Der var et rigtig godt fremmøde og 

vejret var super. Flere havde fulgt opfordringen til at klæde sig ud, som datidens 

hippie sejlere så ud. 

 

Selv om regnen silede ned var der igen stor opbakning til Sankt Hans. Hekseholdet 

havde været på besøg i Chresten musikers lade og fundet tilstrækkelig med halm til 

en velpolstreret heks og igen måtte Leila af med sine strømpebukser for at klæde 

damen ordentlig på til sin årlige rejse til Bloksbjerg. Tove Bruun holdt en flot 

veldisponeret tale. Jørgen Ellegaard stod igen for maden til fællesspisningen og der 

blev udsolgt. 

 

 

 

Betaling for hav bad 

På baggrund af hændelser, hvor børn fra både som lå i havn hos os, er blevet bortvist 

fra badeområdet vest for havnen ved Dyvig Bro, har formanden afholdt et møde med 



Larsens Yacht Charter. På mødet blev vi orienteret om at børn ikke mere vil blive 

bortvist, men de var velkommen, hvis de henvendte sig til havnemesteren ved Dyvig 

Bro og betalte et gebyr på 50 kr. pr. barn. 

 

 

Vedtægter 

På baggrund af drøftelserne om afvigelser fra standardvedtægterne på sidste års 

generalforsamling har bestyrelsen skrevet til Dansk sejlunion. Brevet er trykt i E Gaf 

nr. 2. 2014. Sejlunionen har svaret og svaret er trykt i nummer 3. 2014. Formanden 

har endvidere deltaget i Dansk Sejlunions generalforsamling, hvor han rejste 

spørgsmålet om afvigelser fra standardvedtægterne. Indlægget fik bred opbakning 

blandt deltagerne og det resultere i et pålæg til sejlunionen om at gennemføre en 

dialog med Dansk Idræts Forbund om rammerne for klubbernes selvstyre. Vi har 

derfor besluttet at en revision af vedtægterne først skal ske når der kommer en 

afklaring fra Dansk Sejlunion. Der er dog en enkelt undtagelse, idet bestyrelsen har 

besluttet at genfremsætte et forslag fra sidste år overdragelsesgebyr på 50% af 

indskudsgebyret. 

 

Afslutning 

Alt i alt har det været et godt år. Der har været liv på havnen, havnebrugsen har været 

godt besøgt og er fartsat et stor aktiv. Gæsterne er i stor stil søgt til Dyvig og rigtig 

mange har givet udtryk for stor glæde ved at besøge Dyvig.  Så alt i alt er der god 

grund til at glædes over udviklingen i Dyvig. 

 

 

Tilføjelse til beretningen, oplæst på generalforsamlingen: 
 

 

I den skriftlige del af beretningen har bestyrelsen med bred pensel fremhævet nogle 

af de vigtigste begivenheder fra årets gang i Dyvig. 

Men verden står jo ikke stille og siden beretningen blev skrevet og sendt til trykning 

er der sket nogle ting som også bør nævnes i beretningen. 

 

I begyndelsen af februar fil vi leveret vores nye betalingsstandere til brug for 

afregning af strømforbruget. Nu kan hver enkelt bådejer med god samvittighed selv 

afgøre hvor lang tid køleskabet eller for den sags skyld andre strømforbrugende 

genstande skal køre uden at få dårlig samvittighed over strømforbruget. 

 

Palle Brock som indtrådte i bestyrelsen i september sidste år, fik til opgave at stå for 

projektets gennemførelse. Han har selv stået for arbejdet med afmonteringen af de 

gamle forsyningsstandere og har brugt mange timer herpå.  

Til at forestå arbejdet med monteringen af de nye standere har han allieret sig med 

Hjalle og Tom Møller. De har her i februar trodset sne og kulde og sat 

betalingsstanderne op på alle broerne. 



Kjeld Bonde har fældet træer bag klubhuset, så der kan komme lys og luft ind til 

bygningen. 

De nævnte opgaver hører til blandt de større opgaver som er blevet løst ved hjælp af 

frivillig arbejdskraft. 

På bådelaugets vegne vil jeg gerne sige tak for indsatsen. 

 

Desværre er vi også blevet ramt af tyveri, idet en stor kabeltromle med kabler til 

betalingsstanderne er blevet løftet af sit stativ og stativet er stjålet. En mindre rulle 

kabel, som for en sikkerheds skyld var blevet låst inde på kontoret er også blevet 

stjålet. Døren er ikke brækket op, men der er som bekendt rigtig mange nøgler i 

omløb, det er rigtig træls at vores ting ikke kan efterlades uden at de bliver stjålet. 

 

Der har været en del kritik af opbevaring af master i masteskuret. Masterne var ikke 

demonteret og fyldte alt for meget. Kritikken var berettiget og bestyrelsen har påtalt 

forholdet og sørget for at masterne er blevet fjernet. 

Vi vil gerne udnytte den ledige kapacitet og leje den ud, men masterne skal være 

demonteret, så de ikke generer andre brugere. 

 

Arbejdet med at renovere den gamle slæbevogn på slæbestedet er afsluttet. Det meste 

er fornyet og den kan forhåbentlig holde mange år fremover. Den er også taget i brug, 

men det var nu ikke meningen at den skulle bruges som vinterstativ. Har man brug 

for at komme på bedding, så forbered arbejdet og få det afsluttet hurtigt, så andre ikke 

skal stå og vente i længere tid.  

 

Andy er desværre blevet sengeliggende og derfor forhindret i at være tilstede i aften. 

Andy og Elsebeth har bedt mig viderebringe en tak for alle de gode input, de har 

modtaget til bladet. De har nu stået for udgivelsen i 2 år og modtager begge genvalg. 

Men de vil gerne have et par stykker mere med i arbejdet, så de bliver glade, hvis der 

er nogen der modtager valg. 

 

Visens skib besøgte Dyvig Bådelaug sidste år. Det var første gang de gav 

underholdning i vores havn. De lidt jazzede og rytmiske musikanter tager altid kegler 

med deres underholdende tekster og de har lovet at komme igen i år og noter datoen 

som bliver den 24. juli. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og de mange frivillige som har 

ydet en stor indsats i dagligdagen. Tak for ordet. 
 

 

 

 

 

 
 


