
Medlemsmøde den 12’ november 2015 Klokken 19:00 
 

52 medlemmer var mødt op. 

Gravers Graversen modtog hvervet som dirigent: 

Han gav straks ordet til Willy Sahl, som kom med dette oplæg til debatten: 

 

Dyvig Bådelaug skal have ny formand. 

 

Det sker ikke fordi der er stor uenighed i bestyrelsen om hvordan vi skal drive bådelauget – men fordi jeg 

synes at tiden er inde til at lade nye kræfter komme til. 

Jeg orienterede bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i år og den officielle 

meddelelse om det forestående vagtskifte blev meldt ud i august på formandssiden i E GAF. 

I den samme klumme gav jeg udtryk for at man bør overveje at skille forenings- og driftsdelen ad i 2 

selvstændige enheder. 

Det kan der være mange grunde til. 

Dels er der driftsbeslutninger som bør være fri af direkte medlemsindflydelse. 

Dels sætter formålsparagraffen snævre grænser for hvad foreningen må beskæftige sig med. 

Dels kræver den nuværende model et engagement der er større end der med rimelighed kan forventes af en 

valgt og ulønnet bestyrelse. 

Vi ved naturligvis ikke om de nævnte grunde er årsagen til at der ikke er nogen der har meldt sig som 

kandidat til at overtage formandsposten, men når man snakker med folk om de har lyst til at engagere sig, 

så er arbejdsbyrden en af årsagerne til at man siger nej. 

Bestyrelsen har heller ikke en afklaret holdning til spørgsmålet, men vi synes det bør indgå i overvejelserne 

om den fremtidige drift. 

 

Havnemester: 

Efter 7. år som havnemester har Kedde besluttet at lade sig pensionere fra jobbet. Han fratrådte jobbet med 

udgangen af september måned. 

Det har naturligvis givet anledning til mange overvejelser i bestyrelsen. Dels om bortforpagtning og dels om 

hvorvidt udskiftning af formand og havnemester i samme år vil give problemer. 

Lønmæssigt vil det også få en betydning, dels fordi vi har besluttet at der skal knyttes en pensionsordning til 

jobbet fremover og stillingen bliver opnormeret til 1500 timer årligt. Dels vil der i højsæsonen blive ansat 

hjælp på timebasis. 

Bestyrelsen har valgt at ansætte Connie Hansen som ny havnemester. Hun har passet butikken, området 

omkring teltet, toilet og badeområdet på en god måde. Vores statistik viser, at 12 – 14.000 gæster har 

besøgt havnen i år og de har fået en god service. 

Connie går i behandling på Ringgården i Middelfart den 23. november og 3. måneder frem. Bestyrelsen har 

besluttet at dette ikke får indflydelse på ansættelsen, men de nærmere detaljer vil ikke blive offentligt gjort. 

 



Frivilligt arbejde: 

Mange driftsopgaver er løst ved hjælp af frivillig arbejdskraft, men kan det fortsætte?  Det er ikke alle der 

påskønner det frivillige arbejde som bliver udført. Og selv om det er et mindretal der skærper både tonen og 

pennen i kritikken, så sætter det alligevel spor og begrænser virkelysten. 

Vi må nok indstille os på at en større del af opgaverne fremover skal løses ved at vi køber os til løsninger. 

Det bringer os så til den sidste del af mit indlæg, nemlig: 

 

Økonomien. 

Vi kan ikke drive klubben for de indtægter vi får ind i kontingent. 

Udgifter til drift af havn, bygningsvedligeholdelse, forsikringer, renovation, alt muligt andet affald, 

medlemskab af Sejlunion, strøm, vand og mange andre udgifter overstiger hvad vi får ind i kontingent. 

Jeg er derfor ret sikker på, at bestyrelsen vil komme med forslag om øget medlemsbidrag til foreningen, 

herunder også om vi bør have 2 kontingentsatser for aktive medlemmer. 

 
Efter dette oplæg bad Gravers forsamlingen om at forholde sig til et punkt af gangen: 

 

Formands skifte 

  
Leif Møller: Kan formanden ikke aflastes? Det kom der forskellige bud på: Gravers fortalte at i hans sejlklub 

udførte sekretæren er større del af arbejdet. Kent sagde at den nye havnemester vil få en telefon af 

Bådelauget, med den begrundelse at hun selv fremover selv skal svare på henvendelser fra sejlerne, i 

stedet for at de ringer til formanden. 

Ebbe: Hvad sker der hvis der ikke findes en formand? Kan klubben så forsætte? Opfordring til alle om at 

tage ansvar. 

Jørgen Thomsen: Der er for mange selvudråbte ”formænd” på havnen, som blander sig i alt muligt. Det gør 

det surt at være rigtig formand.  

Timmy L. bakker op, det er også umuligt at bruge værkstedet, da det bliver brugt som værested for en 

lukket gruppe. 

Willy: Brugerne af ”kontoret” laver meget frivilligt arbejde til glæde for Bådelauget og vi foretrækker at de 

bruger det lille hus frem for klubhuset.  

Timmy: Så hold op med at kalde det for ”værkstedet” og kald det for ”klubhus” i stedet. 

Keld Bunde: Skuret er praktisk når man vil spise sin madpakke i beskidt arbejdstøj.  

Ole Harvest. Jeg bruger værkstedet som værksted, uden problemer! 

Lise: Hvem vil gøre rent i klubhuset når jeg træder ud af bestyrelsen sammen med Willy? Det kom der ingen 

bud på. 

Jørgen Thomsen: Hvor er tolerancen blevet af? Der skal være plads til os alle sammen! Jeg gerne være 

formand, hvis arbejdet på en eller anden måde kan deles med John Jørgensen. (Der gik et lettelsens suk 

gennem forsamlingen) 

Willy: På generalforsamlingen marts 2016 er der 2 poster som skal besættes. Lise ønsker ikke genvalg, og 

jeg stopper selv. Jørgen kunne blive formand og John næstformand og så kan i selv fordele arbejdet. Dette 

selvfølgelig hvis i bliver valgt på generalforsamlingen! 



 

Daglig drift: 

Willy delagtiggjorde os i det daglige arbejde: Der har været 5078 gæste sejlere i år, det slider på havnen og 

koster tid til løsning af mange små problemer som uvægerligt opstår. Der er personale sager. Bestyrelses 

arbejde, kontakt med kommune, Sejlunion o. lign. Information til medlemmer, klummen i E.Gaf. 

Ole Harvest: Hvordan kan havnedriften skilles ud? Willy: Der er 2 muligheder: Enten bestyrer modellen, 

hvor havnen bortforpagtes, eller en samarbejdspartner hvor havnen administreres sammen med en anden 

havn. Erhard: Der er faktisk en tredje mulighed hvor vi ansætter en forretnings fører, men det vil bare gøre 

det hele dyrere.  

Peter Franson: Vil det sige at havnens skal køres rent kommercielt? Willy: Det kunne være en løsning. 

Leif; Hvis driften deles var der så en formandskandidat? Willy: Nej 

Andy: Hvorfor vælges formanden af generalforsamlingen, var det ikke lettere hvis bestyrelsen 

konstituerede sig selv? Willy: Det er ikke kutyme i den slags foreninger med en stor omsætning.  

Kristian Bramming: Er det ikke bestyrelsen som selv deler arbejdet? Bestyrelsen kumme udvides så der blev 

flere om arbejdsbyrden. Willy: Det er svært nok at finde bestyrelsesmedlemmer i dag, med den størrelse 

bestyrelsen har nu! 

 

Havnemester:  

John: Ansættelse/alkohol problemer? Er det smart? Willy: Connie har passet jobbet godt i år, og hun 

kender til forholdene. Det er ikke hensigtsmæssigt både at skifte formand og få en ny havnemester som 

ikke kender til havnen og dens installationer. 

Laila: Var det ikke rimeligt at overlade rengøringen til andre ansatte?  

Ole H: Butik og havnemester funktion skal deles. Kent: Der skal i 2016 også ansættes 2 havneassistenter på 

time basis, så Connie kommer ikke til at hænge på det hele. Willy: Er der medlemmer, som kunne være 

interesseret i assistent jobbet?   

Ebbe: Avancen er 5% i butikken, det giver ikke anledning til en bortforpagtning, for man kan ikke leve af 

det. 

Willy: Kvickly giver 3500 kr. om ugen til kluppen for leje af lokale, strøm mv. 

 

Frivillig arbejdskraft: 

Leif Møller: Hvordan er medlemmerne forsikret når de udfører frivilligt arbejde for Bådelauget? Willy: Vi 

betaler til Dansk Sejlunion/Dansk Idræts forbund og er dermed forsikret ved frivilligt arbejde. Jeg har også 

afskaffet det mest farlige arbejde, f.eks. istjeneste ved broerne og arbejdet med bådstativerne.  

Keld: Det burde være obligatorisk med 15 timers arbejde for bådelauget om året. 

John Jørgensen: Det har vi haft, men det er skattepligtigt, så det gik vi væk fra. Derimod kan man selv 

tilbyde sin hjælp uden at skattevæsnet blander sig. 

Erik Petz. Der kan laves flere frivillige aftaler end vi har i dag. 

Laila: Lav arbejdsgrupper som man kan melde sig til. 

John: Vi ejer alle havnen, og alle burde helt naturligt også lave noget for at holde den vedlige. 

Anders: Jeg har haft nemt ved at finde frivillige til broarbejde. 



Andy: Der kunne skrives mere i bladet og på hjemmesiden når der er brug for hjælp. 

Gravers: Send E-mail når der er brug for hjælp. 

 

Økonomi: 

John j: Sammenlign med andre klubber. De fleste er dyrere.  

Willy: Vi skal ikke opbygge en formue, men skal have en driftskapital af en rimelig størrelse.  

Erik P: 18 tyske faste gæster giver gennemsnitligt 7000 hver, det er 126.000 kr. som vi ikke kan undvære. 

Thomas: Forstår ikke at pensionister slipper så billigt. 

Britta: Enig. 

Willy: Vi har flere gange forsøgt at afskaffe pensionist rabatten men er blevet nedstemt, da pensionisterne 

har flertal på generalforsamlingerne. Det er et problem for bådelaugets fremtid! 

Per Phillipsen: Det er en skam at vi har den forskel. Kontingentet er meget lavt, og pensionister har ikke 

dårlig økonomi i dag. 

Det var en generel holdning blandt deltagerne på mødet at pensionist rabatten skal afskaffes. 

Benny: Vi må være indstillet på at det bliver dyrere at ligge i havnen når vi også vil have bedre forhold. 

Klaus Fine; Send jeres mailadresse til kassereren. (Det er kassereren som opdaterer medlemslisten) 

 

Notater samlet af Kent Münch. 

 

 


