
 

Generalforsamling 2016 
13. marts 2016 kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter 

 
1. Valg af dirigent 

 

Gravers Graversen blev valgt. Han havde modtaget sin indkaldelse til generalforsamlingen den 10/2 og 
konstaterede ud fra det, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt 50 

stemmeberettigede medlemmer op, desuden var der medbragt 4 fuldmagter. 
 

2. Formandens og udvalgenes beretning 
 

Willys beretning for året 2015 består af 2 dele, en skriftlig som har været trykt i E-Gaf samt en mundtlig som 

blev læst op på generalforsamlingen. Begge dele kan læses i sin helhed sidst i dette referat. 

 

Bemærkninger til Formandens beretning: 
 

 

Jens Kristensen: Er der nogen der deltager i generalforsamling i Dansk Sejlunion? Willy: Ja det har jeg, men det 

behøver ikke at være formanden som deltager, bestyrelsen kan sende et andet medlem.  

Jens K: Hvad koster tømning af vores spildolietank? Willy: Vi ved det ikke præcist, for det er nyt at Avista vil 

tage et gebyr, når der skal hentes under 600 liter spildolie. Vores tank rummer netop 600 l, så vi skal i praksis 

betale gebyr hver gang. Et medlem opfordrede til at vi hver i sær selv kørte vores egen spildolie til 

genbrugsstationen, for at spare Bådelauget penge. Ib Fjordbak: Meldgård henter gratis! det blev ikke 

kommenteret.  

Herefter blev beretningen sat til afstemning og godkendt. 

 

Udvalgenes beretninger.  

 

Kapsejlads udvalget: Benny havde med kort varsel taget på forretningsrejse, så Willy beretter i hans sted ganske 

kort om onsdagssejladser og Last Fight. 

  

Knobet: Ingen bemærkninger. 

 

Festudvalg Gerda beretter om Visens skib, Afrigger festen og forplejningen af sejlerne efter onsdagssejladserne. 

 

Junior afd. Gert: Der har ikke været større arrangementer i 2015. I år vil vi ikke satse på kapsejlads, men lægge 

kræfter i at afvikle et nyt koncept: ”Sejler sjov” den 20/21’ august. Her skal der også være mulighed for at 

sejlerne overnatter i telte på vores område. 

 

Kajakklubben: Christina: Vi har indretter en del af gamle masteskur til omklædning og opsat stativer til 

kajakker.  

 

Bladudvalget: Andy: Vi har besluttet at holde pause efter 3 års udgivelser af E-Gaf. Opfordrer andre til at tage 

over. 

  

3. Regnskab. 

 
Erhard gennemgår det omdelte regnskab. Der kommer enkelte kommentarer og spørgsmål undervejs. Der 

spørges til moms: Alle indtægter er uden moms. Ib opfordrer til at el og vand holdes adskilt, det tager Erhard til 

efterretning. Jørgen T synes vi burde tjene mere på dieselsalget. 

Herefter gik regnskabet til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget. 

 

 
 

4. Indkomne forslag.  



 
Bestyrelsen har fremsat ændringsforslag til vedtægternes § 4, 5 og 7. Disse forslag behandles enkeltvis. 

 

Ændringer til §4  

 

Den nye tekst er skrevet med rødt. (gælder alle tre ændringsforslag) 

 

Optagelse af medlemmer: 

Bådelauget består af aktive og passive medlemmer, som skal være bosiddende i Sønderborg Kommune. 

Unge mellem 7 og 17 år kan optages i ungdomsafdelingen med forældres eller værges samtykke. 

Aktive medlemmer over 18 år har ret til at deltage i generalforsamlingerne med stemmeret. 

Aktive medlemmer kan få plads enten ved bådelaugets broer til deres båd eller oplagspladser til deres kajak, 

når der er ledig plads. For at få plads i vandet skal der indbetales et indskud som afskrives over 10 år. 

Indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Yderligere betales en årlig pladsleje afhængigt af 

bådens størrelse. Pladsleje fastsættes af bestyrelsen, således at udgifterne til havnens drift sikres. 

Både som har liggeplads i Dyvig Bådelaug skal være ansvarsforsikrede. 

En bådplads kan overdrages til nærmeste familie, såfremt vedkommende er aktivt medlem. For overdragelsen 

betales er overflytningsgebyr på 50% af det normale indskud. 

Som æresmedlem i Dyvig Bådelaug kan udnævnes en person, der gennem et mangeårigt medlemskab i 

særlig grad har virket for bådelaugets udvikling og positive omdømme. En sådan person vil normalt i 

årenes løb have varetaget tillidsposter i bådelauget. Udnævnelsen kan foretages af bådelaugets bestyrelse, 

når beslutningen herom træffes af et fuldtalligt og enigt forum. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

 

Kent Münch uddyber det fremsatte forslag: Der er tale om en radikal ændring af medlemmernes status i 

Bådelauget. Hidtil har det kun været bådeejere, som har betalt indskud, der kunne blive ”aktive” medlemmer og 

dermed få adgang til- og stemmeret på generalforsamlingen. Den nuværende vedtægt har således bl.a. udelukket 

kajakklubbens medlemmer, som efter 2011 er blevet en integreret del af Dyvig Bådelaug, fra at deltage i 

generalforsamlingerne. Det er både urimeligt og et klart brud på både Dansk Sejlunion og Sønderborgs 

Kommunes krav til foreninger, som forlanger at foreningerne skal været demokratisk opbyggede.  Vi kunne 

derfor risikere at lide Gråstens skæbne med udelukkelse fra DSU, samt miste vores kommunale tilskud, hvis de 

2 institutioner skulle finde på at grave lidt i vores vedtægter.   

 

Kim Karsten: Hvis man som gammel bådejer har været uden båd i et par år og så får en ny båd, skal der så 

betales indskud igen? Erik Petz: Nej det skal man ikke.  

Jens K gør opmærksom på at det nye jolle indskud på 2750 kr. ikke er blevet godkendt af generalforsamlingen. 

Erik P forsvarer det med, at bestyrelsen havde indført efter vi har lavet en ny flydebro til jollerne for 300.000 kr. 

Ebbe Enøe forslår at vi stemmer om det her og nu, for at lovliggøre beslutningen. 

Dirigenten sætter det til afstemning og alle stemmer for det nye jolleindskud. 

Leif Møller: Hvad skal medlemmer som går fra jolle til kølbåd betale i indskud? Erik P: de skal betale 

forskellen mellem de to takster. 

 

Ændringsforslaget sættes til afstemning. 44 stemmer for og ingen imod, det er vedtaget! 

 

Ændringer til § 5. 

 

Teksten i sidste halvdel af denne paragraf, som omhandler reduktion af pensionisters kontingenter ændres til: 

 
Aktive medlemmer, der ikke mere har båd kan søge om at få kontingentet nedsat til det til enhver tid 
gældende kontingent for passive medlemmer. Nedsættelsen træder i kraft fra og med den efterfølgende 
kontingentopkrævning. 
 
Willy uddyber det fremsatte forslag: Efterhånden som medlemmerne i Dyvig Bådelaug bliver ældre og 
overgår til en pensionisttilværelse vil vi med de nuværende rabatordninger miste så mange indtægter at det 
vil udhule vores økonomi dramatisk. På det afholdte medlemsmøde i november sidste år, var da også en 
overvejende stemning for at afvikle rabatten.  
Kent: Det fremsatte forslag kan dog stadig give rabat til de pensionister som solgt deres har båd, idet de kan 
beholde status som aktivt medlem, men til et nedsat kontingent svarende til passive medlemmer. 
 
Efter en kort diskussion sættes forslaget til afstemning, det vedtages med 47 stemmer for og 5 imod. 

 

Ændringer til § 7 



 

Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i 

alle laugets anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes 

med mindst 4 ugers varsel på bådelaugets hjemmeside samt ved opslag i klubhuset. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag offentligøres på hjemmesiden senest 3 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af lauget i de sidste 3 måneder før 
generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved anden persons fremmøde 
med fuldmagt. 
 

Kent uddyber det fremsatte forslag: Denne ændring i vedtægterne tager højde for at E-Gaf med tiden nedlægges. 

Mange foreninger har i dag digitale løsninger for indkaldelse til generalforsamlinger. Da medlemmerne ikke ser 

på hjemmesiden hver dag forlænges varslet for indkaldelsen til generalforsamlingen fra 14 dage til 4 uger. 

Desuden vil indsendte forslag kunne ses på hjemmesiden 3 dage før generalforsamlingen, det er en klar 

forbedring i forhold til i dag, hvor de først offentliggøres på selve generalforsamlingen. 

Jens K havde kontaktet DSU for at høre om det lovlige i forslaget. De havde intet imod elektronisk indkaldelse, 

men anbefalede lang indkaldelses frist, gerne 3 måneder. Gert L: Vores generalforsamling skal efter 

vedtægterne afholdes i marts måned, så en måneds varsel er fint. Det er også bestyrelsens holdning.  

Jens K krævede skriftlig afstemning, og den endte således, at 50 stemte for, 2 imod og 1 blank. 

Forslaget er vedtaget. 

 

  

5. Fastsættelse af kontingent og indskud.  

 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter og indskud. Vedtaget. 

 

6. Valg af formand 

 
Jørgen Thomsen forslås som ny formand, han er villig til at stille op og blev valgt! 

  

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

Lise Nielsen er ikke på valg, men har meddelt at hun ønsker at stoppe. Der skal derfor vælges en 

afløser for et år.  

John Jørgensen vælges. 

På valg er:  

Anders Bruun  (modtager genvalg) genvalgt 

Bjarne Jepsen  (modtager genvalg) genvalgt 

Palle Brock  (modtager genvalg) genvalgt 

Kent Münch  (modtager genvalg) genvalgt 

Suppleanter: Poul Erik Johnsen og Per Phillipsen modtager ikke genvalg. I stedet vælges  

Keld Bonde og Benny Jensen. 

Valg af revisor: 

Benny Vikke Madsen og Jens Kristensen (begge modtager genvalg) begge genvalgt. 

 

8. Valg til udvalg 

 

Juniorudvalget: Kontaktperson Gert Lumbye Hansen forsætter 

Sejladsudvalg: Benny Vigge Madsen, Bjarne Jepsen, Kent Münch  

og Willy Sahl (Willy modtager ikke genvalg)  

John Jørgensen vælges i stedet for Willy 

 



Bladudvalg: Andy Schøn, Elsebeth Schøn og Detlef Dethlefsen (Elsebeth og Andy ønsker ikke 

genvalg, og Detlef vil ikke lave bladet alene) Ingen melder sig til at hjælpe Detlef, men Benny fra 

kajakklubben vil tale med en mulig interesseret fra gruppen. Indtil videre bliver der ikke udsendt flere 

E-Gaf, så vi må ”nøjes” med hjemmesiden.  

 

Kajakklubben: Christina Engkær Matthies forsætter 

 

Festudvalg: Gerda Sahl og Dorrit Harvest (Gerda modtager ikke genvalg) I stedet vælges Else og 

Jørgen Sørensen. Dorrit forsætter.  

 

9. Eventuelt 

 

Laila foreslår Willy som nyt æresmedlem. Det er en beslutning som bestyrelsen tager og det vil tages 

op på næste møde.  

Jørgen S: Gerda og Lise skal have tak for det store arbejde de har udført, det fik stort bifald. 

 

Willy takker bestyrelsen for godt samarbejde, og slutter af med ordene: ”Pas nu godt på bådelauget”! 

 

Slut 21:10 

 

  

                    Dato         Gravers Graversen              Dato          Kent Münch 

 

 

 

 

Formandens beretning, skriftlig del: 
 

Bestyrelsen 
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 7 bestyrelsesmøder. Der er desuden afholdt en række formelle og 

uformelle møder om havnens drift, forenings- og medlemsaktiviteter. Formanden har deltaget i Dansk 

sejlunions generalforsamling, samt i Lillebælt Syd kredsens generalforsamling, samt møder om nyt 

oplevelsescenter på Nordals. 

Den 12. november blev der afholdt medlemsmøde i Nordals Idrætscenter. Mødet havde som overordnet formål 

at drøfte mulighederne for at finde en formandskandidat, som vil træde til på den kommende generalforsamling. 

Det lykkedes, idet Jørgen Thomsen gav et tilsagn, dog betinget af at John Jørgensen også ville indtræde. 

 

Tilbage står fortsat de organisatoriske udfordringer med at få vores vedtægter til de krav som dansk sejlunion 

og Dansk Idrætsforbund stiller til deres medlemsorganisationer om medlemsrettigheder. Vores jolle- og 

kajakmedlemmer har ifølge vores nuværende vedtægter ingen stemmeret på generalforsamlinger. Det er et 

klokkeklart brud på de generelle retningslinjer og der skal findes en løsning. 

 

Efter 8 år som havnemester har Christian Strojeck valgt at gå på pension. Christian var gæsternes mand og han 

har en stor andel i, at vi i 2010 blev valgt af medlemmerne i Dansk Tursejlerforening til årets havn. Som afløser 

for ham har vi ansat Connie Hansen som ny havnemester. 

 

Sponsorstøtte er af uvurderlig betydning for klubben. Dels giver det os økonomiske muligheder for udvikling af 

havnen, dels er det en rar fornemmelse at mærke opbakning fra erhvervslivet til sejlsporten. Vores 

hovedsponsor er igen Linak. Linak har sponsoreret vores nye telt, samt nye Rød/Grønne skilte. De er også 



hovedsponsor på den årlige Last Fight kapsejlads. Desuden er Brødrede Nørulf på sponsorlisten, sammen med 

andre som giver præmiegaver til kapsejladsen. 

 

Vi har igen i år ydet assistance til sejlere, som er kommet i situationer de ikke selv kunne klare. En af 

assistancerne medførte, at vi fik beskadiget motorbenet og skruen på påhængsmotoren til havnejollen. Det blev 

en forsikringssag og vort forsikringsselskab har betalt for udskiftning af motorben og skrue. Vi syntes at det var 

den nødstedtes forsikringsselskab som skulle påtage sig det økonomiske ansvar, men ifølge juraen, så har den 

nødstedte ikke forårsaget skaden og er derfor ikke juridisk ansvarlig. 
 

 

Medlemsaktiviteter 
Vi havde standerhejsning den 4. april. Det er en dag som mange ser hen til. Når standeren er sat, så er de fleste 

både blevet søsat og der er kommet liv på havnen. Standeren skal snart fornyes. Dens tilstand begynder at 

udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, idet den er ved at være gennemtæret. 

Den årlige oprydningsdag fandt sted den 9. maj. Affaldsmængden bliver mindre og mindre år for år og vi er ved 

at være i bund med gamle efterladenskaber og pæle rester. 

Vi efterlyste ejermænd til gamle stativer i E gaf. De stativer der ikke kunne identificeres blev fjernet.  Enkelte 

lærte ved den manøvre, at det er en god ide at sætte navn på sit stativ, så man er sikker på det også står der til 

næste år. 

 

Klubudflugten gik igen til ASC Åbenrå. Der var 9 både og 18 personer med på turen. Det var som sædvanligt 

rigtig hyggeligt. Der var bagt kager til deltagerne til eftermiddagskaffen, om aften var der fælles hygge ved 

grillen. Bagefter var der vafler og Is. 

 

Skrænten bag klubhuset er blevet ryddet for træer og krat. Det har givet så mange grene at der var mere end 

nok til Sankt Hans bålet. Der var igen fælles spisning, hvor Jørgen Ellegaard fra Holm Pølser står for maden. 

En gæv skare af sejlere bidrog igen i år med opsætning af bål og heks. Men selv om der var rigeligt halm til 

optænding, så måtte der bruges en pæn sjat diesel for at få ordentlig gang i bålet. 

 

Gravers havde lavet en besøgstur for Bavaria klubben til flyvestation Skrydstrup. Der var ledige pladser og 9 

personer, som har relation til Dyvig Bådelaug deltog i arrangementet. Det var naturligvis redningseskadrille 

721 med redningshelikopteren, der havde vores største interesse, den er så vigtig for os som sejlere, men det var 

også imponerende at se afdelingen der huser F- 16 flyene. En del af dem var stadig præget af, at de har været 

udstationeret og deltaget aktiv i Irak krigen. 

 

Den 24. juli kom de glade visesangere på Visens skib igen til Dyvig. Lige som sidste år var arrangementet godt 

besøgt, der var langt flere end teltet kunne rumme og det var ikke kun sejlere der fandt vej til arrangementet, 

mange lokale mødte op og gav dermed opbakning til arrangementet. Der er allerede truffet aftale om at de 

kommer igen næste år og datoen er fastsat til den 21.07.16. 

 

John Jørgensen har forskønnet bro 3. med en bænk. Indvielsen fandt sted den 27. juni og blev indviet med 

grillpølser, kartoffelsalat og en lille skænk. Nu kan medlemmer og gæstesejlere sidde ned og nyde udsigten til 

det flotte Dyvig Badehotel. 

 

En af de sidste dage i april kom Pernille tilbage fra en lang tur til de kanariske øer. Som Preben lidt 

modstræbende indrømmede, så har vi det godt i Dyvig sammenlignet med udenlandske havne, men udlængslen 

var for stor, så den 1. august blev kursen igen sat mod syd til det samme område. Peter Mathiesen valgte igen at 

tage på langfart. Han emigrerer sammen med kone og barn til Brasilien. 

 

Den 22. juni fik vi besøg af 27. glade musikanter fra Oldendorf i Tyskland. De var på en kombineret øvelse og 

ferietur til Nordals med deres brassband og gav en 2 timer lang koncert på havnen. Efter koncerten blev de 

fotograferet ombord på sejlskibet ”Lone”. 

 

TV journalist og sejler entusiast Preben Heide har i sommerens løb lavet sejler TV på en tur fra Limfjorden og 

til grænsen. Han lå turen forbi Dyvig og lavede optagelser i området. Besøget blev aftalt til den 15. juni og der 

blev lavet optagelser om Mjels Sø, Mjels Vig og Dyvig. Optagelserne blev lavet for de regionale tv selskaber og 

det er blevet til en hel serie af udsendelser. Udsendelserne har fået titlen: De gamle mænd og havet. 

Udsendelsen fra vores område en udsendelse nummer 10 og har været vist i de regionale tv stationer. 

 



Vi sluttede sejlersæson af med standerstrygning den 24. oktober. Traditionen tro blev der afholdt en afrigger 

fest, som fandt sted den 6. november. Der var ikke stor tilslutning til festen og festudvalget overvejer om festen 

skal gentages. 

 

Det gamle klubhus, også kaldet kontoret er blevet renoveret. I dagene op til jul har besætningen pillet det gamle 

loft ned, sat nyt isolering op og monteret loftet igen, der er kommet nyt lysarmatur og der er blevet malet. 

Vedligeholdelsen er udført af frivillig arbejdskraft. 

 

Traditionen tro mødes vi i klubhuset den 1. januar kl.14.00 og ønsker hinanden et godt nytår og nyder en øl 

eller vand. Det benyttede ca. 40 medlemmer og pårørende sig af i år. 

  

 

Havnens drift 
Den nye flydebro er blevet taget i brug. Opsætningen blev foretaget ved hjælp af frivillig arbejdskraft og vi har 

nu igen en sikker bro at færdes på. En gruppe vinterbadere har fået lov til at benytte broen om vinteren og da 

det som bekendt kan være rigtig koldt på denne årstid, har de fået lov til omklædning i masteskuret. 

 

Først på året blev vores nye el standere sat op, igen var det frivillige som tog slæbet med opsætningen. 

Tilslutning af ledninger og strøm blev foretaget af fagfolk fra Als el og vvs. Ved samme lejlighed blev vores 

sikringer opgraderet. 

 

I dagene omkring Kristi Himmelfart blev der foretaget en uddybning af sejlrenden i E Gaf. Bent Larsen har 

forestået projektet og vi har været medunderskriver på en ansøgning til kommunen om økonomisk støtte. Der 

har været delte meninger om nødvendigheden af projektet, men nu er det gennemført og vi er forhåbentlig sikret 

en god dybde i mange år. 

 

Oliefiltre går under betegnelsen ”farligt affald. ” Igennem årene har vi afleveret det på Vesterlund 

Containerplads, men på grund af mængden kunne denne ordning ikke fortsætte. Vi er derfor blevet tilmeldt ASE 

kemi, som indebærer en afhentning på havnen 2 gange om året. Oliefiltre skal sættes til afdrypning i tragten til 

spildolie før de kommer i den blå beholder. 

 

Der er kommet ny rulleport bag ved kajakafdelingen i masteskuret. Her opbevarer vi vores borde og bænke om 

vinteren 

 

Mastekranen gennemgår et årligt sikkerhedstjek. Alligevel skal den omgås med forsigtighed. Et gammelt 

mundheld siger: Den der smører godt kører godt, men det var tæt på at gå galt ved en mastepåsætning. Det 

viste sig af fedtet i låsemekanismen til udlæggerarmen var blevet for stift, så låsepallen ikke kunne få ordentlig 

fat. Heldigvis skete der ingen person eller materiel skade, men det var tæt på. 

 

Elforbruget er faldet mærkbart i år. I 2014 havde vi et forbrug på 61300 kWh. Det er faldet til 49300 i 2015. Da 

strømforbruget til havnebrugsen og varmepumpen er nogenlunde konstant, må faldet især tilskrives at der er 

indført brugerbetaling for elforbrug på broerne. 

 

Vandforbruget er derimod steget betydeliget fra et forbrug i 2014 på 1535 m3 til 1824m3 i 2015. En stigning 

290 m3. Vi har en mistanke om et ledningsbrud, så vandforbruget bliver fulgt nøje. 
 

Udvalgene 
Festudvalget er det udvalg der bliver trukket allermest på. Det er dem der sørger for kaffe og ostemadder efter 

kapsejladsen hver onsdag i sejlersæsonen. De er på en eller anden måde med i alle arrangementer på haven. 

 

Kapsejladsudvalget har gennem årene stået for afviklingen af kapsejladserne og ikke mindst det årlige Last 

Fight arrangement. 

 

Kontorholdet er ikke generalforsamlingsvalgt, men har fingren på pulsen i havnen og giver gerne en hånd med i 

det almindelige vedligeholdelsesarbejde. Mange medlemmer og gæster har fået teknisk assistance til udstyr og 

motorer som har drillet. De har valgt det gamle klubhus som mødested og på den måde aflastet det etablerede 

klubhus. Deres tilstedeværelse har faldet enkelte for brystet og ikke mindst luftet deres utilfredshed med, at der 

også drikkes øl på kontoret. Bestyrelsen bakker op om det frivillige arbejde og dermed også kontorholdet. Vi er 

bestemt ikke en afholdsforening og blander os ikke hvordan medlemmer og gæster forvalter deres forbrug af 

diverse drikkevarer. Vi vil dog ikke tolerere utilbørlig optræden. 



 

Afslutning 
Jeg kan med glæde se tilbage på mange år som formand for bådelauget og konstatere at 2015 også har været 

præget af mange aktiviteter. Vi har gennemført og afsluttet vores store investeringsprogram på havnen. For os 

som sejlere betyder det, at vi kan glædes over en veldrevet og velbesøgt havn, hvor vi har gode muligheder for 

at dyrke sejlsporten og mødes med kollegaer under afslappede forhold. I bestyrelsen har vi forsøgt at levere de 

ydelser som medlemmerne efterspørger. Det kan lyde enkelt og ligetil, men forudsætningen er en samspillende 

og effektiv bestyrelse. Vores samarbejde har levet op til mine allerbedste forventninger. Tak 

 
 

Her følger den mundtlige beretning: 
 

Den skriftlige beretning til generalforsamlingen er offentliggjort i e GAF nr. 1 i år.  Men tiden står jo ikke stille 

og siden den tid er der sket nogle ting som jeg godt vil informere og kommentere på. 

Lillebælt Syd kredsen har afholdt generalforsamling den 8.3 i år. Generalforsamlingen blev i år afholdt hos os, 

idet der er tradition for at generalforsamlingerne afholdes på skift ved de tilsluttede foreninger. Kredsene er en 

del af strukturen i Dansk Sejlunion og i vores kreds er der 19 tilsluttede klubber. Kredsen tager sig især af 

ungdomsarbejdet og afholder hvert år kredssejladser hvor de unge får lov til at afprøve deres talenter og viden 

om trim med mere. Generalforsamlingen besluttede i lighed med sidste år, at der ikke skulle opkræves 

kontingent. 

Dansk Sejlunion afholder deres generalforsamling den 9. april og igen i år skal eksklusion sagen fra Gråsten 

behandles. Sagen vil formentlig komme til at fylde en hel del på generalforsamlingen.  Vi har under hele 

forløbet bakket op om Gråsten Sejlklub og taget afstand fra eksklusionen. 

Den 26. januar deltog jeg og kassereren i møde i Sønderborg. Initiativet kom fra Høruphav Brolaug og foruden 

os deltog, Bent Larsen fra Dyvig Bro og repræsentanter fra Sønderborg Yacht Club. Formålet med mødet var at 

drøfte et samarbejde med det formål at optræde med fælles markedsføring og forsøge at fremme vores 

interesser over for kommunen. Vi har en lunken holdning til at indgå i et sådant samarbejde fordi det i høj grad 

bærer præg af at fremme kommercielle interesser. 

Vi har netop indgået en fastprisaftale med Syd energi fra den 1. marts og 1. år frem. Købsprisen er 21 øre pr. 

KWh.  Vores nuværende betaling er 34 øre pr. KWh. 

På affaldssiden er der også sket forandringer. Vi skiftet fra Marius Petersen til Meldgaard. Sønderborg 

forsyning må ikke længere hente genbrugsaffald hos os. Tomme dåser og flasker bliver fremover hentet af 

Meldgaard. 

På grund af faldende oliepriser er afhentning af brugt olie ikke så rentabel som tidligere. Det har betydet at 

Avista som henter vores olie fremover vil opkræve et håndteringsgebyr. 

Sønderborg Kommune har sendt et forslag i høring om ændring at åbningstider på Egernsundbroen og Chr. X 

bro i Sønderborg. Forslaget indebærer at broen fremover kun vil blive åbnet 1 gang i timen. vi synes det er en 

voldsom forringelse for sejlerne og vi har indgivet høringssvar hvor vi tager afstand fra de foreslåede 

ændringer. Kommunens forslag og vores høringssvar er begge tilgængelig på vores hjemmeside 
 

 


