3. marts 2022
Konklusionsreferat fra generalforsamling i Limfjordens Sejlsport 1. marts 2022
Bilag.
1. Dagsorden til generalforsamlingen.
2. Skema for ansøgning om tilskud til bl.a. aktiviteter i sejlklubber og for sejlere under Limfjordens
Sejlsport.
3. Vedtægter med foreslåede ændringer.

1. Tirsdag den 1. marts 2022 blev der afholdt generalforsamling for interesserede sejlklubber i
Limfjorden. Mødet fandt sted i Skive Sejlklub. Til stede på mødet var repræsentanter fra 14
sejlklubber.
2. Velkomst og valg af dirigent. Den hidtidige formand Niels Sohn bød velkommen til stiftende
generalforsamling. Han nævnte, at flere klubber desværre var ramt af Corona og derfor ikke kunne
møde op i Skive. Herefter udpegede han en referent – Jens Kofoed Virksund Sejlklub – og pegede
på Niels Jørgen Hedevang Skive Sejlklub som dirigent for den videre generalforsamling. Der var
ikke andre forslag til denne rolle, hvorfor Niels Jørgen Hedevang blev valgt.
Niels Jørgen Hedevang konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt for mere end en
måned siden ved direkte mail og på hjemmesiden for Limfjordskredsen. Han konstaterede, at der
ikke inden fristens udløb 14 dage før generalforsamlingen var modtaget nye forslag til
dagsordenen. Han nævnte videre, at der mellem dagsordenens punkt 4 og 5 (se bilag 1) måtte
tilføjes et nyt punkt vedrørende godkendelse af nye vedtægter.
3. Årsberetning. Niels Sohn fik herefter ordet til dagsordenen punkt 3 vedrørende bestyrelsens
årsberetning. Niels og Søren Christiansen Struer Sejlklub fortalte kort om Limfjordskredsens
kapsejladsaktiviteter i 2021, d.v.s. Mors Rundt i juni med start fra Thisted, 100 sømil i juni fra
Struer, Fjordfræseren i september fra Nykøbing Mors og Glyngøre og Vestjysk Bank Cup i Virksund,
som normalt afholdes i september. Han nævnte endvidere den afholdte sommer camp i Sunds i
børnenes første ferieuge og Limfjorden Rundt for træskibe i uge 37. Sørens Christiansen fortalte,
at der ved siden af udvalgte aktiviteter er lokale kapsejladser, som gennemføres af de enkelte
sejlklubber. De fremgår af de lokale klubbers aktivitetsoversigter. Der har dog for nogle år siden
været behov for at samle hovedaktiviteterne på færre dage, så det var muligt at koncentrere
kræfterne her og samle kapsejlerne til disse stævner.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Niels Sohn oplyste, at Knud Kristian Wrist Lemvig
Sejlklub, som den hidtidige kasserer desværre var ramt af Corona og derfor ikke kunne være til
stede på generalforsamlingen. Da der ikke foreligger et egentligt regnskab for det nye netværk,
blev det alene oplyst, at Limfjordskredsens formue på rundt regnet 100.000 kr. overføres til den
nye forening. Denne beslutning er tidligere taget i den gamle Limfjordskreds.
Det blev videre oplyst, at der er udfærdiget et skema for ansøgning om tilskud til aktiviteter.
Ansøgningsskemaet fremgår af bilag 2. Tilskud kan søges af børn og unge under 18 år og af
klubber, som afholder aktiviteter, hvor andre klubber i Limfjorden deltager eller indbydes.
5. Vedtægter. Jens Kofoed gennemgik kort de enkelte punkter i de foreslåede nye vedtægter.
Forslaget til navn på det nye netværk – Limfjordens Sejlsport – blev godkendt.
På baggrund af gennemgangen blev følgende foreslået:
• I § 11 at tilføje en suppleant til bestyrelsen.
• I §12 blev det foreslået at ændre overskriften i paragraffen til ”bestyrelsens arbejde”, da den
oprindeligt foreslåede overskrift ikke afspejler indholdet.
• I §16 blev det foreslået at tilføje muligheden for at afholde endnu en ekstraordinær
generalforsamling, såfremt 2/3 reglen ikke blev opfyldt ved første ekstraordinære
generalforsamling. Alle tre ændringsforslag blev efter kort drøftelse vedtaget.
Vedtægterne med de vedtagne ændringsforslag fremgår af bilag 3.
6. Fastsættelse af kontingent. Efter drøftelse af de væsentligste muligheder var der enighed om,
at sejlklubberne frem til december 2022 er kontingentfri. Herefter opkræves 1000 kr. pr. sejlklub
uanset størrelse. Måtte det vise sig, at beløbet ikke er retvisende kan det justeres på senere
generalforsamlinger.
• 7. Valg af formand for to år. Niels Sohn, tlf. 29445013, mail nielssohn@c.dk,
blev foreslået og blev valgt. Han vil være på valg i lige år.
8. Valg af næstformand og kasserer. Jens Kofoed tlf. 31313310, mail jenskofoed@live.dk, blev
foreslået som næstformand og som kasserer blev foreslået Knud Kristian Wrist, tlf. 93960040, mail
kk@wrist.be. Begge blev valgt. For at komme ind i det rigtige rul og følge de nye vedtægter bør
disse to personer sættes på valg i 2023.
Med ændringsforslaget til vedtægterne skulle også vælges én suppleant. Her blev peget på Søren
Christiansen Struer Sejlklub. Han blev valgt.
Der blev endvidere udpeget koordinatorer for de forskellige udvalg, som nedsættes. Her er de
valgte personer og deres mailadresser:
• Tursejlads: Søren Rigborg, Skive Sejlklub, tlf. 21968888, mail rigborg@mac.com. Søren
opfordrede klubbernes turudvalgs repræsentanter til at kontakte ham.
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•
•
•

Kapsejlads: Søren Christiansen, Struer Sejlklub, tlf. 40384844, mail sc@cleancarpet.dk, Niels
Sohn vil i øvrigt assistere, tlf. 29445013, mail nielssohn@c.dk. Aalborg sejlklub oplyste, at
Aalborg hovedkapsejlads finder sted omkring den første september. Det var videre
opfattelsen, at de vigtigste kapsejladser med den bredere tilgang til samarbejdet bør
gentænkes.
Ungdom: Søren Christiansen, Struer Sejlklub, tlf. 40384844, mail sc@cleancarpet.dk.
Joller: Bo Bjerrum, Nibe Sejlklub, mail formand@nibe-sejlklub.dk
J70: Jan Stage, Sejlklubben Limfjorden, tlf. 40725439, mail jans@cs.aao.dk. Jan Stage oplyste,
at der p.t. er 10 J70 både ejet af sejlklubberne og to privatejede både Jan Stage har kontakt til
de forskellige sejlklubber, som allerede har J 70 sejlbåde og opfordre sejlklubber, som måske
har tanker om at anskaffe J70 sejlbåde inden for de kommende år om at kontakte ham. Han
oplyste endvidere, at Sejlsportsligaen afvikler to J70 stævner i juni i Aalborg.

Det bemærkes, at sejlklubberne skal kontakte de udpegede repræsentanter, således at der snarest
kan opbygges netværk.
9. Valg af revisor. Bo Bjerrum fra Nibe Sejlklub blev foreslået. Han blev valgt.
10. Valg af revisorsuppleant. Lars Glerup Nautilus Hvalpsund blev foreslået. Han blev valgt.
11. Plan for det kommende år. Aktiviteter for 2022 vil blive lagt ud på netværkets hjemmeside,
som findes her: https://www.limfjordskredsen.dk/ (navnet ændres til Limfjordens Sejlsport).
Det blev nævnt, at det bør tilstræbes at brede aktiviteter ud blandt klubber i hele Limfjorden.
12. Kommunikation. Søren Christensen oplyste, at der p.t. findes
• hjemmeside, https://www.limfjordskredsen.dk/ og
• facebook side, https://www.facebook.com/groups/1008313380029535
Både hjemmeside og facebook- side benyttes til at informere om aktiviteter og fortælle om både
kommende aktiviteter og afviklede aktiviteter. Hjemmesiden oplysninger har mere blivende
karakter. Jørgen Jepsen, Struer Sejlklub, tlf. 2125221, mail mail@beason31.dk, er p.t. webmaster.
13. Eventuelt. Det blev besluttet, at næste generalforsamling placeres i Aalborg Sejlklubs lokaler,
tirsdag den 7. marts 2023.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overgav depechen til Niels Sohn, som takkede
dirigenten og i øvrigt takkede de fremmødte for et konstruktivt møde.
Efter mødet blev det besluttet at beramme følgende bestyrelsesmøder i 2022:
•
•

Torsdag den 21. april kl. 19 i Skive Sejlklub. Alene bestyrelse.
Torsdag 26. maj kl. 19 i Struer Sejlklub. Bestyrelse og koordinatorer i de forskellige udvalg.
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•

Torsdag den 20. oktober kl. 19 i Sejlklubben Limfjorden. Bestyrelse og koordinatorer i de
forskellige udvalg.

Med venlig hilsen
Jens Kofoed, referent
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