
HSS Generalforsamling

Torsdag den 17/6 klokken 19. 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter §16.

1 - Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Henry Søndergaard, som blev valgt.
 Henry konstaterer at selvom generalforsamlingen blev udsat, at den er indkaldt i henhold til 

hensigterne og at generalforsamlingen er beslutnings dygtig. 

2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år. 

 Formanden fremlagde årsberetning, se hele beretningen i vedhæftet bilag.
 Der blev vist billeder fra årets aktiviteter på storskærm.
 Heraf bl.a. renovation af bro.
 Blå flag kræver at vi affaldssorterer, som nu kun en leverandør hjælper os med. Det ser ud til at gå 

meget gået 
 Ny hjemmeside, tak til Lars Plejdrup
 Vinterbadning r meget populært og omkring 90 står på venteliste. Der giver meget liv på havnen i 

vintermånederne.
 Ny kajakreol er oprettet, så der nu er plads til 20 kajakker, hvor der også er venteliste. Vi afventer 

tilladelse til at lægge tag på.
 Bro 3 forventes at blive renoveret i den kommende vinter.
 Vi har også en ansøgning liggende på tilladelse til at grave sand væk fra sejlrenden, samt at få lov til at 

placere gravematerielet op på molen, i stedet for at lægge det ude i vigen. Ligeledes søger vi om 
tilladelse til at forlænge broen.

 Der blev klappet af bestyrelsen.

3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2021. 

 Se bilag.

Regnskab

 Lidt flere indtægter end der er budgetteret med. Bl.a. pga. flere tilmeldte vinterbadere.
 Dette har givet plads til at bruge lidt flere penge på vedligehold af havnen generelt.
 Vi har sparet lidt på færre klub aktiviteter pga. Corana restriktionerne.
 Resultatet er en smule lavere end sidste år. 
 Målet er at have en likviditets sikkerhed på 600.000 kr. Pt har vi ca. 1.000.000 kr. og har derfor 

mulighed for at investere. Klubbens økonomi ser sund ud.
 Revisoren udtaler at klubben har et meget sundt likviditetsniveau.
 Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Budget

 Der forventes at vi skal bruge lidt flere penge på vedligehold af havnen i det næste år og lidt mindre i de
efterfølgende år.



 Også følgebåde forventes vedligeholdt.
 Der er allerede bestilt trævarer til renovering af bro 3, idet vi med en tidlig bestilling har kunnet spare 

en ellers 30% prisstigning.

Fonden

 Den eneste bevægelse på denne konto er ca. 2000 kr. i gebyr.
 Fremover vil denne konto blive lukket og pengene flyttes over på vores driftskonto.

4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer 

 Ændring til medlemskontingenter og havneleje – se vedhæftede forslag (Side 2)

Forslag nr. 1 – se nedenfor

 Lars stiller spørgsmål om hvad en ekstra udgift for kontingenter på ca. 8.000 kr. er gået til? Dette 
undersøges og der bliver sendt et svar ud senere.

 Der er flertal for forslaget og hermed vedtaget.

Forslag nr. 2 – se nedenfor

 Der er flertal for forslaget og hermed vedtaget.

5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10 

 Lars Borup er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.
 Kasserer Dirch Zibrandtsen er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.

6 - Valg af formænd til faste udvalg 

 Festudvalg (Vi mangler stadig personer til dette udvalg)
o Margrete Gade vil gerne være tovholder til at arrangere en sommerfest senere i år
o Carsten Levin vil gerne stå for diverse kultur- og interesse arrangementer

 Alle andre udvalg er besat.

7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

 Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som 
revisorsuppleant. 

 Alle modtog valg.

8 - Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag, bestyrelsen stiller 2 forslag (Side 2) 

9 – Eventuelt 

Uddeling af 50 års jubilæumsnål til: 

 Asger Sørensen (47) 

Uddeling af 25 års jubilæumsnål til: 

 Stig Thomsen (1074) 
 Lars Hansen (1075) 



 Tommy Jørgensen (1092) 
 Jørn Villumsen (1093) 
 Henrik Bay-Clausen (1103) 

Kåring af årets HSS-sejler. 

Meget pga. af stor indsats i den frivillige arbejde, så modtog Jørgen Ring Andersen den flotte pris som årets 
HSS-sejler.

Referent

Jan Thor Larsen

Forslag om at medlemskab for voksne aktive skal stige med 50 kroner om året. 

Årsagen til denne stigning begrundes med at vi skal have bedre affaldssortering, som blandt andet er et 
krav for at kunne opretholde blå flag og der stilles der miljø krav til beholdere og håndtering. 

Bestyrelsen har vurderet at affald samlet set håndteres bedst af et affaldsfirma, så der ikke spildes frivillige 
kræfter på den til tider sure opgave. Ekstra udgiften til dette er anslået til omkring 9000 -10000 pr år, en 
udgift som skal deles mellem de aktive brugere af havnen herunder bådejere, trailerbådsejere, jollesejlere 
og kajakroere. 

Forslag om at både fra 300cm i bredden, skal betale en højere sommertakst. 

I takt med at flere og flere ønsker sig bredere bådplads, til både der er fra 300cm i bredden, er bestyrelsen i
gang med et arbejde omkring at der skal være flere brede pladser i havnen. I år er vores følgebåd Rasmus 
blevet flyttet til bro 4, så vi på den måde har skaffet plads til 2 både mere der er fra 300cm i bredden . 

Vi arbejder på at vi kan få lov at forlænge mole 1 på et tidspunkt og i mellemtiden vil vi forsøge at optimere 
yderligere så kommende ønsker til større plads kan imødekommes. 

For at vi kan udvikle havnen, skal vi have økonomi til det, derfor foreslår vi at sommerlejen for både fra 
300cm i 2022 øges med 500,- så det også i højere grad er denne gruppe der bidrager til udviklingen. Der er i
2021 15 både med en bredde på 300cm eller mere.


