
Generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub

              Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00

Dagsorden er i henhold til § 16 foreningens vedtægter.

1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henry Søndergaard, der modtog valg. 

Henry Søndergaard takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig. Henry Søndergaard gennemgik også kort stemmeregler for medlemmer, der ikke 
tidligere havde deltaget i generalforsamlingen. 

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

Rasmus Rosenkvist henviste til at beretningen forelå på foreningens hjemmeside. 

Der er stort pres på vinterbadning og havnepladser, hvorfor ventelister er meget lange. Man overvejede 
derfor at lukke for optag på ventelister, både for havnepladser og i vinterbadeklubben.

Bro 3-arbejdet har været en af de store vinter-aktiviteter, hvor flere af klubbens medlemmer har gjort en 
stor indsats. Der mangler nu kun lidt jordarbejde, førend vi er helt i mål. 

Der er indsendt ansøgning til Kystdirektoratet for etablering af nye kajakstativer. Dog er der lange 
sagsbehandlingstider på dette. 

Ny 2030-plan indbefatter bl.a. bro 4 samt klubhus og inventar heri. Klimasikring/stormsikring er også et 
tema i de næste par år. Økonomien skal dog også være gearet til de større projekter.

Beretningen blev godkendt. 

Se vedlagte bilag ”Formandens beretning 2022”.

3 – Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2022

Dirch Zibrandtsen gennemgik regnskabet, herunder resultatopgørelse og balance. Der var bl.a. lidt 
stigninger på driftsudgifterne i forhold til seneste regnskab, hvilket bl.a. skyldtes indkøb af nyt værktøj, 
beskæringer, redningsstiger mv. Forventningen er at vi er retur ved sædvanligt niveau i næste regnskabsår. 
Rengøringsposten er steget en del grundet Covid-19, idet hyppigere rengøring har været nødvendigt. 

På indtægtssiden har man også kunne mærke Covid-19, da det har betydet dalende indtægter på bl.a. 
kapsejlads mv. Det forventes at vi er retur ved sædvanligt niveau i næste regnskabsår. 

I forhold til balancen blev tilgodehavender hos medlemmer fremhævet, hvilket skyldtes at opkrævninger 
hos vinterbadere, der endnu ikke var indgået. Bankbeholdning blev også fremhævet



Regnskabet blev godkendt. 

Budgettet, herunder prognoser for kommende år blev kort gennemgået til orientering. Der blev spurgt til 
om der evt. kunne søges midler til de store renoveringsprojekter. Dette havde man allerede forsøgt, og der 
var ikke meget at hente, da puljerne ofte bliver tildelt nybyg og ikke renovering. Grundet bl.a. fredningskrav
bygges der stort set aldrig nyt. 

Der blev stillet forslag om, at man skulle nedfælde principper for den likviditetsbuffer der er i prognoserne, 
således at fremtidige nye bestyrelser ville være forpligtet til at bibeholde bufferen. 

Der blev herudover stillet spørgsmål bl.a. til fonden samt afskrivning i budgettet, da et medlem mente at 
der var sneget sig en fejl ind, hvilket bestyrelsen tog til efterretning og ville se på. 

Se vedlagte bilag ”2021 Resultatopgørelse”, ”2021 balance”, ”2021 prognose” og ”2021 fond”. 

4 – Fastsættelse af kontingenter og havnelejer

Der blev ikke foreslået ændringer, hvorfor det alene er den almindelige indekseringregulering efter 
nettoprisindekset der gælder.

5 – Valg til bestyrelse i henhold til § 10

Rasmus Rosenkvist og Dan Poulsen modtog begge genvalg for 2 år. Johnny Poulsen ønskede ikke at 
genopstille – mange tak for indsatsen. 

Henrik Mellerup ønskede at stille op og var også stillet i forslag af bestyrelsen. Henrik Mellerup blev valgt 
for 2 år.

Tillykke med valget og tak for jeres indsats alle sammen.

6 – Valg af formænd til faste udvalg

Carsten Levin har takket ja til at være tovholder for Kulturudvalget. Gode ideer til udvalget modtages med 
stor glæde. 

Tillykke med posten og tak for indsatsen. 

7 – Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer og Flemming Kirk som revisorsuppleant. 
Alle tre modtog valg. 

Tillykke med valget og tak for jeres indsats. 

8 – Indkomne forslag



Ingen forslag. 

9 – Eventuelt 

Rasmus Rosenkvist uddelte jubilæumsnåle til klubbens jubilarer. 

Uddeling af 50 års jubilæumsnål til;

Henning Larsen (3014), Jes Sindal Andersen (94), Henrik Bøhm Jensen (96), Erling Knudsen (165) og Steen 
Madsen (133).

Uddeling af 25 års jubilæumsnål til;

Erik Sewerin (1107), Jørgen Vedel (1110), Erik Hechmann (1111), Søren Doktor (1113), Kai Verner Hansen 
(1114), Brian Christensen (1126), Carsten Kjærsgaard (1132), Kristian Borup (1134) og Klaus Tønder Jensen 
(1135).

Stort tillykke alle sammen. 

Årets HSS-Sejler kunne ikke være til stede, hvorfor kåringen af vedkommende er udskudt til 
standerhejsning i april måned.  

Der blev uddelt en stor tak til særligt onsdagsholdet i forbindelse med Bro 3-arbejdet. Dette bliver 
yderligere fejret ved standerhejsning.

Der blev uddelt gaver til Johnny Poulsen for sit bestyrelsesarbejde. 

Dan Poulsen takkede de mange frivillige for deres utrættelige indsats. Dan kom også med en venlig 
opfordring til korrekt angivelse af bådnavn mv. samt kontrol af om de rette forsikringer er på plads. 
Herudover en bestemt henstilling til oprydning på havnens område, samt lukning af døre og vinduer mv. 

Kurt spurgte til, hvornår der er 60 års jubilæumsfest for havnen. Mon ikke Kulturudvalget finder på noget. 

René Mørch spurgte til, hvilket navn der er godkendt af havnen, HSS eller Herslev. Dan Poulsen oplyste at 
HSS var tilstrækkeligt, men at Herslev bestemt også var ganske fint og godkendt. 
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referent, Jeppe Uldall Thomsen

   


