
Referat fra Hanse klubbens general 
forsamling 3. Jun 2018. 

Punkt 1 – Dirigent Ole Østergaard 
  Referent Flemming Dahlhof (Surferen) 

Punkt 2 - Formandens beretning: 
 
Vi havde fint vinter arrangement på Mols Linjens hurtigfærge v/ Flemming 
Ejlersen med besøg på broen og gennemgang af båden. Vi fik snakket om 
hvordan de opfatter os, som sejlere og hvordan vi skal forholde os, når vi møder 
hurtigfærger. Besked fra færgen var, at de gerne så os holde kurs og fart, fordi de 
havde ”set” os via radar reflektor. Der kom folk på i Aarhus havn og på Odden. 
 
Med hensyn til medlemskab, så har vi oplevet, at vi har fået en tilgang af 
medlemmer, men ikke så mange med nye både. Hvordan sikrer vi tilgangen. Vi er 
ca. 50 medlemmer (ca. 50 både). Bl.a. nogen nye i Øresunds regionen. 
 
Vi talte ved sidste generalforsamling, om de fremtidige aktiviteter, 
indkøbsaftaler osv. Frits Dalmose havde snakket med AFI sejlbutikken i Aarhus, 
for at høre, om vi kunne få en aftale på plads. Forslaget var 20% til medlemmer - 
men deres system kunne ikke håndtere pris forskelle på forskellige brugere. 
Frits har også snakket med en udstyrs forretning i Randers om samme model. 
 
Ole Østergård havde haft snakket med 2 butikker i Sverige, og igen udfordringer 
med hvordan man skal håndtere det i praksis. (marinaman.se & 
vikingyachting.se). Netbaad vil måske også give 20% - men denne aftale er heller 
ikke på plads. 
 
Hvis sådanne aftaler kunne komme på plads, ville det måske, være noget som 
kunne gøre det attraktivt at være i Hanse klubben. Så det arbejdes der med… 
 

Punkt 3 – fremlæggelse af årsregnskab. (Sam var ikke tilstede) 
 
Ulrik fremlægger: 
 
Indtægter for 4300,- som er kontingent 
Udgifter 5500,- 
Hanse træf 5200,- 
Underskud på -331,- 
 
Kontoen i Banken Nykredit har et indestående på 47000,- kr. 

http://www.marinaman.se/


 
49000,- inkl. lager beholdning - Egenkapital er 49000 
 
Regnskabet sendes ud til alle medlemmerne… 
 

Punkt 4 – fastsættelse af kontingent. 
 
Ole K udtrykte, at regnskabet viser, at vi har for mange midler. Vi skal derfor 
fortsætte med, at vores træf skal være ”gratis”. Kontingent skal evt. sættes ned. 
Inddrivning kan også være lidt en udfordring. Vinterarrangement koster 
selvfølgelig også penge. Ulrik mener ikke, det er rimeligt, at vi betaler kontingent, 
når vi har det indestående. Der er noget symbolsk at betale fx 100,- kr. i 
kontingent. Frits og Susan synes vi skal forsætte med at betale 100,- i kontingent. 
 
Ole Ø udtalte, at i forbindelse med, at vi har afholdt festen i sejlklubben, har vi jo 
holdt udgifterne virkeligt lave. Hvis det blev afholdt i en restaurant var det jo 
noget helt andet. 
 
Afstemning om vi vil fortsætte med 100,- kr. eller afskaffe; 9 for 2 imod. 
 
Besluttet at kontingent forsat:  100,- kr. pr båd 

Punkt 5 – valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsen består af: 
Ole Østergaard 
Claus Elvers 
Niels Peter (tager et år mere) 
Ole Kirkelund (ønsker at udtræde af bestyrelsen) 
Sam Skouw Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
 
Vi skal have fundet 2 bestyrelsesmedlemmer… 
 
Svend Madsen (Josie) blev valgt ind i bestyrelse (er ikke tilstede – men har sagt 
ja til det) 
 
Ole Østergaard.: Vil gerne tage formandsjobbet, hvis der findes et 
bestyrelsesmedlem mere… 
 
Ulrik Holt vil gerne påtage sig kassér jobbet 
 

  



Punkt 6 – valg af revisor samt suppleant 
 
Da Ulrik blev kasserer skal der vælges ny revisor suppleant 
revisor suppleant:  Ole Kirkelund. 

Punkt 7 – Indkommende forslag. 
Ingen forslag modtaget 

Punkt 8 – eventuelt 
 
Nette forslog lige at vurdere GDPR. Niels fortæller at det ikke så besværligt at 
overholde GDPR. Bestyrelse kigger på det og oplyser via mail hvordan vi løser 
dette. 
Næste års træf – Kristi himmelfart ferien 2019 – hvor henne? 
 
Ifølge vedtægter, skal det være på Fyn… Så hvor… ? 
Det blev snakket om Lundeborg, samt Strib havn. 
Såfremt ingen tovholdere fra Fyn, blev der snakket om alternativer som: Ballen 
på Samsø, Tunø 
Fyn er første prioritet, – og vi håber, at finde et sted der, samt fynske tovholdere.  
Bestyrelsen kontakter medlemmerne på Fyn 
 
Frits foreslår, at man bruger Keep Sailing appen – og gøre brug af f.eks. Hanse 
klub muligheden i appen. 
 
Susan spurgte til vinter arrangement og det blev vedtaget, der bliver skrevet 
rundt, så folk kan komme med forslag til hvad der skal foregå. 
 
Ole Ø. har opdateret websitet så det kører via Wordpress, har nusset det så det 
er pænt og ordenligt 
 
Ole K afsluttede generalforsamlingen, med nedenstående bemærkninger: 
 
Tak for min tid, som formand, og takker for opbakningen, efter at vi på et 
tidspunkt i 2015, havde måtte opgive et træf, på grund af manglende tilslutning. 
Men det lykkedes, at få træffet i stand igen, og med et fantastisk træf i Bogense, 
og et endnu mere fantastisk træf året efter i Vejle. I år var også fint med god 
tilslutning og 8 både, der kom sejlende til stævnet. 
 
Deltagerne håber, at der fortsat vil være stor opbakning til træffet fremover. 
 


