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 Skawdyks generalforsamling 2013 
Fredag den 8. februar 2013 kl. 19.30 i klubhuset, Chr. X´ Vej 39, 9990 Skagen.  

- 22 fremmødte 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Børge Mikkelsen.  

Godkendt.  

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formand.  
Se bilag 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer.  

- Sidste år var der kritiske bemærkninger til forretningsgangen – desværre er der det igen i år. Vi mener 

der er behov for at få kigget på vores procedurer.  

- Barregnskabet ser bedre ud i år, i forhold til sidste år, men der er stadig plads til forbedring. Vi har 

forsøgt at komme problemet til livs ved at udskifte nøgler og lukke juniorbaren. 

- Oberon har i år givet underskud, men set i forhold til de foregående år er underskuddet ikke så stort, 

men hun er heller ikke blevet kølhalet. 

- Sct. Hans og Skawtræf har været to store indtægtskilder i år 2012 og vi ikke kan undvære disse i vores 

budget. Derfor har vi især, ang. Skawtræf brug for så mange hænder som muligt. 

-Godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer – bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.  

 

Kontingent år 2013 og 2014 

(DSF problematik – drøftes)  

  

 

 

                       Spar        Stigning  

Senior  600,00  Kvt.  i alt  2400,00  (12) 

2200,00  

-10%  2160,00  240,00  200,00  

Motioni

ster  

400,00  Kvt.  i alt  1600,00  (12) 

1600,00  

-10%  1440,00  160,00  0,00  

Junior 

op til 16 

år  

220,00  Kvt.  i alt  880,00  (12) 

880,00  

-10%  792,00  88,00  0,00  

Unge 16 

til 18  

400,00  Kvt.  I alt  1600,00  (12) 

2200,00  

-10%  1440,00  160,00  Ny  

Passiv 

A jfr. § 

4e  

81,00  Kvt.  i alt  324,00  (12) 

324,00  

-10%  291,60  32,40  0,00  

Passiv B 

jfr. § 4e  

164,00  Kvt.  i alt  656,00  (12) 

656,00  

-10%  590,40  65,60  0,00  

 

  

 
 Helårlig betaling inden 1. marts ydes 10 % rabat.  

Familierabat ydes til medl. nr. 2 med 25 % rabat og medl. nr. 3 med 50 % rabat af ordinært kontingent 

ved helårlig betaling inden 1. marts. Familierabat ydes alene til medlemmer, der bor på samme adresse.  

Indmeldelsesgebyr er 50,- til juniorer og 100,- til seniorer. 
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- Vedtaget 

 

5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår v/kasserer.  
Budgettet for 2013 er vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag.  
a. Kontingentfritagne medlemmer(æresmedlemmer) betaler et kontingent, der modsvarer Skawdyks 

betaling af kontingent til DSF for det pågældende medlem – stillet af bestyrelsen.  

- Begrundelsen for dette er rent økonomiske årsager. Vi sætter stadig pris på deres tidligere/nuværende 

store arbejde, men det er en relativ stor udgift som vi, i disse tider, ikke har råd til.  

- Forslaget blev godkendt. 

 

7. Valg af formand (lige år).  
 

8. Valg af kasserer (ulige år)  
a. Hans – Henrik Jørgensen modtager ikke genvalg. 

- Bestyrelsen har desværre ikke en vi foreslår, der kan overtage posten. Finder vi ikke en i 

klubben skal vi betale os fra det, dette vil vi helst undgå. 

- Problemet når man sidder som kasser er, at folk ingen disciplin har i forhold til 

kvitteringer og manglende kontingent betaling. Alle kontoer bliver lukket i byen så man er 

nødt til at få en kvittering for at få pengene refunderet. 

 - Sisse har meldt ud at det ikke skal være hende.  

 - Gry har tilbudt, at hun gerne vil bogføre, hvis der er en der tager resten.  

 - Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling så vi kan få valgt en 

 kassér. 

 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 (1) i lige år og 3 (2) i ulige år)  
a. Heidi Jacobsen ønsker at udtræde - modtager ikke genvalg.  

b. Martin V. Hansen ønsker at udtræde - modtager ikke genvalg.  

 

Indvalgte nye bestyrelsesmedlemmer: 

- Casper Drejer  

- Jørn D. Nielsen 

 

 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

 Suppleant  1. suppleant - Sisse, 2. suppleant - Niels 

 

11. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår BDO  
 - Genvalgt. 

 

12. Oberons fremtid / andre overvejelser v/formand  

 - Vi vil gerne lodde stemningen.  

Vi vil gerne, at vi tager en endelig beslutning ang. hvad vi skal gøre med den gamle dame. 

Tilbud fra værfter – tanke med alt hvad det indebærer – se bilag fra Martin. 

Tilbud fra Nord Tech. – det dækker ikke helt så meget som tilbuddet fra værftet. 

Oke – 500.000kr – HH mener dette kan forhandles.  

-Skal vi betale en for at kigge på motoren, på Oberon, for så at finde ud af, at det kommer til at koste 

200.000 at renovere motoren. 
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-Hans Henrik har snakket med en, som godt kunne finde nogle stumper som vi evt. kan bruge – han 

vender tilbage. 

-Motoren kan sejle, i mange år endnu hvis hun får stempeltræk og den årlige vedligeholdes. 

-Har vi behovet for Oberon som klubben er i dag – den er for stor en byrde i forhold til medlemmer. Har 

hun tjent og betalt sig selv hjem? 

-Glasfiberbåde kunne være en mulighed – men vi har ikke umiddelbart råd til købet – men har vi råd til 

at beholde Oberon i forhold til timerne hun sejler. 

- Ville det hjælpe hvis hun lå i Skagen i forhold til kølhaling? 

- Et løsningsforslag kunne være hvis alle satte et beløb ind som man skulle betale for kølhaling evt. 

200kr- kom man så i 4 timer og hjalp med kølhaling kom pengene retur igen - man risikere at 

medlemstallet falder – erfaringer fra MC klubben. 

- Evt. lægge overskuddet som er indbetalt fra togterne som ekstra til Oberon.  

Bestyrelsen vil gerne have en tidshorisont over Oberon. Vi som bestyrelse, får mange påtaler fra de 

øvrige medlemmer ang. Oberon. 

- Vi afholdte en uofficiel afstemning hvor 50 % stemte for at beholde hende ud af de fremmødte. 

- Vi har muligheder ud over Oberon - vi kan tage ribben med til eks. Norge. Vi kan leje os ind på andre 

klubbers togter. 

-”Havde det været mit husbudget havde man jo solgt den fra. Kræfterne og lysten er der ikke til 

renoverings arbejdet, men vi vil gerne bruge hende.?” – citat fra en af de fremmødte. 

-Skal den sælges skal det være til en entusiast inden for både hvis vi skal gøre os nogen forhåbning om 

at få lidt penge for Oberon. 

-Samarbejde med Frederikshavn – skal vi splejse om en dykkerbåd? - Møde med Frederikshavn. 

 

-Den lange diskussion endte ud i, at vi blev enige om, at vi på den ekstra ordinære generalforsamling 

skal afgøre fremtiden for Oberon. Bestyrelsen vil lave et konkret brev hvor vi ridser de muligheder op 

som vi har i forhold til Oberon. På mødet vil der så være en afstemning hvor vi beslutter hendes fremtid! 

 

13. Eventuelt  

 - Vi mangler hænder især til Skawtræf!!! – og sponsorer hertil! 
Vi takker dem der går ud af bestyrelsen for deres store arbejde  Martin og Heidi. 

 


