
 

 

 

 

 

 

 

Konklusionsreferat Generalforsamling 2018 
Afholdt Torsdag d. 15 marts i Skive Sejlklubs lokaler 

 
Velkomst ved formanden 
Henrik Svenningsen (HS) bød velkommen og gennemgik dagsorden.  
 
Valg af dirigent og stemmetæller 
Bestyrelsen fremsætter Gitte Søgaard. Der var ingen modkandidater og Gitte Søgaard blev valgt. 
Generalforsamlingen blev varslet d. 22/12-17 og regnskabet var tilgængeligt i foreningens lokaler d. 
24/2-18. Generelforsamlingen er således lovlig jf. foreningens vedtægter. 
 
66 medlemmer var fremmødt (ud af 242). Dette var ikke nok til endeligt at vedtage punkt 2 og 3 
under indkomne forslag. 
 
Som stemmetæller valgtes Camilla Hjorth Andersen og Anders Kaastrup Olsen. 
 
Formandens beretning 
HS gennemgik formandens beretning. (se bilag 1). 
Formandens beretningen blev taget til efterretning.  
 
Forlæggelse af regnskab 
Regnskabet blev gennemgået ved HS (Bilag fremlagt i Sejlerstuen jf. foreningens vedtægter).  
 
De to kritiske revisor (Anders Kaastrup Olsen og Kaare Weber) har gennemgået regnskabet og 
fundet at det er lavet i overensstemmelse med foreningens regler. De kritiske revisorer betragter 
sigtningen i elforbrug som uholdbar. Såfremt foreningens økonomi skal hænge sammen på sigt må 
noget gøres.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 
 
Budget og takstregulativ 
Bestyrelsens forslag til budget blev gennemgået ved HS. (Intern dokument - udgives ikke som 
offentligt bilag). 
 
Bestyrelsen forslag til budgettet blev enstemmigt godkendt af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmer. 
 
Takstregulativ gennemgået ved HS. (findes på hjemmesiden).  

 Torben Fly 382: Det er lidt svært at gennemskue det nye takstregulativ. 
Hvis vi ønsker millimeterdemokrati i havnen vil det koste penge i drift af et anlæg til at 
afregne strøm. 



 375 Steen: Bifalder udkastet til det nye takstregulativ.  
 101 Michael: Det er en stor udskrivning at købe sådan et anlæg.  

HS: anlægget er allerede anskaffet i det budget der blev godkendt på GF i forbindelse 
med renoveringen af havnen. 
 

Takstregulativet blev enstemmigt godkendt af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 
 
Indkomne forslag 
1) Brug af havnens kran (beskrivelse og bilag udsendt til endelig dagsorden) 
Forslaget er fremsat af bestyrelsen. 

 380: Hvis vi skal betale for strøm skal man også betale for kranen. 
 101: Hvis ikke strøm er gratis skal kranen heller ikke være gratis. 
 160: Det må være rimeligt at alle betaler for det de bruger. 

Der ønskes skriftlig afstemning. Der stemmes på de udleverede røde stemmesedler. Forslaget er 
godkendt. Resultat: 66 stemmer afgivet, 6 ugyldige, 2 blanke, 21 nej, 37 ja 
 
2) Yderligere økonomi til havnerenoveringen (beskrivelse og bilag udsendt til endelig dagsorden) 
Forslaget er fremsat af bestyrelsen. 
Der er ikke fremmødte nok til endeligt at vedtage forslaget.  
Ved 2/3 af fremmødte kan der indkaldes til ekstraordinær generelforsamling. Der ønskes ikke 
skriftlig afstemning. 65 stemte for og 1 stemte imod.  
Der er således grundlag for at forslaget vil kunne vedtages endeligt ved en ekstraordinær 
generalforsamling.  
 
3) Ændring af vedtægternes §6, stk 3 (beskrivelse og bilag udsendt til endelig dagsorden) 
Forslaget er fremsat af bestyrelsen. 

 327: Syntes det er et godt forslag og bemærker at der ikke gives betaling såfremt en fremtidig 
GF ikke godkender det. 

Der er ikke fremmødte nok til at endeligt at vedtage forslaget.  
Ved 2/3 af fremmødte kan der indkaldes til ekstraordinær generelforsamling. Der ønskes en skriftlig 
afstemning. 1 blank, 10 nej, 55 ja.  
Der er således grundlag for at forslaget vil kunne vedtages endeligt ved en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Henrik Svenningsen og Sebastian Westerhoff blev genvalgt til bestyrelsen. 
Som suppleant peger bestyrelsen på Jesper Nordkvist (plads 235). Der var ingen modkandidater.  
Jesper Nordkvist blev valgt som suppleant 2 (lige år). 
 
Valg af registreret eller statsautoriseret revisor 
Palle Toft, Dansk Revision. Genvalg er enstemmigt vedtaget. 
 
Valg af to kritiske revisorer 
De nuværende kritiske revisorer modtog begge genvalg.  
Genvalg er enstemmigt vedtaget. 
De kritiske revisorer vil således fortsat være Anders Kaastrup Olsen og Kaare Weber. 
 
Eventuelt 
1) Administration af SSH 
Generelt vurderes det, at de administrative systemer i SSH ikke fungerer optimalt. Bestyrelsen er i 
færd med at opdatere systemerne. I den forbindelse vil bestyrelsen i 2018 forberede et forslag om 



elektronisk udsendelse af opkrævninger (f.eks. pladsleje). Dette kunne ske via E-boks eller lign. Der 
benyttes i dag 6-8.000 kr. på porto pr år.  
 
235: Med hensyn til trapper. Kunne bestyrelsen ikke udlevere tegninger således at medlemmerne 
selv kunne bygge en “godkendt” trappe? 
HS: Vi er meget åbne for designforslag, men for ”egne trapper” er der visse tiltag der skal 
imødekommes før ”egne trapper” må sættes på pladsen (de må ikke skrues/limes/boltes fast, de må 
ikke være af jern (løbe rust), råddent træ eller køkkenskamler. Vi ønsker så få ”typer” som 
overhoved muligt for at fastholde den skønhed den nye havn får, helst rustfri eller galvaniseret jern 
og flytbare efter behov). 
  



BILAG 1. 

 
 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2018 
 
1. Indledning: 

Så står vi her igen….endnu et år er gået og efter nu 2 år i bestyrelsen, indvalgt som 1 suppleant, 
ja så kan dette meget vel være min sidste tale som formand, da vi jo er nogle der er på valg, så 
derfor vil jeg igen tillade mig at fremlægge beretningen lettere provokerende, dog stadig med et 
glimt i øjet, men med en vis alvor  
 
Beretningen er bestyrelsens samlede og fælles beretning. 
 
For at sikre at flest mulige der fortjener ROS får den, inden udfordringerne beskrives, vil jeg 
igen starte, hvor andre normalt slutter, nemlig med at TAKKE ALLE dem som 
direkte/indirekte har ydet støtte eller service til havnen og foreningens pulserende virke på den 
ene eller anden måde – ikke mindst til dem der deltager i renoveringsprojektet, herunder specielt 
undskylde til ”Fru havnefoged” for vores misbrug af NP’s sparsomme fritid . 
 
Jeg vil også gerne sende et STORT TAK til dem, der på den ene eller anden måde bidrager til 
administrationen – Nogen gange er det et utaknemmeligt job, MEN uden jer ALLE var der 
ingen havn eller forening – SÅ TAK! 
 
Sidste år forsøgte jeg at definere begrebet fællesskab og forskeligheden i én fælles interesse.  
Jeg påstod i samme sætning, at her var vi gennem årene blevet udfordret og testet, samt at dette 
var noget vi FÆLLES kunne og burde ændre og påvirke. 
 
Der har generelt siden været en GOD udvikling i havnen og blandt medlemmerne, så TAK 
for det, men vi er endnu ikke helt i mål. 
Der er dog nogen der er smuttet fordi de ikke kunne lide ”lugten i bageriet” og nogle enkelte 
truer stadig med det , men de fleste melder dog positivt retur på den udvikling vi har igangsat, 
om end det for os i bestyrelsen er noget op ad bakke ind imellem, men nuvel vi har jo selv valgt 
at opstille .  
Vi har hørt meget meget lidt brok det sidste år, om end det har ændret sig en smule her på det 
sidste – men mere om det senere. 

 
2. Kommunikation 

Ingen ændring fra sidst, bestyrelsen fastholder, at dette primært sker via ”flaskeposterne”, via 
hjemmesiden http://www.skivesoesportshavn.dk/ samt de officielle e-mail adresser. 
 
Hjemmesiden suppleres med opslag på INFO-tavlerne, som er at finde på muren ved indgangen 
til toilet/bad bygningen. Her kan ligeledes deles INFO/opslag fra medlem til medlem. 
 



Succesfuld kommunikation er dog betinget af, at man læser det vi udsender og at man 
indrapportere evt. ændringer til adresse, mobilnummer/SMS, e-mail mv. 
 
 
 
 

3. Der var engang…. 
Jeg vil gerne fortælle en historie…og igen med et glimt i øjet  
 
….der var engang tre små folkebåde, der boede under den åbne og ubarmhjertige himmel. Disse 
krævede meget meget lidt af omgivelserne og det meste blev løst med ”det ordner vi nok og 
finder en løsning på”…det var ofte med en dejlig og positiv dialog over en kop havre og hvad 
kunne man ikke ordne over et bytte med æg for humle eller visa versa… 
 
….Da de alle mere eller mindre var fætre/kusiner var der ikke det store behov for at nedfælde 
alt på papir, for man stolede jo på hinanden og hvem havde eller turde dog snyde hinanden, da 
det jo i sidste ende ville blive opdaget og tilrettet af fatter…for HAN vidste jo altid bedst . 
 
Med tiden kom der dog flere og flere stor stygge ulve til området. De havde fået færd af 
uopdaget terræn…..de prustede og stønnede og krævede mere og mere af omgivelserne….det 
var ikke længere nok at bo under åben himmel, de krævede mere og mere læ og fornødenheder 
og ofte blev de tre små folkebåde overset …..og alt hvad de tre små folkebåde ønskede var 
noget for noget eller lige for lige…. 
 
Ja, dette var så SSH vel næsten 40-50 års historie fortalt på få linjer og som en 
”fortælling”……Og ja jeg ved godt jeg ikke er den fødte forfatter……….men hvor vil jeg hen 
med historien……der er jo flere perspektiver…….fairness, fælleskab, innovation, tilpasning, 
modernisering…os/vi og ikke dem/de andre…..kan VI fortsat overleve uden dette? 
 

4. Foreningsarbejdet og kulturen 
De kontroverser vi oplever i foreningen er primært tolkning og perspektivering af ”hvad er en 
forening” og ”hvem/hvad bestemmer hvad” og i enkelte tilfælde medlemmer der ikke ”får 
INFO” grundet tidligere omtalte ”manglende eller gamle person oplysninger”.  
 
Jeg har derfor fundet det nødvendigt at opridse dette område lidt mere, om end det nok bliver 
lidt langt, så er det nødvendigt. 
 
Selv om foreningslivet er en grundsten i Danmark, så findes der ikke en lovgivning for 
foreninger i Danmark og det kan man jo så undre sig over.  
Omvendt så giver det jo også foreningerne en vis frihed til fleksibelt, at tolke og vurdere eget 
behov og på den måde være selvregulerende, herunder også mulighed for at ekskludere 
medlemmer, som ikke efterlever reglerne eller modvirker foreningens formål og virke. 
 
Dette sker for foreninger på generalforsamlinger og i bestyrelser.  
Det sker ikke blandt medlemmerne i dagligdagen, jo det må det da gerne, det har bare ingen 
effekt ud over at blive opfattet som ”støj på nettet”. 
 
Hvad betyder det så? 
Det betyder, at en bestyrelse til enhver tid kan tolke og beslutte de ting, som ikke direkte 
fremgår af en generalforsamlings beslutninger, vedtægter og ordensregler, så længe dette i 
bedste overbevisning er for foreningens tarv og til gavn for flertallet.  



 Herunder eksempelvis at ”nedskrive værdien” og ”bortgive” de gamle broer, i stedet for 
at anvende ¼ - ½ million på destruering. 

 
Det betyder, at det er det interne medlemsdemokrati, der skal håndtere, hvis vedtægterne ikke 
bliver overholdt af f.eks. bestyrelsen.  

 Det betyder, at man som menigt medlem kan stille spørgsmål til bestyrelsen eller 
opfordre til en ekstraordinær generalforsamling jf. gældende vedtægter for foreningen. 

 Det betyder, at kun GF eller en voldgiftsag kan omstøde bestyrelsens beslutninger.  
 

Jeg vil ikke præcisere diverse paragraffer, for der er sket via de sidste par flaskeposter i 
anledningen af de udsendte opsigelser, men…….. 

 
Summasummarum: 

 Det er ikke bestyrelsen, der udarbejder vedtægterne eller ændringer i gældende 
kontrakter, det er flertallet på generalforsamlingen og efter indstillinger 
fra medlemmerne.  

 Er reglerne/vedtægterne forældet, utidssvarende, for restriktive, så kan de kun ændres 
via generalforsamlingen. 

 
Hvad så hvis ”jeg” er utilfreds med beslutningerne og/eller vedtægterne: 
Så har ”du” følgende muligheder eller step i processen: 

 Dialog med bestyrelsen. 
 Forsøge at ændre/tilpasse vedtægter/regler via GF. 
 Ved tvist rejses sagen som en voldgiftsag jf. vedtægternes §12. 

 
 
Jeg vil ikke gå yderligere i detaljer f.s.v.a. processen i udsendte opsigelser eller nogle af de 
henvendelser vi modtog henholdsvis pr. telefon eller mail, men dog påpege at en del af 
korrespondancen bare ikke i orden på nogen måde, og slet ikke som frivillig og ulønnet. Iøvrigt 
startede vi ”opstramningen” i 2016…så varsel om ”hvad der kom” er givet ofte. 
 
Sidste år fremlagde jeg i detaljer bestyrelsens overordnede principper og vision for foreningens drift 
og det vi foretager os. Disse er stadig: 
 

 Til gavn og glæde for alle 
 Det skal være sjovt for alle 
 Vi gør det i og for fællesskabet 
 Det vi laver skal være langsigtet 

 
Principperne arbejder vi efter, og de danner rammerne for vores beslutninger og de omstillinger 
som vi foretager. 

Vi prøver hele tiden at holde disse principper op mod de beslutninger vi træffer. De er rettesnor på 
vores vej mod at blive bedre. 

Principperne og visionen er som sådan ikke til diskussion. Så længe vi er ved roret, er det den vej 
skibet sejler. Det er vores garanti for, at vi synes det er sjovt at være med. Og så længe der er 
opbakning til os som ”styrmand” er kursen lagt. 



Det vi derimod godt kan diskutere, er ruten til målet. Hvordan bliver vi til gavn og glæde for alle i 
foreningen, hvordan bliver det sjovt at være med og hvordan får vi løftet i fællesskab?  

Jeg ville dog ønske, at vi kunne komme væk fra den kultur, hvor folk ”vasker vasketøjet” på 
Facebook - Vi vil meget hellere have at vide, fra den der opdager/oplever ”problemet”, at ”nu er der 
noget galt igen” – Det at hjælpe til og afhjælpe er fællesskab og så er det sjov at være med. 

5. Medlemmer  
Medlemstallet i SSH er som sådan stabilt, der går nogen og der kommer nogen –Den store 
udfordring ligger nok mest i ønskerne om nye tiltag, bådenes størrelser og tilpasning af havnen. 
Som nogen sikkert har opdaget, så har vi indledningsvis ”droppet A/Y-bomme”. Vi har også 
oprettet to ekstra pladser på BRO 4, lavet flere 15 m pladser ved BRO 1 og BRO 4 og det er det 
vi mener havnen kan bære i sin nuværende struktur uden at genere andre, herunder dem der går 
ind/ud for sejl eller de nuværende halvstore både.  
Bredere pladser vil kun blive etableret, såfremt flere pladser kan nedlægges og eksisterende 
pladsstørrelse ikke efterspørges.  
 
SÅ har du planer om en 62” og den pt. ikke kan ligge på din nuværende plads eller på en af de 
frie…SÅ er det nok IKKE i SSH du skal være, hvis da ikke lige du vil betale DKK 250 + strøm 
pr. døgn i gæsteleje . 
 
En ændring vil kræve frivillig opløsning af eksisterende kontrakter, tegning af nye og en vis 
”frit spil” til bestyrelsen til at omrokere efter havnens bedste og selvfølgelig med vægtige 
argumenter. 
 

6. Økonomi 
Generelt har foreningen stadig en meget sund økonomi trods renoveringen. Der er ikke ”så 
meget guld” i kassen, men vi har jo værdier i de nye aktiver.  
Men større nyindkøb må vi nok vente et par år med og evt. længere såfremt takstregulativet ikke 
reguleres, men der er vel heller ikke noget vi mangler, eller  
 
 Indtjeningen i 2017 har været ca. DKK 160.00 højere end 2016 og det skyldes primært en 

bedre pladsudlejning/udnyttelse – primært havnefogedens fortjeneste, samt ”pedel aftalen” 
på SVANEN. En stor del af dette formøbler vi dog væk i uhensigtsmæssig ”forbrugsgoder” 
og opførsel i forhold til fællesskabet. 

 
Derfor er der visse områder jeg som formand stadig ser en bekymrende udvikling/trends inden 
for, hvorfor vi også anbefaler en generel index-regulering til takstregulativet: 
 
 EL-forbrug: Over de sidste 5 år er SSH gået fra ca. 50.000 kWh til 88.500 kWh (forbrugt i 

2017). Vi var estimeret til et forbrug på 85.000 kWh i 2017, men ramte faktisk ca. 88.500 
kWh……altså en øgning med 10.500 kW (mere end DKK 25.000) på ét år, trods 
opfordring til besindighed. 
Dette svarer til en udgift på ca. 190.000 kr. for 2017 og en estimering for 2018 forbruget tæt 
på de 100.000 kWh (svarende til ca. 240.000 DKK) 
 

o Konsekvenser ved betalingsstrøm for alle kunne ud over ”noget skal ud af 
muldvarpen” jo også positivt være, hvis vi ikke gik i ”millimeterdemokrati” som 
nogen siger……så…..kunne vi få….. 
 



o Struer-Lemvig havne budgettet var 1½ mio for en 20 tons kran som vist på 
billedet……jo vær at tænke over, at vi kunne få en sådan bare ved betalingsstrøm i 
ca. 6-8 år. 
 

 
  

Eller et Tankanlæg på 1-2 år….. 

 
 
Vandforbrug: Sidste år fortalte vi, at såfremt SSH blev pålagt vandafgift på broerne på 
daværende forbrug, ville det øge vores udgift med 25.000 kr. årligt.  
Jeg er glad for at sige, det signal har virkelig virket…for vi har øget forbruget med mere end 
300 % (her er jeg jo nok nødt til at oplyse, at ironi kan forefindes). 

 
 

FESTIVAL: Der forsøges via takstregulativet indført FESTIVAL armbånd til at dække nogen 
at de voksende udgifter SSH har dermed. 
Der kan afhentes max. To stk. armbånd pr. bådeplads gratis. Disse armbånd må kun anvendes til 
bådens ejerskab/hushold og ikke bortgives. 
Der kan tilkøbes yderligere armbånd ved havnefogeden for DKK 50,00 som dækker adgang til 
toiletbygningen. Dette gebyr dækker for vagttjeneste, øget behov for rengøring, forbrug af vand 
samt diverse ”toilet artikler”. 

 
Forventningsafstemning: Der er stadig, dog heldigvis en mindre andel, som på en måde 
forventer 7* Dubai Hotel service men til Ugandiske Motelpriser  Husk mål og midler oftest 
følges ad   

            versus      
 



 
7. SVANEN 

Svanen har fundet sig på plads i sin nye rede ved BRO 5 og det ser ud til at være en succes, 
trods visse udfordringer såsom ”landgangsbroen” ved ekstrem høj-/lavvande.  
 
SSH overtog pr. 1/12-2016 pedel-ansvaret for Svanen – den er blevet genforhandlet og tilrettet 
til pladsleje for endnu 1 år.  
SSH har i tillæg til denne aftale fået fuld-råderet over Svanen, når denne via kommunen ikke er 
udlejet til andre formål.  
Dette betyder, at vi reelt kan medinddrage Svanen som en form for sejlerstue i sejlsæsonen 
mod at vi selv sætter rengøring på.  
MEEEN –Der er INGEN adgang på SVANEN, ej heller WC, når der er andre bookede 
aktiviteter. 

 
 
 
 
 

8. Projekter i havnen 
 Kommunens aktiviteter.: 

o Forventet etablering af fast og større saunaanlæg yderst ved BRO 5 (placering som 
nu)…sendes i høring im 2018. 

o Uddybning – Sat i bero, ingen penge i 2018. 
o Beton spunsning er i udbud….tidsfaktor er ukendt. 
o Forespørgsel om SSH holdning til etablering og drift af reel HUSBÅD område – Vi 

har svaret JA interesserede, MEN NEJ nuværende SSH areal er ikke egnet. 
o Molehoveder: Status og ejerskab er uafklaret. 

 
 Renovering af broer: 

Kører efter planen om end den er snæver. Forventet færdige i uge 17. 
o Opmåling af pladser…de fleste passede, men nogen betaler for lidt, så de vil blive 

reguleret fra 2019….hermed VARSEL givet  
 

o Montering af TING på broerne – FORBUDT – Se vedtægter og jeres kontrakt. 
 

Det er forbudt at montere ophæng til fortøjninger, 
fortøjningsforanstaltninger, gulvtæpper, og lignende på såvel pæle 
som broer. De eksisterende fortøjningsøjer skal for pælens 
vedkommende anvendes ved, at fortøjningen fastgøres omkring 
pælen over øjet, hvorefter den føres gennem øjet og herfra til båden. 

 
 BRO 6 + Promenadebroen (BRO 1): 

Disse er hovedsagelig meget medtagne og bør udskiftes snarest. Indkaldes til arbejdsdag den 
5 MAJ 2018. 

 
9. Tiden der kommer 

a. Potentiel renovering/udskiftning af træværk BRO 5 jf. sidste GF. 
i. KRAN broen er ”dårlig” – Konstateret ved lavvande i MAR18. 



b. Indhentning af tilbud og typevalg af standard trapper til de nye broer…evt. til 
udlejning. 

c. Forhandling med kommunen om lejeaftale 2019 til ??? 
d. Havnens Dag – Vild med Vand. 

i. VILD MED VAND – vi vil MERE……men afhænger af hjælpere. 
ii. Vild med Vand, ”Åben havn” er i 2018 lørdag den 09. juni. 

iii. Knap 100 havne er med og mere end 100.000 besøgende i 2017 (næsten en 
fordobling fra 2016). Dette meget store projekt hvortil der nu er givet 8 mill. 
fra Nordea fonden. 

                                       
 

e. Festival – Vagt+ Havnefogede, ellers ikke umiddelbart nogen involverede. Kan dog 
ændres i samråd med Skive Sejlklub. 
 
 

10. Perspektivering 
Samarbejdeaftale med Sejlklub før fusionering (ca. 3-4 arrangementer) 
 
Hvor vil vi hen….. vi oplever jo til tider generelt ”mangelfuld” tilkendegivelse af støtte/opbakning 
– manglende ”kampvalg” til GF etc. 
 
Er vi på vej mod opløsning.....Professionel ansættelser til bestyrelsen…skal vi starte med en 
vedtægtsændring for bestyrelsen jf. udsendt dagsorden….eller ? 
 

11. Afslutning 
 
Trods den lange smøre, så er vi i bestyrelsen MEGET OPTIMISKE og ser lys for enden af tunnelen 
og masser af energi….men nogen gange tager det der arbejde for meget af ens fritid  
 
Husk derfor, at vi også er medlemmer, sejlere, bådejere, naboer eller genboer på hvert sit plan og 
meget gerne vil eller har behov for at grine og dele en øl eller snak med jer. 
 
Vi prøver, at løse opgaverne og jobbet for jer alle sammen så godt vi kan….skulle nogen dog være i 
tvivl, så er bestyrelsesarbejdet stadig ulønnet og et fritidsarbejde…… og der er ledige pladser i 
bestyrelsen lige om lidt  
 
 
Tak for at I var lydhøre. 
 
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
 

Henrik Svenningsen 
Formand for SSH 



 
 


