
 

 

 

Referat af generalforsamling i Svanemøllekredsen d. 10. marts 2015 

Formanden, Charlotte Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen, der blev afholdt med dagsorden i 

henhold til vedtægterne.  

Følgende medlemsklubber, med angivelse af den stemmeberettigede repræsentant, var repræsenteret på 

generalforsamlingen: 

Sejlklubben Sundet (SS), Ole Brandt 

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S), Niels Erik Andersen 

Kvindelig Sejlklub (KvS), Mette Moeslund 

Sejlklubben København (SKK), Erik Kragh-Hansen 

Øresunds Sejlklub Frem (ØSF), Morten Mejer-Müller 

KØS Sejlsport (KØS), Thomas Block Nikolajsen 

 

Derudover deltog følgende (alle medlemmer af kredsens bestyrelse eller medlemsklubber):  

Charlotte Andersen, Anders Jonas Rønn Pedersen, Annelise Søndertoft, Mette Dietz, Johan Kondrup, Ole 

Brock Lauritzen. 

 

1.                  Valg af dirigent. 

Niels Erik Andersen blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og dagsordenen og regnskab var 

udsendt rettidigt.  

Ingen medlemsklubber var repræsenteret med mere end 3 medlemmer, jf. vedtægtens § 7. 

Klubrepræsentanterne redegjorde for antallet af stemmer de repræsenterede, jf. vedtægtens § 7. 

2.                  Bestyrelsens årsberetning. 

Formanden berettede om årets aktiviteter: 

Onsdagsmatch 

- Fast banelederteam indført i den forløbne sæson. Det er overordnet gået godt og har resulteret i 

bedre afvikling af onsdagsmatcherne. Der er der dog stadig plads til forbedringer, særligt mangler 

der faste bådførere til dommerbåden. 

Nyt initiativ 

- Kapsejlads (og grill) for sjov om tirsdagen for alle, også både uden målerbrev. Der har været god 

opbakning til initiativet. 



 

 

Stævner 

- Kredsen arrangerede i oktober kvalifikationsstævne til Sejlsportsligaen. Stor opgave med kort 

forberedelsestid, der blev løst ved at rigtige mange frivillige fra medlemsklubberne medvirkede til 

afvikling af stævnet.  

Vinterarrangementer 

- Lidt lavere aktivitet i år, dels grundet mangel på ideer til gode arrangementer, dels grundet at der 

er rigeligt med arrangementer i klubberne 

Bidrag til Idrætsforum København 

- Bestyrelsen har i året besluttet at støtte initiativet Idrætsforum København – et initiativ der søger 

at forbedre sportens vilkår i København. Sejlsporten er repræsenteret ved Christina Nielsen 

medlem af SS og Dansk Sejlunions (DS) bestyrelse.  

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

3.                  Orientering fra Dansk Sejlunion. 

Punktet udgik da kredsens repræsentant (Christina Nielsen, SS) i DS’ bestyrelse ikke kunne deltage. 

4.                  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Kasseren præsenterede regnskabet og indledte med en korrektion til det udsendte, da posten på 10.000 til 

Idrætsforum København ikke fremgik, det betød at årets resultat rettelig er et underskud på 9.705,75 kr., 

og at kredsens egenkapital (ikke medregnet værdien af dommerbåden Svanen) er 100.779,91. Et opdateret 

regnskab vil blive eftersendt til bestyrelsen. 

Kasseren fortalte at værdistigning i aktiebeholdning var blevet indtægtsført i driftsregnskabet. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette regnskabsprincip. 

Med dette blev regnskabet godkendt. 

5.                  Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

6.                  Behandling/orientering om eventuelle forslag, der er på dagsordenen til Dansk Sejlunions 

generalforsamling. 

Bestyrelsen var ikke bekendt med, at der var nogle kontroversielle emner på dagsordenen. Christina 

Nielsen fra Sundet er på valg i år. Bestyrelsen opfordrede til at klubberne deltog i generalforsamlingen eller 

lod sig repræsentere ved fuldmagt til Niels Erik Andersen (K.A.S.), og at klubberne støttede Christina 

Nielsens kandidatur til DS’ bestyrelse. 

7.                  Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. 

Planer 

Formanden fortalte at det forgange års aktiviteter planlægges videreført (dog ikke sejlsportsliga-stævne). 



 

 

Bestyrelsen opfordrede til at få information om tirsdagssejladserne ud i klubberne, og bad klubberne 

hjælpe med at skaffe bådførere til Svanen til onsdagsmatcherne (krav om duelighedsbevis, til gengæld har 

bådførerne adgang til båden, når den ikke benyttes i kredsregi). Båden kan også benyttes af klubberne i 

uddannelsessammenhæng, fx motorkursus. 

K.A.S. planlægger at afholde stævne for Knarr og Spækhuggere i maj og stævne for ynglinge og J/80’ere i 

august og opfordrede klubberne til at deltage med de klubejede spækhuggere, ynglinge og J/80’ere. 

En gruppe øresundssejlere har taget initiativ til at genetablere Øresundsugen som en sejlerfest for alt der 

kan sejle eller foregår på vandet. Svanemøllekredsen deltager i et initiativ i Øresundsugen, hvor sejlere kan 

deltage gratis i de nærliggende klubbers aftenmatch gratis og uden tilmelding i ugen.  

Budget 2015 

Kasseren præsenterede budgettet og indledte med en korrektion til det udsendte, da de budgetterede 

indtægter var 97.000 kr. i stedet for 94.000 kr.  

Bestyrelsen bekræftede at kredsen også i 2015 vil yde et tilskud på 10.000 kr. til Idrætsforum København. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (10 kr. pr. medlem over 18). Generalforsamlingen besluttede 

uændret kontingent. 

8.                  Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år. 

Formanden var ikke på valg. 

9.                  Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år 

Annelise Søndertoft blev genvalgt som kasserer. 

10.              Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år af gangen. 

Alle nuværende medlemmer på valg blev genvalgt. Ole Brandt (SS) stillede op til bestyrelsen og blev valgt. 

Dermed blev bestyrelsen udvidet fra 5 til 6 medlemmer og består af følgende medlemmer: 

Charlotte Andersen, formand, valgt 2014 

Annelise Søndertoft, kasserer, valgt 2015 

Ole Brandt, valgt 2015 

Erik Kragh-Hansen, valgt 2015 

Ole Brock Lauritzen, valgt 2014 

Morten Mejer-Müller, valgt 2014 

 

11.              Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. Vælges for 1 år af gangen. 

Anders Jonas Rønn Pedersen fra K.A.S. blev opstillet som suppleant til kredsbestyrelsen og blev valgt. 

Der kunne ikke opstilles en 2. suppleant 



 

 

12.              Valg af kritisk revisor samt en revisorsuppleant. 

Revisor Jens Grøn var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt.  

13.              Eventuelt. 

Erik Kragh-Hansen orienterede fra dialoggruppen vedr. tunnelprojektet til Nordhavn. VVM-redegørelse er 

tæt på at gå i gang. Stor sandsynlighed for Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet bliver lukket og 

genhuset på prøvestenen et par år fra 2018-2019. 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og formanden takkede dirigenten for 

ledelsen af generalforsamlingen. 

 

 

Niels Erik Andersen   Anders Jonas Rønn Pedersen 

Dirigent     Referent 

 

 

    /Anders Jonas Rønn Pedersen, 15. marts 2015  


