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1. Valg af dirigent Søren Lambertsen 
2. lovlig indkaldt general forsamling, ingen indvendinger 
3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig dog ikke ved vedtægtsændringer jf. klubbens vedtægter.   
4. valg af referent, Martin Lorentzen  
5. Stemmetællere valgt er Ebbe, Niels,Glenn 
6. Bestyrelsens beretning/ indlæg: Carsten omkring svømning/ indlæg: Carsten omkring Standerskift/ indlæg: 

Glenn omkring surfing stævner/indlæg: Martin omkring surf Slalomrækken/indlæg: Peder omkring 
saunagus/  

7. x 
8. Anledning til kommentarer vedrørende Bestyrelsens beretning: 
9. Klemme, Gummibåd, er der plads til sådan båd ? syd for bådhuset er der mere plads. 1 båd skal sælges.  
10. Ungdomsafdeling er meget ivrig for bedre/større båd, med styrepult. 
11. Finn, jetski i stedet for båd, ift. sø redning ? 
12. Søren, Bestyrelsen beretning blev taget til efterretning 
13. Regnskab gennemgang ( periode 1okt 2015 til 20 sep 2016 ) 
14. Regnskab: uvist om lokaleleje stiger til næste år ? Bjarne/ Martin 
15. Regnskab: nye både er forsikret til 7000 kr/ år 
16. Regnskab: ekstra 50.000 kr i sponsorater, totalt 380.000 kr 
17. Anledning til spørgsmål; 
18. Jens Peter Riber, Forsikring af optimister ? Bjarne: nej , dog ved dansk sejlunion vedr. påsejling 
19. Vagn, søgrej ? bøjer indkøbt for de 10.000 kr i sponsorat  
20.  Glenn, De 50.000 kr sponsorat der kom efter regnskab, er de specifikt til et bestemt formål ? de er 

øremærket til Wayfarer joller som de blev søgt til. Generelt er sponsorat til indkøb, ikke løbende drift 
underskud 

21. Regnskabet med revisionspåtegning tages til efterretning  
22. budget til orientering, 275.000 kr 
23. Vi vil gerne have 200.000 kr på kontoen, der forbruges lidt af beløbet over de 200.000 kr 
24. Indlæg Lone, kurser. 6 personer på vindsurf Instruktør kursus. Lone er kontakt vedr kurser. Dansk sejlunion 

og andre udbydere. Sommer camps weekend tilmelding 1 april, for de unge. 
25. Glenn, speed båds certifikat kan være relevant for ny hjælpe båd. 
26. folkeoplysningsloven ift afholdelse af seminar tilskud 
27. Riber, omkostning på 38000 vs de 27000 kr i dansk sejlunion ? ikke afklaret. E-mail korrespondance i gang. 

100 kr per sejler er en stor post, men indeholder forsikringer. 
28. Claus, indlæg om Esbjerg Strand. 2 bygninger mod vest, klubbygning samt roklub grej. 
29. morgen-bader har kontakt til udvalget i Esbjerg Strand 
30. dirigent stopper debat om Esbjerg Strand… 
31. omkostninger i år 325.000 kr, dermed underskud på 50.000 kr 
32. Thomas, øget benzin forbrug på 2000 kr år for år 
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33. Jens Larsen, 5000 kr afsat i omklædningsrum, kan der afsættes noget til indretning da der sprøjter vand på 
andre end dem der bader. 

34. x 
35. Maike, ny trailer til Wayfarer ? afsat 1000kr ? Bjarne: afsat til Feva og klubbåde 
36. Kontingent, foreslås uforandret 
37. Finn, tilmeld over PBS ? , over 250 medlemmer er det dyrt 
38. Folk tror de automatisk melder sig ud af klubben når de lader være med at betale kontingent. 
39. Jens (eller John Peter), mobile-pay opsætning foreslået til kontingent betaling 
40. Budgetorienteringen tages til efterretning. 
41. Søren, ingen indkomne forslag 
42. Valg af bestyrelse; Martin , carsten, Henrik, Bjarne, er der andre der ønsker at stille op ? Nej 
43. Valg af bestyrelses suppleanter Tommy Lund, Henrik Fuhr 
44. Valg af Revisor, Per wiittrup samt en mere ????? (samme som i år, kender ikke navnet ) 
45. Suppleant,  Ole Bak valgt 
46. eventuelt, Esbjerg Strand, surf skole er en kommerciel mulighed. Dykkerklub planlægger undervisning. Unge 

vil nemmere kunne starte ved nærhed af Esbjerg, der vil komme flere medlemmer ! HBS(Martin) mener ikke 
at vi kan påtage os opgaven 

47. flytning af undervisning ? ikke realistisk med 2 klubber. Vi skal ind-tænke vores muligheder nu. Bruger vi alle 
optimist joller eller kunne de deles. (Martin) vi skal have vores opbevaringslokaler, men ikke andet. Vi skal 
fremtidssikre klubben og vi laver en arbejdsgruppe. Vi har problemer med bemanding om torsdagen allerede 
nu. ( Martin)Det skal være noget kommercielt. Kan unge sejlere sejle i sejlrenden, hvis ”breddeklub” så skal 
vi ikke derind, men eliteklub er fint. (Finn), afsat til bygninger ? Esbjerg søsport kunne byde med ind ? 
fastholdelse af unge med andre jolle typer ?  

48. Bjarne: HBS sejler og morgen-badere er med i udvalget. Jan, Martin og Bjarne. 
49. Martin, manglende ”commitment” og vi vil skuffe kommunen, problem med gennemførelsen.  
50. Lasse, kølbåde ? Bjarne, Esbjerg søsport flytter ud i det nye, vi skal være en jolleklub. Samarbejde med 

Esbjerg Søsport. 
51. Bestyrelsen ser på det strategiske fremadrettet 
52. kan kommunen tvinge en sammenlægning ? Bjarne: det har de ingen planer om. 
53. kan vi køre ind på dårlige vejr dage og sejle i det nye Esbjerg strand ! 
54. Bjarne: vi kan booke lokale i det nye faciliteter. 
55. Glenn, kan vi lave et udvalg ? Bjarne, vi er med i det udvalg. 
56. håndsoprækning til arbejdsgruppe ? send en e-mail efterfølgendehvis du er interesseret. 
57. Søren, nyt værktøj til hjemmeside, undersøge omkring nyt system ? skarpere profil online. Mikkel vil hjælpe 

med programmering. Forslag: Hæve kontingent med 50 kr til at betale dette  ? 
58. Lars: vi skal hygge os lidt mere. Meget fokus på det der ikke fungerer. Lægge vægt på det vi kan lide ved 

stedet og klubben. 
59. Thomas, får vi lov at beholde gamle havnehal ?, Bjarne, vi skal ud af det gamle og der skal nok sælges. 
60. Vi har søgt 170 M2 på det nye sted, Esbjerg Strand 
61. Glenn, vi har et udvalg til RIB båd. Så unødigt at tale negativt 
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62. Finn, de 2 HobieCat joller, hvad er plan ? Bjarne: vi laver booking system. Der er bådsmand på. Den anden 
båd ? det blev også diskuteret for 4 år siden. Skal vi sælge den anden ? udstyr skal være funktionsdygtigt. 

63. RS500 båd skal prøves. De 2 piger låner Niels båd. 
 

 


