
Kastrup Sejlklub
Referat fra generalforsamling afholdt d.25 nov. 2021

Grundet udskydning at generalforsamling 2020 pga. Corona restriktioner bliver generalforsamling 
for 2020 og 2021 afholdt ved samme dagsorden.

Pkt. 1. Valg af dirigent:   
Frederik Honore blev valgt.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for 2020 samt 2021:   
Begge beretninger blev godkendt.
Der var enkelte kommentar, som omtales under eventuelt.

Pkt. 3. Godkendelse af regnskab for 2020 og 2021 samt budget for 2022:   

Bestyrelsen blev opfordret til at søge økonomisk tilskud fra kommunen, grundet indtægtsnedgang 
da der har været nedgang i aktiviteterne og dermed faldende indtægter især fra Sejlerskolen i 
Corona perioden.
Der blev spurgt ind til bestyrelsens planer for nyt gulv til klubhuset, og om det var nødvendigt?

Bestyrelsen oplyste, at grundet slidtage og huller i gulvbelægningen især i køkken regionen, 
ønskede man at udskifte gulvet, og få noget i en væsentlig bedre kvalitet.
Regnskab for 2020 og 2021 samt budget for 2022 blev godkendt.

Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag:   
Ingen forslag er modtaget.

Pkt. 5. Fastlæggelse af kontingent:   
Kontingentet forbliver uændret for 2022

Pkt. 6. Valg af bestyrelse:   
Den siddende bestyrelse fortsætter uden ændringer.

Pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.   
De siddende suppleanter fortsætter uden ændringer:

Pkt. 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorer suppleant.   
Alice Fogde udtræder og Michael Djurø indtræder som revisor, mens Jens Poulsen 
indtræder som revisorer suppleant.

Pkt. 9     Valg div. Udvalg:

Kapsejladsudvalg: Per Friis og Steffen Filtenborg udtræder.       
Jens Poulsen indtræder



Udvalget mangler herved et medlem.

Ungdomsafdeling:        Der var 2 ledige poster, som blev besat af følgende personer.
Klaus Jacobsen
Peter Beck

HobieCat afdeling:       Udvalget fortsætter uændret.

Sejlerskolen: Marie Skjøtt udtræder                
Søren Dyrby Petersen og Maria Langer indtræder

Aktivitetsudvalg: Marion Pedersen udtræder.           
Udvalget mangler herved et medlem.

Klubhusudvalg: Udvalget fortsætter uændret.            

Klubmåler: Kim Fogde udtræder.                   
Udvalget mangler herved et medlem

Skulle der være medlemmer som ønsker en aktiv rolle i Kastrup Sejlklub, ved at besætte en af 
udvalgenes ledige poster, er det bare at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Pkt. 10. Eventuelt:

Der ønskes oplyst om indtægterne fra Autocamperne indgår i havnens drift?
Formanden kunne bekræfte at indtægterne indgår i driften af havnen, og man forventede en
yderligere aktivitet på dette område, og dermed større indtægt i de kommende år.

Et medlem ønskede af sikkerhedsmæssige grunde, genudsætning af afviserbøjen ved den østlige 
havne mole.
Bestyrelsen går videre til havnen med opgaven.

Forsamlingen spurgte ind til bestyrelsens planer for evt. indkøb af en brugt J70 og der var ligeledes 
spørgsmål for indkøb af en leje båd, for medlemmer der var uden båd

Bestyrelsen ønskede en eller anden form for tilbud, et videre forløb til de ungdomssejlere, der er 
blevet lidt for store til jollerne, og samtidig ønskede nye udfordringer.
Pt. er det ikke muligt at fastholde de unge medlemmer i klubben, da der mangler et alternativ til 
jollerne, derfor er der tanker for en J70 eller lig.

Samtidig ønskede bestyrelsen ligeledes, at kunne fastholde de medlemmer der havde overstået 
Sejlerskolen. Som det er nu forsvinder hovedparten af eleverne efter endt eksamen. En leje båd 
kunne derfor komme på tale, da der mangler et videre forløb til de medlemmer der står uden egen 
båd.

Bestyrelsen har derfor tanker for nedsættelse af et udvalg der skal undersøge div. forhold og 
problematikker bla. omkring, økonomi, hvad er behovet, hvilken bådtype, og hvem skal 
vedligeholde og have ansvar for båden, samt andet aktuelt.



Bestyrelsen kunne yderligere oplyse at der var tanker fra nogle medlemmer, om at arrangere nogle 
aktivitetsdage i 2022, ligeledes for kunne fastholde flere medlemmer i KS.

Derudover var der forslag om at tage fat i nye bådejere i havnen, uddeling af flyers med oplysning 
om hvad KS kan tilbyde inden for ungdom, sejlerskole og kapsejlads m.m.

Formanden takkede medlemmerne for deres fremmøde, og afsluttede generalforsamlingen med et 
trefoldigt leve for Kastrup Sejlklub.

Der deltog 24 medlemmer


