
1 
 

Referat generalforsamling i Marselisborg Sejlklub den 1. marts 2023 
 

Ordinær generalforsamling i Marselisborg Sejlklub den 01-03-2023 
Referat 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
3. Aflæggelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.  
4. Valg af bestyrelse.  
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
6. Valg af 2 revisorer.  
7. Valg af 1 revisorsuppleant.  
8. Fastsættelse af kontingent.  
 
Bestyrelsen har følgende forslag til kontingent for 2023:  

 
 
 
9. Indkomne forslag. 
 
 Der er indsendt et modforslag til kontingent fra medlem Henrik Jensen: 
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Der er indsendt et modforslag til kontingent fra medlem Søren Jendresen: 

 
10. Eventuelt 
 
 

1. Valg af dirigent 
Formand Asger Christiansen bød velkommen.  
Henrik Andersen blev valgt til dirigent. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.  
 
Dagsordenens punkt 8 og 9 bliver behandlet samlet, da de 2 indkomne forslag under 
punkt 9 til dagsorden begge handler om punkt 8: Fastsættelse af kontingent. Endelig 
begrundes sammenlægningen af de to punkter i at der var ikke indkommet andre forslag til 
behandling på generalforsamlingen. 
 
 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Formand Asger Christiansen gennemgik den skriftlige beretning: 
 

• Bestyrelsens konstituering efter GF 2022. 
• Medlemstal, hvor det konstateres at vi er flere end sidste år. 
• Havneudvidelser, som tidsmæssigt trækker ud. 
• Sailing Aarhus (SA), som vi er medlem af og som afvikler arrangementer. 
• Elite- og Talentcenter som vi er med i, med et samarbejde mellem sejlklubberne i SA, 

Aarhus Kommune og Dansk Sejlunion. 
• UNG som har mange aktiviteter. 
• MAST som har succes. 
• MATCH som er talentsejlere fra hele bugten der sejler match-race i klubbens Elliotbåde. 
• LIGA, MAST-sejlere er nu i 1. division (Sejlsportsligaen). 
• ANCHA som har succes med at sejle med ca. 30 unge studenter. 
• SKOLE, nu med to ens skolebåde, og skolesejlads slider på materiel som skal 

vedligeholdes. Der afprøves nyt koncept med taskesejlads. 
• Festudvalget sørger for søsætningssild, optagningssild og afholdelse af fester. 
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• Kapsejladsudvalget holder ved det samme godt prøvede banekoncept med hyggelig 
aftersailing efter onsdagskapsejlads. 

• Medie- og kommunikation arbejder med at modernisere klubmodulet og dermed klubbens 
hjemmeside. 

• Kursusudvalget har aflyst et Y1-kursus og et VHF-kursus pga for få tilmeldinger. 
• Turudvalg der har haft en forårs- og en sensommerklubtur. 
• Havfruerne der mødes hver anden torsdag til forskellige sociale aktiviteter. 
• Sølvrævene der mødes hver anden torsdag til forskellige sociale aktiviteter. 
• Sponsorudvalget har sørget for at klubben har haft samarbejde med SparNord, Aarhus 

Bryghus, Novicell og Ishuset.Tak for det. Desværre har SparNord valgt at afslutte 
sponsoratet med Sejlklubben for 2023. Heldigvis holder Ishuset og Novicell ved som 
sponsorer. 
 
Sejlklubben er i en god udvikling, og bestyrelsen arbejder på at give klubaktiviteterne et 
eftersyn for at fastholde det høje aktivitetsniveau, få flere medlemmer og få disse godt 
introduceret til sejlklubben. 
 
Beretningen kan læses i sin fulde længde på klubbens hjemmeside.>>HER 
 
Spørgsmål/kommentarer fra salen til beretningen og svar fra bestyrelsen: 
 
• Spørgsmål: Hvad er et tasketilbud? 
• Svar: At man som medlem stiller med sejlertøj, så man kan deltage/melde sig til når 

man har lyst, og ikke nødvendigvis hver gang. 
 

Bestyrelsens beretning bliver hermed godkendt. 
 
 

3. Regnskab og budget 
 
Regnskab 2022 
Kassereren gennemgår regnskabet uden at gennemgå hver eneste post, men de poster 
som han synes han har kommentarer til. Og kassereren opfordrer til at man spørger ind på 
andre poster, skulle man have spørgsmål.  
 
Spørgsmål/kommentar fra salen til kassereren og bestyrelsen, samt svar fra samme:  
 
Spørgsmål: Hvad styrer afskrivningen på den nye skolebåd? 
Svar: Det gør bl.a. den betaling som vi fik for den skolebåd vi solgte. Her gik betaling ind 
som afskrivning. 
 
Spørgsmål: Er tilskud til ESA-sejlere bogført under kontingent? 
Svar: Ja. 
 
Spørgsmål: Hvor kommer penge for udlån af følgebåde? 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Generalforsamling/Marselisborg%20Sejlklub%20beretning%20for%202022.pdf
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Svar: Sailing Aarhus afholder stævner med lejede RIBs fra bl.a. Marselisborg Sejlklub, og 
Sailing Aarhus betaler leje for udlånet af disse. MS har i 2022 faktureret 64.400 til Sailing 
Aarhus for bådleje, fordelt med 57.400 kr. til RIBs og 7.000 kr. for dommerbåd.   
 
Spørgsmål: Mangler der en linje i opstillingen på udgiftssiden vedrørende Elliot/Ancha? 
Svar: Ja, det har spørger ret i, kassereren konstaterer der er i det tilbagesendte regnskab 
fra revisor tilsyneladende er faldet en linje ud som er godtgørelse af instruktører på 15.000 
kr. Bundlinjen/resultatet er rigtigt. 
 
Spørgsmål: Får vi tilskud fra Aarhus Kommune? 
Svar: Ja, men det burde stå under øvrige indtægter. Der mangler en linje som desværre 
også er faldet ud og det beløber sig til 10.915 kr. Budgettet er gennemset og godkendt fra 
revisor, og det er beklageligt at der er mangler. 
 
Kommentar: Har vi stadig et gammelt tilgodehavende under SA? 
Svar: Ja det har vi stadigvæk. Faktura er blevet genfremsendt, og der eksisterer et notat 
på at vi har et tilgodehavende. Bestyrelsen/kassereren vil sørge for at sætte posteringen 
ind på regnskabet. 
 
Kommentar fra kritisk revisor: Vedr. godtgørelse af instruktører: Det er i regnskabet for 
år 2021/2022, hvilket skaber forskydning af periodisering med andre tal i regnskabet.  
Penge til ESA kan også ligge et andet sted end under fællesudgifter, måske mere rigtigt 
på ungdom, som det jo rettelig gælder. 
 
 

 Budget 2023: 
 Kassereren gennemgår budgettet for 2023, hvor bestyrelsens forslag til 

kontingentforhøjelse er indregnet.  
 
 Det afføder spørgsmål/kommentarer fra salen samt svar fra formanden og 

bestyrelsen: 
 

Spørgsmål: Vi har i vedtægterne regnskabsprincipper der tilskriver at vi skal benytte 
afskrivning på køb, hvorfor gælder det ikke for reparationer/vedligehold af 
sejlerskolebådene? 
Svar: Ja, vi har afskrivningsregler der gælder for investeringer, men vi har ikke kutyme for 
at betragte fx sejl, tovværk og anden vedligehold som en investering, og som dermed skal 
afskrives ad åre. 
 
Afsluttende kommentar fra kritisk revisor: Kritisk revisor finder at regnskabet er 
retvisende, og hvis ellers der kommer de manglende linjer tilbage i det gennemgåede 
regnskab, så kan kritisk revisor godkende regnskabet. 
 

 Dirigenten hører derefter forsamlingen om regnskabet kan godkendes. 
  
 Regnskabet bliver godkendt. 
 



5 
 

Referat generalforsamling i Marselisborg Sejlklub den 1. marts 2023 
 

 
PAUSE 
 
 
4. Valg af bestyrelse 

 
På valg   
Asger Christiansen   modtager genvalg 
Morten Bigum Johansen  modtager genvalg 
Søren Jendresen   modtager ikke valg 
Nils Andersen  modtager ikke valg 
 
Kandidater   Michael P. Kragh  

   Sonny Moric 
   Hans Peter Nielsen (HP) 

 
På trods af opfordring er der ikke andre kandidater. 
 
De fem kandidater (Sonny, HP, Michael, Morten og Asger) får en efter en ordet og 
fortæller om sig selv ift sejlklubben, og der afholdes en skriftlig afstemning. 
 
Der er 44 medlemmer af Marselisborg Sejlklub til stede, enkelte repræsenteret ved en 
fuldmagt. Da der er fire bestyrelsesposter på valg, så kan hvert tilstedeværende medlem 
afgive fire navne på en udleveret stemmeseddel, der efterfølgende bliver indsamlet af 
stemmeudvalget, som består af dirigenten Henrik Andersen og klubbens 
medlemsansvarlige: Pernille Vrang Laursen. 
 
Resultatet af stemmeoptællingen til bestyrelsen er: 
Morten: 38 
Sonny: 37 
Asger: 34 
Michael: 29 
HP: 24 
 
Det bemærkes af stemmeudvalget, at 2 medlemmer havde noteret Søren Jendresen på 
stemmesedler, men Søren stiller ikke op. 
 
Dermed er Morten, Sonny, Asger og Michael valgt til bestyrelsen. HP opfordres til at 
kandidere som suppleant til bestyrelsen, hvilket han siger ja til. 
 
 

5. Valg af suppleanter 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Som suppleant binder man sig kun for 1 år.  
 
På trods af opfordring er der ikke andre kandidater end HP til de to ledige suppleantposter. 
 
HP bliver valgt som den ene suppleant til bestyrelsen, og der er altså stadig en anden 
ledig suppleantpost. 
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6. Valg af 2 revisorer.  
Aut. Revisor Christensen og Kjær blev genvalgt. 
Rita Skriver blev genvalgt som kritisk revisor. 
 
 

7. Valg af revisorsuppleant 
Revisorsuppleant Kaj Christensen blev genvalgt. 
 

8. Fastsættelse af kontingent / 9.  Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen har fremsendt et forslag med dagsordenen: 

 
 
Bestyrelsen begrunder og motiverer forslaget, som er affødt af diskussion fra 
generalforsamlingen sidste år. Forslaget er skabt ud fra ønsket om at have en økonomi 
der skal hænge sammen med de fremtidige investeringer i klubben. Og forslaget er skabt 
efter sammenlignelighed med klubberne i bugten. Endelig er der en begrundelse i 
forenkling af beløbene. 
 
Det afføder spørgsmål fra forsamlingen og bestyrelsen svarer. 
 
Spørgsmål: Er kontingenterne i bugten sammenlignelige? 
Svar: Ja, stort set. 
 
Spørgsmål: Hvorfor skal pensionister stige med 25%, det synes ulige fordelt? 
Svar: Ja, det er ulige fordelt. Der er forsøgt at finde sammenlignende og færre antal 
kontingenttyper. Voksent medlem stiger med 15%. Voksen familie nr. 2 samme adresse 
stiger med 10 %.  
 
Spørgsmål: Det samlede provenu med denne foreslåede stigning, hvor stor er den? 
Svar: Det er ca. 40.000 kr. i samlet stigning, som også er indregnet i bestyrelsens budget 
for 2023. 
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Spørgsmål: Er der en konsekvensberegning bag hvert forslag (der er bestyrelsens forslag 
og to modforslag i spil), vil budgettet hænge sammen ved de alle tre? 
Svar: Nej. 
 
Kommentar: Hvis man lavede en mere aggressiv straksafskrivning i budgettet, så vil man 
kunne få det til at hænge sammen. 
 
Kommentar: Jeg er ikke pensionist og jeg vil gerne betale 1100 kr. i medlemskab. Jeg 
synes at vi får noget for kontingentpengene. Måske kan man sætte kontingentstigningen 
for voksenpensionister til 675,- kr.? 
 
Kommentar: De der er på SU, de unge og studerende som også stiger 25%, det kan 
være meget for en ung. Men personligt synes jeg at det er billigt. Det kunne gradueres, så 
det kunne være 15% for alle. 
 
Spørgsmål: Skal vi ikke hellere snakke om dem vi sammenligner os med?  
Svar: Jov, og gradueringerne i bestyrelsens forslag er også skabt for rimelig 
sammenlignelighed, når potentielle medlemmer udefra sammenligner os med de andre 
klubber i bugten. 
 
Kommentar: Bestyrelsen tænker for statisk budgetmæssigt. 
 
Herefter drejer dirigenten opmærksomheden mod et indsendt modforslag til 
fremtidigt kontingent. Det er indsendt fra medlem Henrik Jensen: 
 

 
 
Forslagsstiller Henrik Jensen er ikke til stede for at begrunde/motivere sit forslag. Til 
gengæld gør et andet medlem Jørgen Skriver en begrundelse: Der er en ligelig fordeling i 
stigningen og der er en procentuel stigning ift pristallet.  
 
Det afføder spørgsmål fra forsamlingen og bestyrelsen svarer. 
 
Spørgsmål: Hvad betyder dette forslag for det kommende budget? 
Svar: Det vil betyde at ca. halvdelen af de 40.000 kr., som bestyrelsens provenuforslag 
har så vil betyde et underskud i eksisterende budget for 2023 på 10.000 kr. i runde tal.  
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Herefter drejer dirigenten opmærksomheden mod et andet indsendt modforslag til 
fremtidigt kontingent. Det er indsendt fra medlem Søren Jendresen: 

 
Søren Jendresen er til stede og begrunder/motiverer sit forslag med at stigningen ikke skal 
være så højt som bestyrelsens forslag, og at den gennemsnitlige stigning kun vil være på 
6.8%, hvilket er mindre end de to første forslag.  
 
Dirigenten fremsætter sin plan for afstemning. Han beder forsamlingen tage stilling til det 
mest vidtgående forslag først, hvilket er bestyrelsens forslag.  
 
Hvis det nedstemmes, så bliver det næst mest vidtgående forslag sat til afstemning, hvilket 
er Henrik Jensens forslag.  
 
Hvis det nedstemmes, så bliver Søren Jendresens forslag sat til afstemning.  
 
Hvis Søren Jendresens forslag stemmes ned, så bliver kontingentet som nugældende. 
 
Der afholdes en skriftlig afstemning, og alle tilstedeværende medlemmer inklusive dem der 
er tilstede ved fuldmagt, modtager en stemmeseddel hvor der skal stemmes JA/NEJ 
alternativt FOR/IMOD. Disse stemmesedler bliver efterfølgende indsamlet af 
stemmeudvalget, som igen består af dirigenten Henrik Andersen og klubbens 
medlemsansvarlige: Pernille Vrang Laursen. 
 
Resultatet af stemmeoptællingen til bestyrelsens forslag er: 
 
JA/FOR: 24 stemmer 
NEJ/IMOD: 20 stemmer 
 
Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent vedtages og både Henrik jensen forslag 
og Søren Jendresens forslag bortfalder dermed. 
 
Det afføder et enkelt spørgsmål fra forsamlingen og bestyrelsen svarer. 
 
Spørgsmål: Kan klubben indføre et princip om indeksering for fremtidig 
kontingentfastsættelse? 
Svar: Ja det er en mulighed, og det tager bestyrelsen med tilbage til drøftelse. 
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10 Eventuelt 

Formanden takker de to afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde 

Kommentarer fra salen: På lørdag er der klubaften hvor man kan sy tasker af sejl. Og på 
onsdag er der klubaften om meteorologi. 

Dirigenten takker for god afvikling af mødet og de fremmødte for deres deltagelse. 

Der var inklusive bestyrelsen 44 stemmeberettigede medlemmer, medtalt fuldmagter fra 
medlemmer, til stede under generalforsamlingen 

Dato: 15.03.2023 Dato: 

_______________________________________________________ 

Henrik Andersen Niels Breuner 
Dirigent Referent 

16.03.2023

Niels Breuner
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