Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sejlklubben Greve Strand
Torsdag den 13. marts 2014, kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
Valg af kasserer.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Valg af 2 revisorer samt suppleanter.
Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2013 samt budget 2014 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås renovering af gulv og gang til et budgetteret beløb på kr. 45.ooo baseret på
delvis frivillig arbejdskraft.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen ønsker genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjort ønsker genvalg til via fuldmagt (ikke tilstede).
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk ønsker genvalg.
Supleant Nils Nørbo ønsker genvalg.
Supleant Johannes Breum ønsker ikke genvalg.
Ad pkt. 7: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen ønsker genvalg.
Vel mødt.
SGS Bestyrelse

Beretning
Klubbens virksomhed i det forløbne år
På sidste generalforsamling skete der en kraftig udskiftning i bestyrelsen med 3 nye medlemmer og
en ny formand. Det har dog været en positiv oplevelse fra starten at føle engagementet med
deltagelse i de løbende opgaver alt bundet sammen af Brittas utrættelige indsats og vilje til at sikre
kontinuiteten.
Vores optimistafdeling ligger stadig stille og samarbejdet med Solrød sejlklub er nu afsluttet, da det
aldrig kom rigtigt i gang. Vi beholder materiellet i håb om bedre tider, men har som konsekvens af
den manglende aktivitet givet havnefogeden lov til at låne støttebåden ”Hjælperen” til diverse
opgaver mod at han overtager vedligeholdelsen.
Der har været focus på søsætning og især optagning forrige år som følge af nogle uheldige episoder
og det er blevet indskærpet at det skulle forbedres med ”kun gode” chauffører. For 2013 har
forløbet været tilfredsstillende og håbet er at det må fortsætte fremover.
Tursejladsudvalget havde planlagt to gode ture i sæsonen som desværre begge blev aflyst på grund
af dårligt vejrlig. Vi håber at udvalget også i år vil barsle med nogle gode oplæg måske med lidt
fleksible datoer, der kan godese vejrforholdene en smule.
Klubhus
Klubhuset er rammen om alle vores aktiviteter i havnen. Det gælder først og fremmest før og efter
kapsejladserne hvor bedrifterne bliver udvekslet, men også de faste mærkedage – ”Gule ærter,
Standerhejsning, Sankt Hans og standernedtagning. Stander op og ned er i de senere år markeret
med en fælles frokost og medbragt mad ligesom Sankt Hans med et flot fremmøde.
I vinterhalvåret gennemføres 4 arrangementer med forskellige emner. November med fortælling og
billeder fra Langturssejlernes tur til St. Petersborg. Januar med Birgitte og Sørens afholdelse af
sundhedsaften. Februar med Cafe Fremtiden og film. Marts med fortælling om et forlis.
Endelig er der tirsdagsbevægelsen, som hver tirsdag kan samle 30 til 40 medlemmer til
frokostspisning af de medbragte madpakker og ve den der spiser før oldermanden har givet signal
med klokken kl. 12.15. Her bliver man ført ajour med hinandens gøremål og hvad der ellers rører
sig i havnen. Ved runde og halvrunde fødselsdage bliver der holdt fest med det hele og
fødselsdagsgaven er et kontant bidrag til fødselarens udgifter.
Udlån af klubhuset har haft en stigende popularitet, der har givet en 75% stigning i lejeindtægterne i
forhold til budget, men selvfølgelig også med øget slid og strømforbrug til følge.
Klubhusudvalget har i løbet af året gennemført en del vedligeholdelsesopgaver i form af ny stern på
3 sider af huset, indvendig maling og gardinvask samt indgangsdør mod Millionærkajen med
frivillig arbejdskraft. Disse forbedringer har medført et mindre underskud på regnskabet.
Endvidere indstiller bestyrelsen at gulv i klubhus og entre bliver udskiftet ultimo marts, hvis
generalforsamlingen siger ja til dette forslag. Det indhentede tilbud på kr. 45.000 er også kun
realistisk via frivillig arbejdskraft til at udskifte gulvpladerne, der er nødvendigt på grund af
problemer med underlaget. Den ny belægning må gennemføres af en gulvekspert. Desuden skal der
males udvendigt.

Sejlerskolen
Sejlerskolen er stadig i god gænge med 3 undervisningshold og en trofast bemanding. Der var 3 nye
tilmeldinger i klubben 2013 og 6 fortsættere fra tidligere år. Der blev afholdt prøve i praktisk sejlads
for 4 elever med censor Jørgen Ærenlund og duelighedsbevis som resultat for alle – et stort tillykke
med det - og denne gang med overvågning af en udsending fra Søfartsstyrelsen.
I 2013 er det desuden lykkedes at få kommunen til at sponsere noget længe ønsket nyt
redningsudstyr til skolebådene i form af badestiger m.v. til et beløb af kr. 7500.
Sejlerskolen er krumtappen i starten på sejlerlivet og samtidig den vigtigste introduktion til livet i
havnen og medlemskab i klubben for nye sejlere. Det er her man får en grundig indføring i at
håndtere en båd under forskellige vejrforhold og der er forresten en enkelt ledig plads til den
kommende sæson på holdet. Nye instruktøremner vil ligeledes være meget velkomne.
Sejladsaktivitet
Kapsejladserne gennemføres tirsdag og onsdag som hidtil på den kystnære bane som Niels Fjøs
hvert år lægger kræfter i at organisere selv om han nu søger en afløser. Tilslutningen må nok
betegnes som vigende begge dage selv om præmieuddelingen i klubhuset bag efter er meget
hyggelig og spændende specielt om tirsdagen, hvor placeringen afgøres af regler som kun ledelsen
kan finde ud af. Målet her er at alle skal føle triumfen ved at vinde en præmie.
Ved onsdagssejladser hersker den rå konkurrence med alle lovlige midler og kapsejladsreglerne
følges her med enkelte justeringer. IF gruppen er meget dominerende i Mosede Havn og det er den
gruppe, der hvert år deltager i IF DM, mens det kun er et mindre antal både, der efterhånden
deltager i de store kapsejladser, hvilket desværre er en landsdækkende tendens. Nogle få både
deltager i ugentlige kapsejladser i nabohavnene.
I 2013 er der i Køge Bugt Kredsen gjort et forsøg med at indsamle information om holdningen til
kapsejladsdeltagelse og om der er mulighed for at øge interessen ved at nye tiltag. Spørgeskemaer
er udsendt på mail og der er opnået en pæn svarprocent fra SGS. Ole Hjorth fra bestyrelsen har fulgt
op på arbejdet, men i skrivende stund er der endnu ikke kommet nogen konklusion fra
undersøgelsen fra Sejlunionen.
IF DM den 2.7. til 5.7.2014
I 2014 er det igen SGS tur til at gennemføre DM for IF både. Arbejdet med planlægningen er startet
op allerede da det gælder om at sikre frivillige hjælpere på alle poster og tak til dem der allerede er
på listen. Målet er at afvikle en god konkurrence og samtidig gøre det til en fest i havnen, som vi
kan glæde os til at gennemføre.
Klubbens aktuelle stilling
Antallet af medlemmer i SGS har været stabilt i året med en svagt stigende tendens. En vigtig
fødekilde til nye medlemmer er sejlerskolen, da der altid vil være en naturlig afgang på grund af
dødsfald. Tirsdagsbevægelsen er en vigtig faktor til at fastholde medlemmer, som ikke mere har båd
og desværre er der mange både til salg for den ”rigtige” pris.
Som følge deraf er økonomien stabil, men når regnskabet alligevel viser et mindre underskud i 2013
skyldes det at vi har taget hul på nogle tiltrængte renoveringer af klubhuset og det vil som nævnt
fortsætte, hvis det bliver godkendt at generalforsamlingen. Kontingenter indstilles til at være
uændret for det kommende år.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Bent Jørgensen
Formand

