
 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1.       Valg af dirigent.
2.        Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3.        Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.        Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5.        Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
6.        Valg af formand.
7.        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8.        Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9.        Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2020 samt budget 2021 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: a. Retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse af nødvendigt materiel.
                 b. Ændring af vedtægterne der giver mulighed for juniormedlemsskab samt præcisering

         af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Ad pkt. 6: Bent er ikke villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Niels Fjøs er villig til genvalg.
     Suppleant Arne Strange er villig til genvalg.

                 Suppleant Søren Rasmussen er ikke villig til genvalg.
                 Forslag til ny suppleant Geert Lehmann.
Ad pkt. 8: Revisorer Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.
                 Revisorsuppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrelse

NB!
Hvis møderestriktionerne ikke bliver udvidet til mindst 50 inden 25. marts ser vi os i bestyrel-
sen nødsaget til at igangsætte beslutningerne omkring SGS Ungdom som en nødløsning, da
det er nødvendigt for at gøre afdelingen klar til sæsonstart den 3. maj. Generalforsamlingen
bliver gennemført når det bliver muligt og ovennævnte beslutninger kan herefter omgøres,
hvis der er flertal for dette. Øvrige punkter afventer behandling på generalforsamlingen.

Hvis der er indsigelse mod denne løsning bedes dette medelt på mail: britta@sgs-greve.dk
senest den 25.3.21.

mailto:britta@sgs-greve.dk


Beretning
Klubbens virksomhed i det forløbne år.
2020 var året hvor alt blev sat i stå den 11. marts med regeringens nedlukning af Danmark på grund
af det omfattende pandemiudbrud med Covid - 19. Vores generalforsamling blev aflyst med kort
varsel og den kommende klubaften med Middelhavet rundt ligeledes. Mødebegrænsninger til 10
personer og instruks om afstand, nys i ærmet og god håndhygiejne blev indskærpet.

Sejlerskolen måtte aflyse førsteårseleverne og kapsejladserne blev begrænset til 5 både. Klubhuset
har været lukket for udlån det meste af året med indtægtstab for klubben til følge. Resten af året er
forløbet med skiftende meldinger op til smittesituationen som ikke har givet mulighed for afhol-
delse af klubarrangementer og det fortsætter ind i det nye år.

På de indre linier er der brugt meget tid på at få en ungdomsafdeling startet op igen. Beslutningsfor-
slaget på sidste års generalforsamling om nedlæggelse af ungdomsafdelingen med salg af Optimis-
ten, følgebåd og optimistjoller blev vedtaget og gennemført bortset fra salg af joller, der blev stop-
pet i sidste øjeblik. Beslutningen herom førte imidlertid til at Kim Ravn meldte sig som interesseret
i at starte en afdeling op igen i samarbejde med Anders Thorsted. De gennemførte et forsøg i august
med spas og sejlads for at lodde interessen hos børn og forældre i området og det blev en stor suc-
ces i dejligt vejr.

Det blev til en egentlig start i efteråret med afdelingen SGS UNGDOM som er beskrevet på vores
hjemmeside under denne menu. Det endte med en fast gruppe på 8 børn der sejlede til og med ef-
terårsferien. Derefter var der teori og samvær med spisning i klubhuset mandag aften indtil jul. Nau-
tic, der havde købt følgebåden, lånte den beredvilligt ud til de unge uden beregning. De videre pla-
ner beskrives under SGS Ungdom.

DM for IF både, der skulle afholdes i Dragør, blev aflyst på grund af manglende tilmelding og det
blev erstattet med et IF stævne i vores havn med 9 både hvor også skolebådene deltog med lokale
besætninger. Mosegåsen kunne hente en flot 3. plads og der var rigelig vind.

Samarbejdet med havnebestyrelsen er fortsat meget positivt overfor klubbens ønsker hvor det nye
toilet blev taget i brug til påske og vores ansøgning om 9 af Trygfondens redningsstiger er imøde-
kommet med 2 stk., der vil blive leveret i maj 2021. Der er mulighed for at søge igen til levering
2022. Vandslanger på broerne er ligeledes gennemført.

Klubhus
Bortset fra børneaktiviteterne, som har været tilladt helt op til 50 personer i perioden, har huset kun
været brugt meget begrænset siden 1. marts. Klubarrangementer med fiskeri i bugten blev afholdt i
januar og Cafe Fremtiden i februar. Herefter er alle fællesarrangementer blevet aflyst efter krav fra
myndighederne og DS.

Sejlerskolen
Sejlerskolen blev startet op med intromøde i starten af marts. Der var stor interesse og lagde ud med
en plan for 7 undervisningshold med ialt 21 elever. Desværre kom Coronameldingen og al tilgang
af nye elever måtte aflyses. Skolesejlads for eksisterende elever blev udsat til starten af august. Det
reducerede antal sejlere til 7 (fem 2 - års + 2 kap) med max. 3 personer i bådene og kun udendørs
aktiviteter. Sæsonens dags- og aftensejladser måtte ligeledes aflyses. Duelighedsprøver blev afholdt
den 26. september og alle 5 bestod.



Bådsmændene har sikret vedligeholdelse, søsætning og optagning af begge bådene og der er taget 2
nye genuaer i brug som er sponsoreret af Greve kommune. Økonomien er præget af at indtægterne
mangler fra 1. årseleverne selv om en del har valgt at lade dem stå til næste år. Susanne Clemmen-
sen har meddelt at hun er nødsaget til at stoppe som instruktør og vi siger tak til Susanne for indsat-
sen gennem årene. Som følge deraf søger sejlerskolen nye instruktører og håber på der er stor inter-
esse for at påtage sig denne vigtige opgave. SGS siger en mange tak til Sejlerskoleholdet for denne
store og vigtige indsats for klubben.

Sejladsaktivitet
Tirsdags- og onsdagssejladserne er en vigtig del af sammenholdet i klubben og året har som nævnt
været præget af begrænsninger i deltagerantal på grund af Covid-19. Interessen er dog usvækket da
det er den faste ugentlige sejladsaktivitet, hvor man møder sejlervennerne. Der planlægges en bane
med 8 flagbøjer og balloner ved start og midte. Niels, Michael, Lasse og Johnny forventes at løse
opgaven med udlægning og optagning.

Ungdom
Rammerne for opstart af den nye ungdomsafdeling er sat ved en række drøftelser med forskellige
modeller omkring økonomien. Bortset fra de 13 gamle joller skal afdelingen startes op fra grunden
med udstyr, der kan fungere optimalt. Optimisten kan undværes bortset fra lån af det lille forrum til
opbevaring af master/sejl i sæsonen. I stedet vil klubhuset blive brugt som base for indendørs akti-
viteter.

Kontingent på 450 og jollegebyr på 900 giver en forventet indtægt på ca. 22.630 med 16 elever.
Nogle med familiemedlemsskab.I efteråret lykkedes det at få en donation fra DGI som hjælp til
indkøb af 2 moderne Zest joller, der kan bære op til 3 personer. Dette giver mulighed for at en in-
struktør kan sejle med elev(er) til direkte undervisning. DGI sponserede 50.000 og klubben betalte
resten 22.000. I år er der opnået et fondstilskud på 35.000 fra Østifterne.

Til drift & Vedl. materialer ungdom er der afsat 33.728 til opstartsomkostninger bestående af re-
paration af stativ, undervisningsmateriel, kursus, marketing, kontor, udvalgsaktiviteter, vintereks-
kursion og materiel til klargøring af gl. joller.

Mht. anskaffelser Ungdom er der behov for 1 eller 2 følgebåde på baggrund af antal tilmeldte ele-
ver. Der kan max seviceres 10 joller med 1 følgebåd, men der satses på 16 elever i alt. Der ligger al-
lerede en mulighed for tilbagekøb af tidligere solgte følgebåd til samme pris plus reparationsom-
kostninger som vi solgte den for - dvs. 20.000. Desuden indkøbes 3 brugte optimistjoller og jolle-
vogn til 1.500. I alt 21.500.

Evt. anskaffelse af følgebåd nr. 2 til ca. 50.000 er ikke med i budgettet, men besluttes af bestyrelsen
hvis behovet opstår med over 10 elever. Som det fremgår af tidligere regnskaber er der reserveret
62.000 til ungdom, der stammer fra salg af både fra gl. ungdomsafdeling (Yngling, zoom 8 joller).
Heraf er brugt ca. 22.000 til køb af Zest joller.  Det samlede økonomiske overblik kan ses under
budget 2021, der giver et underskud på 5.958. De løbende driftsudgifter fremover forventes dækket
af medlemsbidrag og undervisningskontingent.



Ændring af vedtægterne
Nuværende tekst:
§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

Seniormedlemskab
Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, d.v.s samlevere og hjemmeboende børn under
18 år)
Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens akti-
viteter)

Ny tekst forslag:
§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

Seniormedlemskab
Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, d.v.s samlevere og hjemmeboende børn under
18 år)
Juniormedlemsskab 6 - 18 år
Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens akti-
viteter)

Nuværende tekst:
§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Ny tekst forslag:
§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren senest 14 dage inden kalenderårets udløb.
Udmeldelse kan ikke ske hvis der er kontingentrestance.

Klubbens aktuelle stilling
Medlemstallet er heldigvis fortsat stabilt. 174 i 2015, 192 i 2016, 186 i 2017, 178 i 2018, 181 i 2019
og 189 i 2020 heraf 8 ungdom. I 2020 var der budgetteret med et overskud på 10.075, men det blev
20.825 som skyldes salg af Optimisten og følgebåden selv om der var mindre indtægt på lån af
klubhuset. Der er sket udskiftning af vandvarmeren som ikke kunne mere og sparet på administra-
tion, da det ikke har været muligt at afholde udvalgsmiddag.
Årets underskud er budgetteret til 5.958 og kontingent for juniormedlemsskab er fastsat til 450 med
900 i undervisningsbidrag som budget oplæg. Øvrige kontingenter indstilles til at være uændret.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Bent Jørgensen
Formand




