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Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere 
 Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested,  

Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg 
        
        
       Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over 
       til dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent.  
 
Bestyrelsen foreslog Carl Gerstrøm som dirigent.  Carl Gerstrøm blev enstemmigt valgt og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.  
Ingen af de fremmødte gjorde indsigelser mod dette. 
Desuden oplyste Carl Gerstrøm, at han havde set de underskrevne regnskaber. 
 

2. Valg af to stemmetællere.  
 
Bestyrelsen foreslog Leif Nielsen og Bente Hansen som stemmetællere. Disse blev valgt. 

 
3. Opgørelse af det antal stemmer der er til stede ved generalforsamlingen.  

 
 

2380000 Musholmbugtens Bådeklub 5 

2560000 Skælskør Amatør Sejlklub 5 

2570000 Skælskør Bådelaug 5 

4150000 Kerteminde Sejlklub 5 

4450000 Faaborg Bådejerforening 5 

   

 5 klubber med hver 5 stemmer 25 

 Enkeltstemmer 22 

 Stemmer i alt repræsenteret 47 

 
                            

4. Bestyrelsens beretning. 

               Formanden Poul Erik Jakobsen aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.  
               Den skriftlige beretning var udleveret til de delegerede inden generalforsamlingen.  
               Den skriftlige beretning var ligeledes tilgængelig på Danske Tursejleres hjemmeside. 
               Efter fremlæggelsen takkede Poul Erik Jakobsen alle for godt samarbejde i 2016. 
               Desuden oplyste Poul Erik Jakobsen, at Danske Tursejlere har meldt sig ind i Dansk Erhverv 
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              således vi forhåbentlig kan få større indflydelse i det politiske miljø.  
  
              Dirigenten lod bestyrelsens beretning overgå til generalforsamlingen for debat. 
              Poul Emil Dalsgaard ytrede, at han var ked af, hvis Danske Tursejlere fremadrettet ikke         
              kunne afholde træf, da det er hans overbevisning, at det er med til at styrke  
              sammenholdet.  
              Poul Erik Jakobsen bekræftede, at såfremt der er ildsjæle, som kommer med gode forslag  
              og nok deltagere til at gennemføre arrangementer, vil Danske Tursejlere naturligvis altid se  
              meget positivt på sådanne henvendelser.   
              Erhard Rasmussen fandt at fordelingen af Danske Tursejleres turbøjer kunne være bedre  
              idet der er meget få DT bøjer i Limfjordsområdet. Poul Erik Jakobsen oplyste at i dette  
              område er der mange bøjer udlagt af Dansk Sejlunion og disse bøjer er qua vores  
              samarbejdsaftale med Dansk Sejlunion også tilgængelige for medlemmer af Danske  
              Tursejlere. Samlet har Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion en god landsdækning med  
              De ca. 300 udlagte turbøjer. 
                
              Efter spørgerunden blev bestyrelsens beretning godkendt med applaus.        
        

 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

 
Forretningsfører Leif Nielsen gennemgik resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 31. 
december 2016 samt balancen pr. 31. december 2016. Gennemgangen omfattede også en 
præsentation af budgettet for år 2017. 
 
Bo Stig Andersen havde et enkelt spørgsmål til regnskabet idet han ønskede at få oplyst, 
hvad honorar indtægter dækkede over. Forretningsfører Leif Nielsen oplyste at bl.a. var 
indtægter i forbindelse med vores forsikringsarbejde. 
 

             Dirigenten spurgte om regnskabet for 2016 skulle til afstemning, hvilket deltagerne ikke  
             ønskede og regnskabet for 2016 blev ligeledes godkendt med applaus. 
 
 

6. Fremlæggelse af det kommende års budget.  
 
Dette punkt på dagsordenen var behandlet under punkt 5, og blev godkendt dog med en 
enkelt kommentar.  
Dion Pedersen mente at de budgetterede udgifter til udstillinger var steget markant i 
forhold til de realiserede udgifter i 2016.  
Leif Nielsen oplyste at budgettet for 2017 indeholder store udgifter til vores deltagelse i 
Boatshow 2017 i Messe c i Fredericia, hvor Danske Tursejlere er repræsenteret med en stor 
stand på 110 m2. 
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7. Fastlæggelse af kontingent.  
 
Dirigenten gav igen ordet til formanden, som oplyste at Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent for 2017. 
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
 

8. Behandling af indkomne forslag. 
 

             Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
 
 
 
 

9. Valg af formand (normalt kun i lige år) 
 

             Kun formandsvalg i lige år. 
 

 
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
Dirigenten meddelte at der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer og at følgende kandidater 
stillede sig til rådighed for et genvalg 
 
Henning Jensen 
Søren Dyrskjøt 
Søren Juul Nerenst 
 
Herudover har to af de siddende bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg, valgt at 
udtræde af bestyrelsen af private årsager. 
 
Inden udløb af fristen for opstilling, var der modtaget indstillingsbrev fra Palle Søby som var 
udleveret ved indskrivningen. 
 
Bestyrelsens størrelse nedsættes fra 7 til 6 personer i den kommende valgperiode i det der 
ikke var indkommet andre kandidater rettidigt. 
Denne ændring er omfattet af vedtægternes § 6 stk. 1 som siger, at bestyrelsen skal bestå af 
5 – 7 personer. 
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Der var udleveret en beskrivelse af kandidaterne. 
 
Da Palle Søby var ny kandidat, præsenterede han sig kort for forsamlingen. 
 
Der blev fredsvalg da antallet af opstillere svarede til antallet af nye bestyrelsesmedlemmer. 
Dirigenten konstaterede, at alle kandidater blev valgt for 2 år, på nær Palle Søby som kun 
blev valgt for 1 år. 
 

11. Valg af 1. og 2. suppleant. 
 

Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 2 suppleanter 
 
Bestyrelsen indstillede 
 
Erik Holm Johansen 
Jesper Dyrhøj 
 

             Da der ikke opstillede flere kandidater til suppleantvalget blev begge indstillede valgt. 
             Erik Holm Johansen spurgte, om man ikke burde have indkaldt suppleanter for de 2   
             bestyrelsesmedlemmer. Poul Erik Jakobsen oplyste, at Henrik Billman havde trukket sig i  
             forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, hvorimod Allan Rasmussen havde     
             meddelt, at han ønskede at udtrække af bestyrelsen ved udgangen af februar måned 2017.  
             I perioden fra Allan Rasmussen udtræden og til afholdelse af generalforsamlingen var der  
             ikke afholdt bestyrelsesmøder, hvorfor der ikke var indkaldt nogen bestyrelses suppleant for  
             Allan Rasmussen.  
             Dion Pedersen spurgte om det ikke burde være generalforsamlingen som bestemte hvor  
             mange medlemmer bestyrelsen skulle have.  
             Leif Nielsen forklarede, at det netop er generalforsamlingen der beslutter dette idet  
             generalforsamlingen tidligere havde vedtaget de gældende vedtægter, hvorefter  
             bestyrelsen skal bestå af 5 – 7 medlemmer. 
             Desuden er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. 
                
             Erhardt Rasmussen oplyste, at i hans klub gælder de samme vedtægter med det formål, at  
             en forening ikke automatisk nedlægges, hvis der ikke er bestyrelses kandidater nok til en  
             given valg periode.                
               

12. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant. 
 
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 2 kritiske revisorer samt en suppleant. 

Bestyrelsen indstillede genvalg af: 

- Ole Vinholdt og Leif Goldbeck som kritiske revisorer 

- Leif Kruse Nielsen som kritisk revisor suppleant 
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            Begge blev genvalgt med applaus. 

 
13. Godkendelse af ekstern revision. 

 
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges ekstern revision 
Bestyrelsen indstillede Revisionsfirmaet John Schantz A/S, Solbjerg til genvalg. 
Revisionsfirmaet blev ligeledes genvalgt med applaus.  
 

 
14. Eventuelt. 

 
Carl Gerstrøm takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden efter at have oplyst at 
under eventuelt kunne alt drøftes men intet vedtages. 
Otto Hansen oplyste at Danske Tursejleres træf efter hans mening måske ligger for tæt på 
sommerferier til at medlemmer fristes til at deltage. 
Desuden opfordrede Otto Hansen Danske Tursejlere til at lave en form for opfølgning på 
Årets havn, da ikke alle havnene efterfølgende lever op til den flotte titel. 
 

             Poul Erik Jakobsen takkede Carl Gerstrøm for dirigentarbejdet. 
               
             Til slut bad han generalforsamlingen udbringe et leve for Danske Tursejlere. 
 
                 

                        Dato:    Dato: 

Referent.    Dirigent. 

                        Bente Hansen                                                                       Carl Gerstrøm 
                                              

 

 


