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Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere
Den 7. april 2018 kl. 11.00 i Korsør Sejlklub,
Restaurant Lystbådehavnen, Sylowsvej 10, 4220 Korsør
Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte, hvorefter alle nød Danske
Tursejleres Præsentationsvideo. Efter videoen gik formanden 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.
Jf vedtægternes § 10 stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling, skal indkaldelsen bekendtgøres
8 uger før på hjemmesiden.
Indkaldelsen har ligget på hjemmesiden og på Facebook siden midten af januar 2018 ligesom
indkaldelsen blev bragt i Tursejleren som blev udsendt til alle medlemmer medio marts 2018.
Ingen af de fremmødte gjorde indsigelser mod dette.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
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.
Klubnr.
2380000
2410000
4170000
4450000

Klubnavn
Musholmbugtens Baadeklub
Vesthavnens Baadlaug
Svinø Bådelaug
Faaborg Baadejer Forening
4 klubber med hver 5 stemmer
Enkeltstemmer
Stemmer i alt repræsenteret

Stemmer
5
5
5
5
20
34
54

4. Bestyrelsens beretning.
Den skriftlige beretning var udleveret til de delegerede inden generalforsamlingen
og har ligeledes været tilgængelig på Danske Tursejleres hjemmeside.
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Formanden Poul Erik Jakobsen aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.
Han lagde vægt på de nye krav til ansvarsforsikring efter Vandscooterulykken i
København og bad alle være behjælpelige med at få bådoplysninger korrekt opdateret
hos Danske Tursejlere. Desuden oplyste han at der stadig arbejdes på at få statsafgiften
fjernet/omlagt.
Desuden konstaterede han at de udlagte turbøjer er en stor succes for medlemmerne.
Sommertogtet sidste år var en stor succes, og i år gentages succesen med 2 togter et mod
Nord og et mod syd.
Den skriftlige beretning var udleveret til de delegerede inden generalforsamlingen.
Og har ligeledes været tilgængelig på Danske Tursejleres hjemmeside.
Efter fremlæggelsen takkede Poul Erik Jakobsen alle for godt samarbejde i 2017.
Dirigenten lod bestyrelsens beretning overgå til generalforsamlingen for debat.
Der var ingen som havde spørgsmål eller kommentarer og bestyrelsens beretning blev
godkendt med applaus.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forretningsfører Leif Nielsen gennemgik resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 31.
december 2017 samt balancen pr. 31. december 2017. Gennemgangen omfattede også en
præsentation af budgettet for år 2018.
Dirigenten meddelte, at han havde set det af revisorerne og af bestyrelsen underskrevne
original regnskab.
Dirigenten lod regnskabet overgå til debat.
H. C. Andersen spurgte hvilke tanker bestyrelsen havde gjort sig med hensyn til den store
egenkapital. Leif Nielsen oplyste, at det hidtil har været bestyrelsens holdning, at
egenkapitalen på ca. 2 mio. kr. skal bestå således Danske Tursejlere kan modstå en periode
med tilbagegang. Det er ikke intentionen, at egenkapitalen skal vokse yderligere. Danske
Tursejlere skal ikke være en opsparingsforening men sende flest muligt af
kontingentkronerne tilbage til medlemmerne i forbindelse med aktiviteter. På grund af den
nye forsikringslovgivning har bestyrelsen netop besluttet, at sekretariatet skal have
implementeret et nyt medlemssystem som ikke var budgetteret nu. Dette kan måske koste lidt
af egenkapitalen.
Dirigenten bad om generalforsamlingens godkendelse af regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
6. Fremlæggelse af det kommende års budget.
Dirigenten gav ordet til forretningsføreren
LN præsenterede budget for 2018, samt gennemgik en beregning som viste at
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Ca. halvdelen af årets indkomst kommer direkte tilbage til medlemmerne.
Dirigenten konstaterede, at jævnfør vedtægternes § 10 skal budgettet ikke godkendes men er
blot et orienteringspunkt
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning
7. Fastlæggelse af kontingent.
Dirigenten gav igen ordet til formanden, som oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret
kontingent for 2019.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.
8. Behandling af indkomne forslag.
Dirigenten meddelte, at der var indkommet forslag fra bestyrelsen til en ændring af
vedtægterne. Dirigenten gav ordet til forretningsføreren.
LN gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
Dirigenten satte bestyrelsens forslag til afstemning. Generalforsamlingen godkendte
enstemmigt forslaget. I spørgsmål der omhandler ændringer af vedtægter, er der krav til 2/3
af de fremmødte stemmer for.
Dirigenten konstaterede, at forslaget var godkendt men jævnfør vedtægternes § 11 skal der
efterfølgende afholdes en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af
bestyrelsens forslag. Nærmere herom senere.
9. Valg af formand (normalt kun i lige år)
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges en ny formand idet
nuværende formand Poul Erik Jakobsen ikke ønskede genvalg.
Poul Erik Jakobsen bad om ordet og dirigenten gav hermed ordet til PEJ for et kort indlæg.
Dirigenten meddelte, at bestyrelsen havde indstillet den nuværende næstformand Henning
Jensen til valg som ny formand.
Da der ikke var indkommet andre indstillinger var Henning Jensen dermed valgt som ny
formand ved fredsvalg.
Dirigenten suspenderede herefter generalforsamlingen idet den nyvalgte formand ønskede
ordet.
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Henning Jensen holdt en flot takketale til Poul Erik Jakobsen for hans store indsats gennem
mange år for Danske Tursejlere. Henning jensen sluttede med at udnævne Poul Erik Jakobsen
til æresmedlem samt tildele Poul Erik DT’s guldnål.
Henning Jensen gav herefter ordet til Leif Nielsen som kunne meddele bestyrelsens
beslutning om også, at tildele Lise Lotte Trier Danske Tursejleres guldnål. Lotte var valgt ind
i DT’s bestyrelse inden Poul Erik og var blandt andet med til at samle alle tråde efter nogle
turbulente år i slutningen af 90’serne for Danmarks Tursejlerforening.
Herefter genoptog dirigenten den ordinære generalforsamling.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og at følgende kandidater
var indstillet.
Claus Boisen (indstillet til genvalg)
Palle Søby (indstillet til genvalg)
Karsten Kristiansen (indstillet til nyvalg)
Dorthe Lemming (Indstillet til nyvalg)
Dirigenten konstaterede, at der var fredsvalg og at alle indstillede kandidater var valgt.
For god ordens skyld anmodede dirigenten de 4 valgte bestyrelsesmedlemmer om en kort
præsentation af dem selv.
Dirigenten konstaterede, at alle kandidaterne var blevet valgt for 2 år.

11. Valg af 1. og 2. suppleant.
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen indstillede
Erik Holm Johansen
Karsten Pennov
Da der ikke opstillede flere kandidater til suppleantvalget blev begge indstillede valgt.
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
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-

Leif Kruse Nielsen som kritisk revisor suppleant

Begge blev genvalgt med applaus.
13. Godkendelse af ekstern revision.
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges ekstern revision
Bestyrelsen indstillede valg af Revision og Råd, Odense
Poul Erik Jakobsen motiverede bestyrelsens forslag med begrundelsen, at det var bedre at
vælge en lokal revision frem for en Revision beliggende i Solbjerg.
Dirigenten konstaterede, at Revisionsfirmaet blev nyvalgt 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.
Judith Ditlevsen holdt en rørende tale for Poul Erik Jakobsen på egne og Børge Nygårds
vegne.
Leif Knudsen fra Dansk Bavaria Klub ønskede at få oplyst hvorfor en turbøje kan forlade sin
plads og flyde væk. Leif Nielsen forklarede, at det kan ske såfremt en for stor og tung båd
forsøger at ankre op ved en turbøje.
Poul Svane takkede for den dejlige tur over Østersøen, og gjorde opmærksom på,
at på turen mod Nord dette år, er der en max. Mastehøjde på 12,8 m, hvilket burde
oplyses ved tilmelding til togtet.
Poul Erik Jakobsen tog ordet til sidst og takkede Judith Ditlevsen og Børge Nygård for
at have været med til at starte Danmarks Tursejlerforening.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen og gav ordet til formanden.
Poul Erik Jakobsen takkede Carl Gerstrøm for dirigentarbejdet.
Til slut bad han generalforsamlingen udbringe et leve for Danske Tursejlere.
Dato:

Dato:

Bente Hansen
Referant

Carl Gerstrøm
Dirigent
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