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Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere
Den 13. april 2019 kl. 11.00 i Lokalerne Silkeborg Motorbådsklub
Restaurant Indelukket, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg
Formand Henning Jensen bød velkommen til de fremmødte, derefter gik han direkte over
til dagsordenen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Carl Gerstrøm som dirigent. Carl Gerstrøm blev enstemmigt valgt.
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 2019 ligesom
indkaldelsen blev bragt i Tursejleren som blev udsendt til alle medlemmer primo februar
2019.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Ingen af de fremmødte gjorde indsigelser mod dette.
2. Valg af to stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Krestine Frandsen og Bente Hansen som stemmetællere. Disse blev
valgt.
3. Opgørelse af det antal stemmer der er til stede ved generalforsamlingen.
Klubnr.
7160000
4450000

Klubnavn
Egense Sejlklub
Faaborg Bådejer Forening

Stemmer
5
5

2 klubber med hver 5 stemmer
Enkeltstemmer
Stemmer i alt repræsenteret

10
33
43

4. Bestyrelsens beretning.
Den skriftlige beretning var udleveret til de delegerede inden generalforsamlingen
og har ligeledes været tilgængelig på Danske Tursejleres hjemmeside.
Formanden Henning Jensen aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.
Efter fremlæggelsen takkede Henning Jensen alle for godt samarbejde i 2018.
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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 ønskede at behandle dagsordenes pkt. 5 & 6 under et, hvilket
dirigenten billigede.
Leif Nielsen gennemgik resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 31. december 2018 samt
balancen pr. 31. december 2018. Gennemgangen omfattede også en præsentation af budgettet
for år 2019.
Dirigenten meddelte, at han havde set det af revisorerne og af bestyrelsen underskrevne
regnskab. Dirigenten lod regnskabet overgå til debat.
Erhard Rasmussen ønskede at budget for kommende år bliver taget med i det udleverede
regnskab. Dette blev taget til efterretning.
Desuden ønskede Erhard Rasmussen belyst hvorfor andre indtægter var faldet med ca.
300.000. Leif Nielsen oplyste at det skyldtes flere årsager, den kollektive præmie for
ansvarsforsikringer er steget, mens kontingentet har været uændret. Samtidig er
kursusaktiviteter faldet, og der har været mindre salg fra tursejlershoppen.
Erik Holm Johansen ønskede at få belyst hvorfor Danske Tursejlere 2010 Aps er blevet
nedlagt.
Leif Nielsen oplyste, at bestyrelsen ikke længere fandt, at der er balance i nytteværdien ved
fortsat drift sammenholdt med de ressourcer, der anvendes på at drive selskabet. Erik Holm
Johansen ønskede også at få belyst udgiften til indretning af lejede lokaler. Leif Nielsen
forklarede at investeringen tidligere var opført i balancen for DT 2010 Aps og i forbindelse
med nedlukningen af selskabet var alle balanceposter i DT 2010 Aps overført til Danske
Tursejleres balance.
Dirigenten bad om generalforsamlingens godkendelse af regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at jævnfør vedtægternes § 10 skal budgettet ikke godkendes men er
et orienteringspunkt. Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning
6. Fremlæggelse af det kommende års budget.
7. Fastlæggelse af kontingent.
Dirigenten gav igen ordet til formanden, som oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret
kontingent for 2020.
Henning Jensen motiverede bestyrelsens forslag således. Danske Tursejlere har haft en stor
medlemsfremgang som i stor udstrækning skyldes nuværende medlemmers anbefaling til
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andre sejlere. Bestyrelsen håber at denne udvikling fortsætter således kontingentet kan holdes
på et uændret niveau. Forslaget blev vedtaget.
8. Behandling af indkomne forslag.
Dirigenten meddelte at der ikke var indkommer forslag.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og at følgende kandidater
var indstillet.
Søren Juul Nerenst
Søren Dyrskjøt
Henning Jensen

(genopstiller)
(genopstiller)
(genopstiller)

Dirigenten meddelte, at der ikke var opstillet andre kandidater.
For god ordens skyld anmodede dirigenten de 3 bestyrelsesmedlemmer om en kort
præsentation af dem selv inden der konstateredes at der var fredsvalg og de nævnte
kandidater blev genvalgt.
Dirigenten konstaterede, at alle kandidaterne var blevet valgt for 2 år.
10. 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.
Erik Holm Johansen som 1. suppleant
Karsten Pennov som 2. suppleant
11. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant.
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 2 kritiske revisorer samt en suppleant.
Tidligere kritisk revisor gennem mange år, Ole Vinholt havde meddelt at han ønskede at
stoppe af personlige årsager.
Bestyrelsen indstillede derfor:
Nyvalg af Ib Rasmussen
Genvalg af Leif Goldbeck
Som kritiske revisorer og
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Leif Kruse som kritisk revisor suppleant.
Dirigenten konstaterede, at de indstillede kandidater blev valgt.
12. Godkendelse af ekstern revision.
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges ekstern revision
Bestyrelsen indstillede valg af Revision og Råd A/S. Indstillingen blev godkendt.
13. Eventuelt.
Carl Gerstrøm gav ordet til formanden efter at have oplyst at under eventuelt kunne alt
drøftes men intet vedtages.
Formand Henning Jensen rejste sig og fortalte at Danske Tursejlere havde besluttet at hædre
revisor John Schantz for hans store arbejde gennem årene 1999-2018.
John Schantz modtog Danske Tursejleres guldnål for særlig indsats.
Egense Sejlklub takkede for titlen som Årets havn og forærede Danske Tursejlere
en flot bamse med redningsvest, som skal bo på kontoret i den lille regningsflåde.
Bo Stig Andersen gjorde opmærksom på at Danske Tursejlere fremover bør have
dagsordenen med på tryk til deltagerne.
Erik Holm Johansen takkede bestyrelsen for den store indsats i forbindelse med nedsættelse
at statsafgiften.
Niels Larsen gjorde forsamlingen opmærksom på de store besparelser sejlere gør for miljøet
ved at blive i Danmark i stedet for at tage på udlandsrejser, og hvor fint sejlere støtter
økonomien i Danmark ved at holde ferie her i landet..
Erhard Rasmussen oplyser at Ældresagen giver hvervegaver for nye medlemmer, måske kan
Danske Tursejlere gøre noget lignende.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning
Henning Jensen takkede Carl Gerstrøm for dirigentarbejdet.
Til slut bad formanden generalforsamlingen udbringe et leve for Danske Tursejlere.
Dato:

Dato:

Bente Hansen
Referent

Carl Gerstrøm
Dirigent

