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Beslutningsreferat fra generalforsamlingen 2020 i Danske Tursejlere 

Den 29. maj 2021 kl. 11.00 i Lokalerne 

Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunen, Sylowsvej 10, 4220 Korsør.  

 
       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 2021 ligesom 

indkaldelsen blev bragt i Tursejleren som blev udsendt til alle medlemmer i februar 2021. 

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. Klubnavn Stemmer 

134 Sydkystens Sejlklub 5 

135 Ishøj Havn 5 

414 Amanda Sejl-ogMotorbådsklub 5 

445 Faaborg Bådejerforening 5 

4       klubber med hver 5 stemmer 20 

 Enkeltstemmer 31 

 Stemmer i alt repræsenteret 51 

      

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 2020. 

               

            Dirigenten lod bestyrelsens beretning overgå til generalforsamlingen for debat. 
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            Peter Morgen spurgte til projekt Blå oplevelser. Hvad går dette projekt ud på? 

            Leif Nielsen forklarede, at projekt Blå oplevelser er natur og kultur formidling i de områder,  

            hvor Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion har udlagt de ca. 300 turbøjer.. 

            Projektet er budgetteret til 2,5 mio. kr. som Nordeafonden støtter med 1,5 mio. kr. og  

            Friluftsrådet støtter med 0,5 mio. kr. Danske Tursejlere støtter selv projektet med 0,5 mio. kr. 

            Den 19. juni 2021 bliver der afholdt stort åbningsevent i Nyborg. 

 

            Bestyrelsens beretning blev herefter 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 2020 samt 

balancen pr. 31. december 2020. Gennemgangen omfattede også en præsentation af budgettet 

for år 2021. 

 

 Dirigenten meddelte, at han havde set det af revisorerne og af bestyrelsen underskrevne               

 regnskab. Dirigenten lod regnskabet overgå til debat. 

 

 Mogens Koziel ønskede at få belyst om Danske Tursejlere får honorar for at være    

 forsikringsformidler. 

 Leif Nielsen oplyste at ca. halvdelen af sekretariatets arbejdstid bruges på forsikring. 

 Indtægten for forsikringsarbejdet føres under diverse indtægter i regnskabet. 

  

 Erik Holm Johansen ønskede at få oplyst medlems til og afgang for 2020. 

 Leif Nielsen oplystes at bruttotilgangen ca. er 1700 nye medlemmer, og nettotilgangen er ca. 

700. 

 

            Dirigenten bad om generalforsamlingens godkendelse af regnskabet og meddele decharge til  

            bestyrelsen. 

             

            Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet med applaus. 

             

            Dirigenten konstaterede, at jævnfør vedtægternes § 10 skal budgettet ikke godkendes men er   

et orienteringspunkt.    

 

6. Fremlæggelse af det kommende års budget.  

 

Efter gennemgang af budgettet havde Erik Holm Johansen et enkelt spørgsmål idet han 

ønskede at høre om Danske Tursejlere betalte skat og moms. 

Leif Nielsen oplyste at Danske Tursejleres ikke er skattepligtig men at der afregnes moms af 

aktiviteter i Tursejlershoppen samt annoncesalg til magasinet Tursejleren. 
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7. Fastlæggelse af kontingent.  

 

Dirigenten gav igen ordet til formanden, som oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent for 2022. 

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      (genopstiller) 

Christian Larsen          (ny indstilling)) 

            Henning Jensen            (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 han konstaterede, at der var fredsvalg og de nævnte    

            kandidater var valgt for 2 år. 

 

10. Valg af 1. og 2. suppleant. 

 

Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen indstillede 

 

Hans Ebdrup Kjær (1. suppleant) og Jesper Hyldager (2. suppleant) 

 

            Da der ikke opstillede flere kandidater til suppleantvalget blev begge de indstillede valgt. 

             

                              

11. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant. 

 

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

 

Bestyrelsen indstillede: 

            Ib Rasmussen og Eivind Skaalum som kritiske revisorer  

            og Leif Kruse som kritisk revisor suppleant. 

 

            Dirigenten konstaterede, at de indstillede kandidater blev valgt. 
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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. 

 

Dirigenten oplyste, at under eventuelt kunne alt drøftes men intet vedtages. 

 

Ib Barren takkede for gode møder og generalforsamlinger gennem årene og roste Danske 

Tursejlere for den høje standard de er nået op til. 

 

Erik Holm Johansen havde et par spørgsmål fra forskellige havnefogeder. 

Ønske om klistermærke med bekræftelse af betalt ansvarsforsikring. 

Sekretariatet noterede sig dette ønske. 

 

Herefter spurgte Erik Holm til udfordringen med at grille om bord på en båd? 

Leif Nielsen oplyste, at der ifølge det normale havneregulativ er forbud mod at grille og 

anvende åben ild på broer og i bådene. Forsikringsmæssigt vil en skade p.t. blive afvist 

såfremt det kan bevises at en brand er forårsaget af en grill. 

Sluttelig oplyste Leif Nielsen, at vi er i dialog med FLID om havneregulativet idet der nok 

burde skelnes imellem en kulgrill med åben ild, en elektrisk grill og en gas grill som begge 

kan sidestilles med udstyret i et pantry.  

 

Henning Jensen takkede Søren Dyrskjødt for hans indsat gennem de sidste 8 år i Danske 

Tursejleres bestyrelse, og ønskede ham held og lykke fremover. 

Søren takkede for godt samarbejde og kammeratskab og gav udtryk for at det vil være et savn 

ikke at være en del af bestyrelsen. 

 

            Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen, hvorefter han gav     

            ordet til formanden 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                                               Carl Gerstrøm 

            Referent                                      Dirigent                                             
 

  


