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Referat fra generalforsamling for året 1. oktober 2020 til                                    

30. september 2021 og afholdt tirsdag den 30. november 2021 

 
1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Povl Egmose som blev valgt med applaus. 

 

 

2. Formandens beretning 

 

Formanden berettede om endnu et forenings år, hvor coronaen havde sat sine tydelige spor og hvor 

medlemsaktiviteterne igen havde været ramt. Standerhejsning og stander nedhaling var gennemført 

om end med mindre festivitas end det er sket før coronaen meldte sin ankomst. 

 

Til gengæld var der fortsat afholdt mødeaktiviteter med flere interessenter om udviklingen af 

Kerteminde Marina. Formanden og næstformanden har deltaget i møder sammen med Kerteminde 

Kommune og Kerteminde Sejlklub.  

 

Formanden gav en kort orientering om, hvad status er p.t. såvel på de igangværende drøftelser om 

selve marina udbygningen og på etablering af ny vinteropbevarings-plads, hvor de nye 

standardstativer er blevet rigtigt godt modtaget af langt de fleste fastliggere. 

 

Havnens medarbejderstab er blevet fornyet – senest med ansættelse af vores nye havnechef Søren 

Therkelsen. På foranledning af Amanda er de gamle møder mellem havnens klubber og havnens 

ledelse blevet kickstartet og dette borger godt for det fremtidige samarbejde. Indtil videre ser det 

absolut lovende ud. 

 

Siden sidste generalforsamling har vi arbejdet på, at få færdiggjort Amanda’s hjemmeside. Arbejdet 

som har vist sig, at tage lidt mere tid end oprindeligt forventet er nu tæt på at være afsluttet. Der 

mangler enkelte ting og informationer men i det store hele er vi i bestyrelsen er vi stolte af indsatsen 

fra kommunikationsudvalget. 

 

Vi gennemførte også en hvervekampagne primo september med et efterfølgende åbent hus, hvor 

ikke mindre end 7 nye sejlerfamilier viste interesse og alle meldte sig ind i Amanda. En stor tak for 

dette. Nye medlemmer er altid velkomne så tøv ikke med at fortælle til jeres sejlervenner, hvor vi 

ligger og hvad vi laver. Der er altid plads til flere om bord ☺ 

 

Og hvad laver vi egentligt? Som formand er jeg meget stolt af det flotte og omfangsrige 

aktivitetsprogram som aktivitetsudvalget fik stablet på benene. 

Jeg kan ikke mindes et mere spændende program i nyere tid. Så her fra skal der lyde en stor 

opfordring til at bakke op om der planlagte aktiviteter. Udvalget fortjener det. 

 

Husudvalget har heller ikke ligget på den lade side. Huset fremstår i fin stand og den planlagte 

opfriskning med lidt maling udvendig er skubbet til 2022. Udlejningen har også fungeret fint og er 

med til at bringe klubbens økonomi i fornuftig balance. 
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Omkring bestyrelsesarbejdet vil jeg blot orientere om, at vi til alle bestyrelsesmøder i det forgangne 

år har haft glæde af, at alle udvalgsmedlemmer har været inviteret og mange har deltaget. 

I en lille forening som Amanda er det nemlig nødvendigt, at vi står sammen om det praktiske 

arbejde og ikke gør den store forskel ud af om man er bestyrelsesmedlem eller ”bare et 

udvalgsmedlem”. Det hele er frivilligt og ulønnet arbejde som kun belønnes ved glæden ved at få 

tingene til at lykkes sammen med andre.  

Her skal også lyde en stor tak til de øvrige frivillige ildsjæle som har medvirket til at få hjulene til at 

dreje rundt – uanset om det er lidt el arbejde, tømrerarbejde, skaffe torsk eller andre sjove opgaver. 

 

Så her til sidst vil jeg bare sige tak til alle for et godt samarbejde i det forgangne år.  

Vi ser alle frem til at dette fortsætter i det kommende år 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. 

 

Generalforsamlingen noterede med tilfredshed, at der igen var planlagt periodiske møder mellem 

havnens ledelse og klubberne på havnen 

 

Herudover var der ingen kommentarer og generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

 

3. Godkendelse af regnskab 

 

Kasseren gennemgik regnskabet for perioden 1. oktober 2020 – 30. september 2021. 

Årsregnskabet udviste et positivt resultat på kr. 5.689,23.  

Foreningens formue udgjorde pr. 30. september 2021 kr.493.723,33.  

 

Bestyrelsen anså regnskabet for tilfredsstillende.  

Formanden supplerede kasserens gennemgang af årsregnskabet med følgende oplysning. 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Resultat før 

ekstraordinære udgifter 

 

-24.584,91 

 

-9.980,43 

 

-1.310,86 

 

5.689,23 

 

Dirigenten spurgte til om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.  

Det var der ikke og generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 565,- for aktive medlemmer og kr. 290,- for passive 

medlemmer.  

Formanden motiverede bestyrelsens forslag med at der var balance i regnskabet og at der 

budgetteres med et resultat på +/- 0 i år 2021/2022.   

 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag. 
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6. Valg af formand 

 

På valg var Leif Nielsen der var villig til genvalg. Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, 

hvilket ikke var tilfældet, hvorefter Leif Nielsen blev genvalgt med applaus. 

 

 

7. Val af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

På valg var: Keld Bøttger og Mai Britt Solvang som var villige til genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet og de 2 kandidater blev 

herefter genvalgt med applaus 

 

 

8. Valg af suppleant 

  

På valg var: Lone Grønbæk som var villig til genvalg. Dirigenten spurgte om der var andre 

kandidater og da det ikke var tilfældet blev Lone Grønbæk genvalgt med applaus. 

 

 

9. Valg af 2 revisorer 

 

På valg var Kurt Skyggelund og Gitte Gormsen som begge blev genvalgt 

 

 

10. Valg af udvalg 

 

Nuværende Nyvalg 
Husudvalg: 

- Keld Loft Hansen 

- Eivind Skaalum 

- Ole hansen 

 

Genvalgt 

Genvalgt 

Nyvalgt 

Kommunikationsudvalg: 

- Majbritt Nielsen 

 

Genvalgt 

Aktivitetsudvalg: 

- Keld Bøttger 

- Inger Bøttger 

 

Genvalgt 

Genvalgt 

 

 
11. Eventuelt 

 

Dirigenten spurgte til eventuelle bemærkninger fra generalforsamlingen.  

Fra generalforsamlingen var der to kommentarer, der omhandle vedligeholdelsesarbejder. 

Bro 10 er i meget dårlig vedligeholdelses stand ligesom der mangler en del fortøjningspæle ved 

flere broer i marinaen. LN lovede, at viderebringe disse kommentarer til møderne med havnens 

ledelse. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger og dirigenten lukkede derfor generalforsamlingen.  

 

Formanden takkede af og bad forsamlingen udråbe det traditionelle hurra for klubben. 
 
 


