
 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Bisserup Sejlklub. 
Sted: Bisserup Forsamlingshus 
Tid:            Søndag den 8. marts 2020 kl. 10,00 

 
 
Dagsordenen. 
 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
 1.  Valg af dirigent.  

Poul H. Olsen enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 
 

 2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Fremlagt af formanden Jens Chr. Eskjær Jensen. 
Der er spørgsmål vedr. bestyrelsens tanker omkring at indføre individuelle 
elmålere for hver fastligger både i vand/land. Enkelte medlemmer foreslår at der 
installeres solceller, dette diskuteres. Bekymring fra bestyrelsen omkring at 
investere et stort beløb hertil, uden at have en lejekontrakt for flere år frem. Et 
medlem (Bent Rasmussen) tilbyder at samarbejde med bestyrelsen omkring at 
finde ud af hvor strømmen lige nu bliver brugt, samt hvor meget. Derefter kan 
der tages beslutning omkring evt. elmåler eller solcelle.  

 
 3.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år. 

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år af kassereren Andres Eskjær 
Jensen. Godkendt enstemmigt uden yderligere bemærkninger. 
 

 4.  Forelæggelse af budget for det kommende år. 
Det kommende års udgifter og indtægter fremlagt af kassereren Andres Eskjær 
Jensen. Fremlæggelsen byggede på årsregnskabet 2018 med uddybelse af de 
punkter, der kunne variere mest. Gæstelejen, tilskuddene fra Slagelse 
kommune, huslejen og uddybning af sejlrenden. 
Generalforsamlingen havde ikke kommentarer hertil. 
 

 5.  Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uforandrede kontingenter. Enstemmigt vedtaget. 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen foreslår at sætningerne: Største tilladte længde overalt er 10,50 m. 
Største tilladte bredde er 3,50 m. i § 3 i Ordensreglementet - slettes. 
Begrundelse: Der er faktisk pladser, som kan have plads til større både end de 
anførte begrænsninger. 
Gældende vedtægter og ordensreglement findes på hjemmesiden 
www.bisserupsejlklub.dk 

 

http://www.bisserupsejlklub.dk/


Et medlem foreslår at sætningerne ikke fjernes helt, men at der blot laves en 
tilføjelse som giver bestyrelsen mulighed for at lave dispensationer. Hermed 
beholdes retten til at afvise større både, samt mulighed for en hvis fleksibilitet. 
Et medlem gør opmærksom på at reglen i første omgang blev lavet, da man 
ønskede at bevare Bisserup havn som en ”lille havn”.  
Det vedtages, at der tilføjes en dispensation til bestyrelsen. De tilladte maks. 
mål beholdes i ordensreglementet.  
 

7. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte kasserer. 
Bestyrelsen foreslår gengodkendelse af Andrés Eskjær Jensen 
Andres Eskjær Jensen godkendt af generalforsamlingen. 

 
8. Valg af bestyrelse som foreskrevet i vedtægternes § 11, stk. 3.  

Freddy Dahl Thomasen og Harly Bruun Jørgensen er på valg til bestyrelsen for 
de næste 2 år. Jens Christian Eskjær Jensen er på valg som formand for de 
næste 2 år. Alle accepterer genvalg.  
Godkendt af generalforsamlingen. 

 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Popp Andersen og Klaus Gøtzsche-Larsen 
som revisorer og Jørgen Sørensen som revisorsuppleant. 
Godkendt af generalforsamlingen. 
 

10. Eventuelt. 
  

Karrebæksmindebroen er lukket i fire uger omkring september, Det foreslås, at 
klubben kan drage fordel af det ved at tilbyde/reklamere for, at sejlere fra 
havnene på den anden side af broen kan ligge i Bisserup havn. Det noteres hos 
bestyrelsen. 
 
Der bliver spurgt ind til måden bådene ligger på land nu, da det giver enkelte 
bådejere mindre gener. Formanden forklarer hvordan det egentlig er ønskeligt 
at bådene ligger, og hvorfor de ligger som de gør nu. Poul H. Olsen foreslår, at 
der laves mærker så medlemmer altid er klar over hvor deres stativ skal stilles 
op. Formand appellerer til at eventuelle mærker ikke forvirrer andet skiltning på 
p-pladsen. 
 
Der fremsættes et ønske om at folk bliver og hjælper hele dagen når både tages 
op/ned. 
 
Et medlem forslår, at i forbindelse med at der skal tages både op/ned, laves en 
plan for hvilke både der tages op i hvilken rækkefælge (måske puljeordninger). 
På den måde kan vi imødekomme at folk kan planlægge og prioritere deres tid 
bedre. Bestyrelsen vil arbejde videre med idéen.  
Bestyrelsen appellerer til, at medlemmer selv fjerner deres spildolie og andre 
lignende efterladenskaber. 
 
 
 
 
Ordstyrer Poul H. Olsen    Referent Astrid Kure  


