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Generalforsamling i Hanse Klub Danmark 

 

afholdt i 

Bogense den 7. maj 2016 kl. 10:30 

 

 

Deltagende medlemmer / fremmødte både: 

 

Agathe (Hanse 341, Lynetten) m. Ulrik Holt 

Gast: Ole Kirkelund (Hanse 342, Amani, Lynetten) 

 

Glenten (Hanse 342, Svendborg) m. Anders Glente 

 

Heaven (Hanse 355, Vejle) m. Rene og Eva Skovgaard Jensen 

 

KiCo (Hanse 350, Svanemøllen) m. Claus Elvers-Hansen og Lene Kongensgaard 

 

MoDi (Hanse 312, Egå) m. Ole Østergaard og Susan Pedersen 

 

Sea You (Hanse 325, Vejle) m. Tom Jensen og Jonna Groth Jensen 

 

Desuden deltog fra landsiden: 

 

Ask (Hanse 342, Kerteminde) m. Sam og Kirsten Skouw Nielsen 

 

 

 

Referat jf. udsendt dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent: 

Som dirigent valgtes Ole Østergaard. 

 

2. Formandens beretning: 

Formanden, Ole Kirkelund, bød velkommen til de fremmødte medlemmer samt til de 

nye medlemmer, Tom Jensen og Jonna Groth Jensen (Sea You, Vejle). Vi kunne tælle 

hele 6 fremmødte både og besætninger samt yderligere besætningsmedlemmer, som 

mødte fra landsiden for at deltage i Generalforsamlingen og / eller Træffet. 

 

Træffet 2016 kunne betegnes som en succes i betragtning af, at vi i 2015 måtte aflyse 

både træffet og den ordinære generalforsamling i sidste øjeblik. (Begge dele skulle og-

så være afholdt i Bogense). I 2015 blev der i stedet afholdt ekstraordinær generalfor-

samling den 24. oktober på hotel Villa Gulle i Nyborg. Vi diskuterede i den forbindel-

se behovet for ændringer i klubbens vedtægter, kontingent og mulighederne for at vi-

dereføre traditionen med et årligt Hanse-træf. Emnerne er fortsat relevante, og for-

manden afsluttede beretningen med en opfordring til at komme med gode idéer hertil. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab: 

Kasseren, Sam Skouw Nielsen (Ask, Kerteminde) fremlagde regnskabet, som var 

uden væsentlige ændringer i forhold til det senest fremlagte regnskab efter den ekstra-

ordinære generalforsamling i 2015. Der er således en betydelig kassebeholdning på 
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næsten kr. 50.000. Vi har derfor den udfordring, at finde relevante aktiviteter at inve-

stere pengene i til gavn for medlemmerne, idet de opsparede midler i tilfælde af klub-

bens evt. opløsning vil overgå til Dansk Sejlunion. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: 

Kontingentet blev ved den ekstraordinære generalforsamling i 2015 nedsat til kr. 100 

årligt set lyset af den ganske store kassebeholdning. Det blev dog besluttet at fastholde 

kontingentet på kr. 100 for det kommende kalenderår (se i øvrigt under evt.). 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Ole Kirkelund (formand) og Sam Skouw Nielsen (kasserer) var begge på valg. Begge 

modtog genvalg. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Ole Kirkelund fortsætter som formand, Ole Østergaard som webmaster for hjemmesi-

den og Sam Skouw Nielsen som kasserer. Bestyrelsen sigter på at mødes (evt. virtuelt) 

i juli, september og i november 2016. 

 

6. Valg af revisor, samt en suppleant: 

Klubbens revisor, Ulrik Holt, accepterede at fortsætte som revisor. Som suppleant ind-

trådte vores nye medlem fra Sea You (Vejle) Jonna Groth Nielsen. 

 

7. Indkomne forslag: 

Der var ikke på forhånd indkommet forslag. I stedet blev idéer og nye tiltag diskuteret 

under evt. (se neden for). 

 

8. Evt.: 

Tidspunktet for det årlige træf blev diskuteret i lyset af de seneste års manglende til-

slutning. Der blev foreslået flere muligheder - herunder et træf om sommeren eller al-

ternativt i slutningen af sæsonen. Det hidtidige faste tidspunkt er hvert år i Kr. Him-

melfartsferien, hvilket foreløbigt fastholdes til næste træf. Dette års træf ligger usæd-

vanligt tidligt på året, hvilket formentlig har været en udfordring for mange medlem-

mer. I 2017 ligger Kr. Himmelfartsdag helt fremme i uge 21 (den 25. maj), hvilket gi-

ver en bedre chance for deltagelse. 

 

Placeringen af træffet i 2017 blev diskuteret, og det blev vedtaget at afholde træffet i 

Vejle. De fremmødte medlemmer fra Vejle indvilgede i at formidle kontakter til hav-

nen og sejlklubben Neptun i Vejle. 

 

Derudover blev klubbens fremtid; mulige ændringer i vedtægterne vedr. klubbens 

struktur og bestyrelsens opgaver; muligheden for lokale medlemsarrangementer samt 

et vinterarrangement diskuteret. 

 

Kontingentet samt medlemsbetaling for deltagelsen det årlige træf og evt. andre arran-

gementer blev ligeledes diskuteret herunder. Formanden foreslog, at vi afstod fra at 

opkræve kontingent for medlemskab af Hanse Klub Danmark indtil videre for ikke at 

akkumulere yderlige midler. I indeværende år har bestyrelsen desuden gjort deltagel-

sen i træffet gratis for medlemmerne. Det er dog vurderingen fra flere af deltagerne, at 

det ikke er beløbenes størrelse, der har betydning. Det er muligvis blot det evt. besvær 

ved betalingen, som kan spille ind på manglende tilslutning til både træffet og klubben 

i øvrigt. På den anden side fremhævede bl.a. vore nye medlemmer, at det kan have en 
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værdi i sig selv, at man aktivt betaler for medlemsskabet. Der kan set i det lys være 

mere relevant at nøjes med fortsat at gøre deltagelsen i Hanse-træffet gratis. 

 

Der blev ikke vedtaget konkrete tiltag vedr. ovennævnte, men bestyrelsen vil ved sine 

kommende møder følge op på de diskuterede emner. 

 

I denne sammenhæng blev behovet for en revidering af klubbens hjemmeside diskute-

ret, herunder evt. indførelse af log-in for medlemmer med henblik på at skabe mere 

medlemsdrevet dynamik / bidrag på hjemmesiden. Bidrag (debatindlæg, billeder og 

grej-annoncer mv.) fra medlemmerne kan derved gøres mere smidigt og mindre kræ-

vende for webmasteren, som ellers skal tage sig af alt. 

 

Vore nye medlemmer fra Vejle (Sea You) kunne evt. formidle kontakt til en webde-

sign-kyndig, som kunne komme med et oplæg til revidering af hjemmesiden til en 

meget favorabel pris. Derved kunne de opsparede midler blive anvendt til at forbedre 

mulighederne for medlemmernes aktive brug af hjemmesiden. Der blev ikke taget 

konkret beslutning herom, men bestyrelsen vil følge op på de kommende bestyrelses-

møder. 

 

Formanden rundende herefter generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden og 

livlig debat. 

 

Vi ser frem til en fantastisk sejlsæson 2016 OG et fantastisk Hanse-træf i Vejle i 2017. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Kirkelund 

Formand, Hanse Klub Danmark 

Amani (Hanse 342) S/K Lynetten, København. 

 


