Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 3. marts 2018 kl.
15:00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter §16.
1 - Valg af dirigent


Bestyrelsen foreslår Henry Søndergaard

2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år.


Se den foreløbige beretning, der vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.

3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2017.


Se bilag.

4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer
1. Medlemskontingenter – forslag til ændring – se vedhæftede forslag
2. Gæstehavneleje forslag til ændring .- se vedhæftede forslag
3. Indskud for fast havneplads og venteliste foreslås uændrede.
Havneplads-, sommer- og vinterpladslejer forslag til ændring – se vedhæftede forslag
4. Afgift for oprydning af vinterplads foreslås uændrede
5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10






Lars Borup er på valg og modtager genvalg.
Johnny Poulsen er på valg og modtager genvalg.
Rasmus Rosenkvist er på valg og modtager genvalg.
Lars Jørgen Andresen er på valg og modtager genvalg
Hein Bornebusch er på valg og ønsker ikke genvalg – Bestyrelsen foreslår Dirch Zibrandtsen som ny
kasserer.

6 - Valg af formænd til faste udvalg


Festudvalg

7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant


Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som
revisorsuppleant.

8 - Indkomne forslag


Ingen indkomne forslag

9 - Eventuelt



Kåring af årets HSS-sejler.
Uddeling af 25 års jubilæumsnål til:

Efter generalforsamlingen bydes på et let traktement, arrangeret af festudvalget.

På bestyrelsens vegne
Lars Jørgen Andresen, Formand

Beretning 2017
2017 blev endnu en sæson med ”damp på kedlerne”. Alle udvalg har haft projekter der er gennemført,
enten det er på havnen eller på huset. Udvalg der driver aktiviteter, har ligeledes haft en god sæson med
fremgang i aktiviteter og/eller deltagere.
HSS har endnu engang vist sig fra sin bedste side, med energiske frivillige, der har gennemført både
anlægsaktiviteter, sejladsaktiviteter m.m. Stor tak fra HSS til alle der har bidraget til sæson 2017!
I 2017 har vi vist (igen) hvad vi formår, når vi påtager os at arrangere stævner. HSS afholdte således et NM
for H-Både, med stor tilslutning og med et resultat, der fra alle deltagere blev bemærket, som et stævne
der ”vil blive husket”-et stævne der ”toppede” på flere områder.
I efteråret blev DM for Wayfarer joller også gennemført, igen med et flot arrangemet med positiv feedback
fra deltagerne.
Vores økonomi er relativ solid og vi kan afslutte regnskabet for vores drift i 2017 med et resultat efter
afskrivninger på ca. 100.000 kr. Et must for at vi kan genrere opsparing til igangsatte og kommende
investeringer, opdateringer og vedligehold af hus og havn.
Vi bekræftes i at HSS skabes gennem projekter der genemføres, stævner der afvikles, sociale
arrangementer der møder god tilslutning. Alle vigtige elementer i vores virke, der skaber vores ”DNA”.
Vi kan være stolte af vores sejlklub, der ikke bare værdsættes af os selv, men også af en sejlklub der
”genkendes” når man kommer rundt i de danske havne. Det bemærkes, at HSS er noget særligt! Lad os
holde fast i det.

Juniorudvalg
Udvalget har haft en god sæson, med stigende antal sejlere. Alle optimistjoller er nu i brug. 3 ”ældre”
juniorer har været på trænerkursus og de 3 har stået for størstedelen af træningen gennem sæsonen. Igen i
år tilbydes duelighedsundervisning med tilmeldingsrekord på 20. Der er et maks på 15 deltagere på kurset,
så der oprettes venteliste. Denne gang er der ikke junorer der er gamle nok til at komme på
duelighedskursus, så det er fyldt op af øvrige medlemmer – b.la. fra sejlerskolen.

Kapsejladsudvalg
Skaren der sejler onsdagssejlads er fast omend den ”krymper” lidt. Det har været 8 deltagende både til
onsdagsmatch gennem sæsonen. Det ville være rart med flere deltagere og der overvejes at udvidde
aktiviteterne med ”Two hand” sejladser, for at få flere både på vandet.
Singlehand
I 2017 har der været et fast, stort og muntert felt af deltagere på 17. Der sejles hver mandag og afsluttes
med singlehandmesterskab. Singlehand sejladserne har i denne sæson øget deltagerantallet og regner med
samme tilslutning eller mere i 2018.

Sejlerskolen
Et rekordår med 20 tilmeldte til sejlerskolen. Der har heldigvis også været meget stabil og stor opbakning
fra frivillige instruktører der har lagt både til. Der har væet 8-9 både på vandet hver tirsdag med både
elever og instruktører. 4 elever har aflagt duelighedsprøve.

Havneudvalget
Arbejdsdage har igen været godt besøgt og der har således været mange frivillige til at hjælpe med at gøre
havnen hhv. forårs- og vinter-klar. Der er udført reperationer af broer, opført tømningsstation til
septitanke. Der er lagt vejsensor ned foran bommen, så den åbner automatisk når man kommer fra havnen
og skal ud.

Optagninger / søsætninger
Både søsætninger og optagninger er foregået perfekt med vores nye vognmand. Grejet der stilles op med
er i orden og klar til brug. Jørgen Binzer har koordineret både optagninger og søsætninger herunder også at
hente stativer både frem og tilbage. Der er allerede planlagt både søsætninger og optagninger for 2018,
datoer kan ses på hjemmesiden.

Husudvalg
Husudvalget har i forbindelse med vores brandeftersyn sikftet vores nødudgangsdøre, renoveret
nødudgangsbelysning m.m. Vidue i vagtstuen er skiftet og facaden er renoveret og malet. 2018 er allerede
booket med planer om udskiftning af punkterede vinduer og ny belægning på terassen.

Festudvalg
Festudvalget har gennemført sommerfesten i forbindelse med sydfjordsstævnet – igen godt gennemført og
en god fest. Marianne og Knud ønsker at trække sig til den kommende generalforsamling efter mange år på
posten.

De glade 60ére
Udvalget (selvom det ikke er et egentligt udvalg) har haft endnu et aktivit år med besøg hos
træskibssammenslutningen i Holbæk, med foredrag om de gamle skibe i fiskerihavnen. Også besøg hos
renoveringsprojektet af galeasen Anne Møller, Rundvisning på Rosenborg og julefrokost. ”udvalget” mødes
densidste hverdag i hver måned kl. 10. Der er allerede følgende i ”pipeline” for 2018: besøg på
tøjhusmuseet og flådestationen i Korsør.

Seniorjoller
Seniorjollerne har gennemført fast mandags kapsejlads (også kaldet VM på fjorden) med deltagelse af 26
OK joller og 2-3 Wayfarerjoller. Der er gennemført 37 sejladser gennemsæsonen, der blev afsluttet med det
traditionsrige Nytårs race. Ligeledes arrangerede udvalget træning med Landsholdstræner Adam Malling,
der gennem 3 gange gennemførte intgensiv træning og delte ud af gode råd.

Cykelsmeden
Cykelsmeden har sørget for at der gennem hele sæsonen har været HSS låne cykler i drift, en fin service for
vores gæstesejlere.

Oldfruen
”oldfruen”, Mette Borup, har endnu engang sørget for, at alle basale nødvendigheder er tilstede i køkkenet.
Ligesom ordningen med enten en SMS til Mette med mangler, eller skrive mangler på listen, har fungeret
perfekt og vi oplever altid et køkken er der ”bestykket” som det nu skal være.

Kulturudvalget
John Garfunkel har påtaget sig rollen som ”kulturminister” i HSS og har lagt godt fra land med 3
arrangementer gennem vinteren – foredrag, stumpemarked og filmaften er nogle af arrangementerne der
skal fylde de ”mørke vinterdage” inden vi igen skal på vandet.
Et stort tak til alle frivillige der har drevet HSS gennem endnu en god sæson. Uden denne indstilling og vilje
til at tage ansvar for stort som småt, ville vi ikke alle kunne nyde vores ”fristed” som jeg er sikker på vi alle
gør.
Alle ønskes en god generalforsamling!

FORSLAG TIL FORENKLING AF TAKSBLAD
Nuværende taksblad.
Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, lørdag 5. marts 2016:
Medlemskontingent
I - Senior - aktivt medlem over 25 år
II - Junior - aktivt medlem under 25 år
III - Støttemedlemmer

Kr.
900,600,300,-

Havneleje
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad
Jolleplads ved bro 5 - < 550 cm totallængde
Øvrige havnepladser - ved bro 1-4
Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af fast havneplads)
Indskud for fast havneplads

Kr.
100,30,880,2.200,880,1.000,4.500,-

Sommerpladsleje
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller
Slæbested for trailerbåde
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:
Første til tredje sommer
Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer og derefter),
skal der hvert år søges dispensation ved skriftlig henvendelse til HSS'
bestyrelse, senest 1. marts det pågældende år.

Kr.
363,440,880,-

Vinterpladsleje
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva og Zoom joller
Øvrige både på havnens område:
Oprydning af vinterplads

Kr.
363,1.100,500,-

Opkrævningsgebyr
Betales, hvis PBS ikke benyttes til betaling af kontingent og leje.

Kr.
100,-

Diverse
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur - "B"
Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus - "C"
Klubstander, stof
Klubstander, selvklæbende
Klubemblem, metal
Klubrondel, lille i stof
Klubrondel, stor selvklæbende
Leje af juniorjolle (fra 2. år)

Kr.
400,400,100,5,20,20,20,1.000,-

880,-

se note
se note

Note: Halvdelen af betalingen for systemnøgler refunderes ved udmeldelse af sejlklubben mod aflevering af nøglen.

Forslag til ændringer:
Forslag 1

Forslag 2

Forslag 3

Gæsteleje ændres fra 100,00 til 125,00 kr
Motivation forslag 1:
Renovering af baderum berettiger denne justering.
Vinterleje og sommerleje slås sammen for alle kategorier, således at fremtidige takser og
formuleringer er som følger:
Joller/kajak/Kano og lign. < 500 cm, undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller (363+363)
= 726,00 kr.
Øvrige havnepladser – ved bro 1-4 (2.200) +
Vinterpladsleje, øvrige både på havnens område (1.100)
Ny samlet takst: Havneplads v. Bro 1-4 + vinterpladsleje = 3.300

Forslag 4

Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle (880)
Vinterpladsleje, øvrige både på havnens område (1.100)
Ny samlet takst: Leje af svajklods, til og med bøjen, sommerplads til svajjolle og
vinterpladsleje = 1.980.-

Forslag 5

Ved vedtagelse af enten et eller flere af ovenstående sammenlagte takstforslag tilføjes
følgende noter i taksblad:
 Difference ifht. både på land om sommeren og havneleje kan refunderes efter sidste
søsætning ved henvendelse til kasseren.
 Benyttes vinterpladsen ikke (hjemtagelse af båd) kan der refunderes 1.100 kr. efter
sidste bådoptagning ved henvendelse til kasseren.
Motivation forslag 2-5
Ved at sammenlægge disse takster forenkles procedurer ved opkrævning og letter den
administrative ”byrde” både med selve opkrævningen, men også ved fysisk optælling og
opgørelser mellem havnefogeder og kasserer.
Forslag 6 sikrer fortsat fleksibilitet ifht. nuværende takstblad i det fremtidige taksblad.

Forslag 6

Nye samlede takster:
 Ny samlet takst: Havneplads v. Bro 1-4 + vinterpladsleje = 3.300
 Ny samlet takst: Leje af svajklods, til og med bøjen, sommerplads til svajjolle og
vinterpladsleje = 1.980.Justers med +100 kr. (3.400) og (2080) således at disse takster fremover er inkl. HSS stander.
Stander omdeles/udleveres sammen med frihavnsmarkater.
Motivation forslag 6
Forenkling af administration og sikrer at alle HSS både fører ”anstændig” stander.

