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Referat af generalforsamlingen 
Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 18 i Smedenes Hus, Strandgade 46, Helsingør. 

 

Bilag 1: Formandens beretning. 

Bilag 2a: Flemming Jørgensens indlæg fra generalforsamlingen 16/11 2021. 

Bilag 2b: Flemming Jørgensens indlæg til denne generalforsamling. 

Bilag 3. Børges tale til Jonathan Schwartz med motivation for udnævnelsen til æresmedlem. 

Bilag 4: Stigs tale til Børge Østergaard med motivation for udnævnelsen til æresmedlem. 

Bilag 5: Revideret regnskab for 2021. 

Bilag 6: Budget for 2022. 

 

1. Peter Bagger blev valgt til dirigent. 

2. Søren Christensen blev valgt til referent. 

Peter Bagger: Skæringsdato for rettidig udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen bilagt 

revideret regnskab og budget var 29/3 2022. Indkaldelsen uden revideret regnskab og budget blev 

udsendt 20/3. Ikke-revideret regnskab og budget blev eftersendt 24/3, mens det reviderede regnskab 

blev eftersendt 29/3. Forsamlingen godkendte alligevel generalforsamlingen som lovlig på trods af 

ovennævnte ubetydelige fodfejl.  

Vi var 38 fremmødte medlemmer uden kontingentrestance, to gyldige fuldmagter samt dirigenten, dvs. 

i alt 41 stemmeberettigede medlemmer. Søren Hansen og Poul Petersen blev valgt til stemmetællere. 

3. Formandens beretning vedhæftes (bilag 1). 

4. Revideret regnskab (bilag 5) 2021 blev fremlagt af kasserer Sigurd Als og godkendt. 

http://www.ss-bjoern.dk/


5. Indkomne forslag. 

På generalforsamlingen 16/11 2021 fremlagde Flemming Jørgensen en skriftlig kritik af den daværende 

bestyrelse (bilag 2a). Ved et hændeligt uheld fandt kun halvdelen af skrivelsen vej til referatet, som 

derfor strengt taget ikke var retvisende. Referatet blev i god tro underskrevet af referent og dirigent 

(oplyst af Peter Sørensen) og udsendt. Fejlen blev først opdaget, da Flemming senere selv gjorde 

opmærksom på det. Men i stedet for blot at trække referatet tilbage, undskylde fejltagelsen og tilrette 

referatet, bad man Flemming om at genfremlægge skrivelsen i dag, så den kunne vedlægges dagens 

referat i sin fulde ordlyd. Som sagt, så gjort. Indlægget blev modtaget inden 8 dage efter indkaldelsen til 

generalforsamling som vedtægterne foreskriver. Ved fremlæggelsen (Bilag 2b) lagde Flemming vægt 

på, at han ikke ønskede debat om indlægget, fordi debatten i givet fald ville være post festum, men blot 

sikre sig, at alle kendte den rette ordlyd. 

Børge Østergård kommenterede Flemmings skrivelse, især en bemærkning om, at bestyrelsen altid 

kommer op at toppes. Det passer ganske enkelt ikke. Bestyrelsesmøderne i den nuværende bestyrelse 

er uden undtagelse foregået i en god stemning. Dirigenten lukkede debatten, fordi Flemmings kritik 

ikke drejede sig om arbejdet i den nuværende bestyrelse, men kun om arbejdet i den tidligere.  

6. Budgetforslag 2022 (bilag 6) fremlagt af Sigurd Als. Der skal sejles en del med betalende passagerer for 

at leve op til budgettet. Som noget nyt har man ansøgt Helsingør Kommune om 18.000,- til dækning af 

sejlads med beboere fra plejehjemmet Grønnehave. Budgettet blev godkendt. 

 

7. Kontingent for 2022 foreslås uændret 300,-, hvilket blev vedtaget. 

 

Kirsten Pontoppidan, som ikke deltog i generalforsamlingen, har efterfølgende sendt følgende 

relevante bemærkning. Man kan ikke med tilbagevirkende kraft vedtage et kontingent. Kontingentet for 

2022 er opkrævet i Januar 2022, hvorfor det KUN kan være kontingentet for 2023, man har vedtaget i 

punkt 7!! Ordstyreren havde forinden generalforsamlingen udtrykkeligt spurgt kassereren om det 

samme, og svaret var, at det var kontingent for 2022, man skulle tage stilling til.  

 

Referenten og ordstyreren er enige med Kirsten Pontoppidan. Man kan naturligvis ikke vedtage budget 

og kontingent fort et givet år i løbet af samme år, det skal ske året før. Sagen henvises til bestyrelsen, 

som bør overveje dels en snarlig ændring af praksis. 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Der var 9 kandidater til de fire ledige bestyrelsesposter. Heraf havde 8 på forhånd annonceret deres 

kandidatur (Søren Overgaard, Tommy Mejdahl og Stig Sune Andersen fra den afgående bestyrelse, og 

Lise Rindel, Peter Kofoed, Jan Petersen, Niels Levring og Sven Raagaard), mens Nis-Peter Tækker meldte 

sig på dagen. Valgets udfald: 

Nis-Peter Tækker       30 Valgt 

Stig Sune Andersen 27 Valgt 

Tommy Mejdahl 24 Valgt 

Lise Rindel 20 Valgt 

Søren Overgaard 19 

Peter Kofoed 13 

Jan Petersen 11 



Niels Levring 8 

Sven Raagaard 6 

Den nye bestyrelse udgøres af Sigurd Als, Stig Sune Andersen, Jochen v Brauche, Erik Lindelof, Tommy 

Mejdahl, Lise Rindel, og Nis-Peter Tækker. Bestyrelsen konstitueres sig, når de mødes første gang 

tirsdag den 3/5. Stor tak til Ole Hiort for kompetent assistance med at projicere stemmetallene på 

lærredet. 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

Der var 3 kandidater, og valget fik dette udfald: 

Peter Kofoed 26 Valgt 

Jan Petersen 23 Valgt 

Søren Christensen 22 

Peter Kofoed og Jan Petersen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

10. Valg af interne revisorer. 

Kirsten Pontoppidan og Søren Hansen blev genvalgt med akklamation. 

 

11. Valg af revisorsuppleant. 

Man valgte ikke en revisorsuppleant. 

 

12. Eventuelt 

Bestyrelsen udpegede Jonathan Schwartz som æresmedlem. Jonathan havde sendt afbud pga. Corona. 

Børge Østergård oplæste sin tale til Jonathan med motivation (bilag 3). 

Bestyrelsen udpegede også Børge Østergaard som æresmedlem. Stig Sune Andersen oplæste sin tale til 

Børge med motivation (bilag 4). Begge udnævnelser blev modtaget med højlydt akklamation.  

Christian Willadsen bifaldet af Tommy Mejdahl foreslog, at man søger Velux Fondet om penge til støtte 

af klubbens sociale indsats for sine alderstegne medlemmer. Ole Hiort påpegede, at de tidligere 

modtagne Velux-penge faktisk ikke er brugt endnu.  

Bent Hedegaard foreslog at søge Augustinus Fonden om midler til nye uniformer.  

Preben Bæk Nielsen foreslog at posten ”administration” på 216.000,- i regnskabet reduceres ved at 

flytte fx sundhedsbeviser, blå bøger med videre over under posten sejlads, hvor de retteligen hører 

hjemme.  

Henning Bek opfordrede alle til at udfylde det kompetenceskema, som de har fået tilsendt. Skemaet 

danner grundlag for udarbejdelsen af tørnelisterne. Uden skemaerne kan han ikke udarbejde 

tørnelister, og så er det simpelthen umuligt at gennemføre sommerens sejladser! 

Bent Hedegaard opfordrede den nye bestyrelse til at få det gode samarbejde tilbage. 

Søren Hansen var ikke enig i udformningen af kompetenceskemaet. Han mente det er en stor fejl at ens 

berettigelse til at udfylde skemaet baserer sig på at man har nogle tekniske kompetencer. Derved 

udelukkes de medlemmer, der måske gerne ville deltage aktivt men ikke har nogen af de nævnte 



kompetencer. Derudover mente Søren at det kunne være en fordel at have et tydeligt hieraki ombord 

ved at der var overordnede indenfor de forskellige funktioner ombord.  

Filip Pedersen henledte opmærksomheden på slidte lejer i russisk drejebænk, søjleboremaskine og 

fræser. Han frarådede stærkt, at man anvender disse maskiner, indtil lejerne er skiftet. Hvis lejerne 

bryder sammen, kunne tandhjulene meget vel gå samme vej, Og hvor skal man få nye tandhjul fra?  

Afslutningsvis opfordrede dirigenten forsamlingen til at anderkende og rose bestyrelsen for sit store 
arbejde med en bemærkning om, at der er plads til forbedringer. Især bør bestyrelsen lægge sig i selen 
for at overholde vedtægterne ved indkaldelse til GF i 2023. Det var hørt! Herefter erklærede dirigenten 
mødet for hævet og takkede for god ro og orden. 
 

Helsingør den 7/5 2022 

              

 

Peter Bagger dirigent   Søren Christensen referent 


