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21 medlemmer var mødt op til Generalforsamlingen.
Formand, Jens Søgaard bød velkommen til SIF SPU KBH’s ordinære
medlemsmøde.
1)

Valg af dirigent

Egon Persson blev valgt som dirigent. Egon konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2)

Formandens beretning

Formanden fortalte, at 2021 havde været en god sejlersæson trods COVID19. Flere har taget duelighedsbevis og CHACA har været i vandet hele
sæsonen, og er ved at få installeret elektrisk ankerspil. Dette har der dog
været flere komplikationer med, idet det bl.a. er monteret med en forkert
vinkel.
FSVM i Sejlads blev annulleret pga. COVID-19. Der håbes på mange
tilmeldinger i år, så der kan blive afviklet et godt stævne.
Flydepontonerne er kommet i vandet, således at det er lettere at få joller i
vandet, og så bådene nemmere kan blive rengjort i bunden.
Der er stor interesse for VHF certifikat og genopfriskning, kursus i
førstehjælp og Yachtskipper III.
Teknikskolen har instruktør til førstehjælpskursus, Michael Bager vil fortsat
gerne stå for undervisning i duelighedsbevis, og John Bentzen for
genopfriskning i VHF certifikat. Et VHF-certifikat skal tages online.
Yachtskipper III kursus afventer foreløbig.
Derudover bød sejlersæson 2021 på tur til Flakfortet med grillarrangement.
Det var en god tur, selvom sejlturen hjem var meget våd.

Der satses på to ture i 2022. En 1-dags tur og en 2-dages tur med
overnatning.
Når CHACA skal lånes i 2022-sæsonen, er det af bestyrelsen besluttet, at
lejer skal have duelighedsbevis, VHF-certifikat, da der er VHF i båden, samt
være udtjekket til at sejle båden.
CHACA har ligget i vandet hele vinteren, ikke mindst grundet dens
reparation efter en grundstødning og installation af anker. Der blev stillet
spørgsmål om, det vil være muligt at sejle i CHACA før den sæsonstart.
Svaret hertil var, at der er enkelte ting, der skal gennemgås og tjekkes, men
det kan ikke udelukkes, at den kan være sejlklar før sæsonstart.
Formandens beretning blev godkendt.
3)

Regnskab herunder tildelt årsbudget

Regnskabet blev gennemgået af kasséren og godkendt. Efterfølgende blev
budgettet for 2022 fremlagt – det er det samme som for 2021. Det blev
ligeledes godkendt.
4)

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har foreslået at ordet ”udvalg” i vedtægterne erstattes af
”sejlklub” og ”ordinært medlemsmøde” til ”generalforsamling”.
Opdateringerne blev vedtaget enstemming
5)

Fastsættelse af særkontingent

Bestyrelsen foreslår at særkontingentet sættes op fra kr. 250,- til kr. 300,-/år.
Det blev vedtaget.
6)

Valg af bestyrelse

Formand, Jens, Egon og Trine er ikke på valg. Kassér, Ditmar, og Ulf er på
valg, og de blev genvalgt.
7)

Evt.

Ditmar gennemgik hele problematikken med det nye elektriske ankerspil; vi
havde selv fundet et ankerspil. Det var ikke, det helt rigtige, mente en
”ekspert” hos værftet, der installerede et andet. Patrick undersøgte detaljer
og installeringsvinkler på det nu installerede anker, og det viste sig, at det
var installeret i en forket vinkel, således at det ikke glider, men bomber
henover dækket.

Egon læste et indlæg fra Marineidræt 2014 op, om hvordan SIF SPU KBH
havde haft det på Margretheholmen, og at man ikke havde set frem til
flytningen til Nyholm. Til trods for dette, har sejlklubben fået mange flere
medlemmer.

