
 

 

Sebbe Als, Syvogfyrretyvende Generalforsamling, 16.01.2016 
 
1. Dirigent, Thor 
 
2. Referent, KJ 
 
3. Formandens beretning 
Gitte: Overskud fra Sottrup? - Allan: 13.000 mellem de tre skibslag 
Viggo: Tak til Allan for at holde os underrettede om hvad der foregår 
Taget for god! Bifald! 
 
4. Driftsregnskab & status 
Lidt uforudsete udgifter til træ, ellers intet at bemærke 
Lille underskud, ikke dårligt når vi tænker på de få indtægter. 
Et bilag på kursusgebyr på 3000 bliver tilføjet 2015-regnskabet og udlignet af en donation på 3000.  
Katrine: Dejligt at foreningen investerer i uddannelse - dejligt at folk donerer! 
Godkendt! 
 
5. Budget 2016 
Bemærkninger til Porto - vi kan sende kølsvinet fra Flensborg! 
Thor: Tilbyd at man kan fravælge papir-udgave. 
Steen: Fondsmidler fx til nyt ottar-sejl?  
Thor: Skulle man ikke budgettere med uddannelse? Det ville da være et godt signal at sende. 
Allan: Vi fik et godt tilbud i 2015. Og bestyrelsen er positive overfor medlemmer som vil uddannes. 
Steen: lederuddannelse giver kommunalt tilskud. 
Thor: Bestyrelsen er ikke bundet af generalforsamlingen mht. budget. Hvis ikke vi kan lide det, må 
vi vælge en anden bestyrelse. 
 
6. Kontingent 
Godkendt 
 
7. Aktiviteter 
Søsætning 
Rom-Regatta 
Ladbyskib søsættes - ned i det lille nor! 
Exe: efter et sommertogt, så kunne man lægge skibet i fynshav. Eller Ottar. så man ku få nogle 
sejladser i sensommeren uden at man skal bøvle med at komme ud af augustenborg fjord. Bifald. 
Gitte: Man ku oss’ vælge sønderborg? der er mange folk på havnen. 
Katrine: sku man samle 30 anarkister og bære Ladbyskibet til vandet i nattens mulm og mørke? 
Svendsen: Færre arrangementer som bliver til noget! Sommertogt til Kerteminde. 
Viggo: uddyber situationen omkring Ladbyskibet og politik mellem skibslag og museum. Skulle 
bestyrelsen rette en formel henvendelse til museet, og spørge om de ikke skulle udsende en 
formel invitation til søsætningen? 
Steen: Åbent hus på Nausten omkring midsommer. Invitere lokalområdet, foreninger mv. Man 
kunne også invitere Nydam Tveir og Hjortspring Tilia. Det skal ikke være skt Hans, for det er en 
familieaften i området. 
Ekatarina: Skilt i havnen ved skibene? Historie og kontaktoplysninger. 
Steen: Begrænse arrangementer - dyrke det lokale også!. 
Katrine: Skilt med oplysninger på broen: Billede, længde-bredde, vægt, byggeår, fjernest kendte 
destination, kort historie, KONTAKTOPLYSNINGER. 
Thor: Har højskolen ikke en sejladslinje? Allan: vi har haft lidt kontakt, men de er jo udenbysfra.. 
Thor: Det er vi jo nogle stykker om… Latterbrøl. 
Katrine: Snak med EPOS, efterskolen, på den gamle Danebod Højskole. Tilbyde dem foredrag - 
lokke dem til at give en hånd med søsætning / optagning mv.? Få kløerne i deres historielærer! 
Viggo: Kan vi nå Rom-Regatta i år? Den ligger første uge i Maj - det kan være koldt og tidligt, og vi 
har ikke mandskab som kan tumle øsen i hårdt vejr. Jeg er gerne skipper - Bestyrelsen kan 
annoncere, men med forbehold for aflysning i tilfælde af vanskeligtvejr og do. tidsplan. 



 

 

 
 
8. Forslag til vedtægtsændringer 
Thor foreslår expedit behandling af ændringsforslag: I tilfælde af uenighed taler en person som 
advokat for modstandere. 
Steen: Hvem er stemmeberettigede? 
Dirigenten undskylder ikke at have styr på stemmeretten forlods. Der kom styr. Til stede var 25 
stemmeberettigede, hertil 2 pr. fuldmagt, ialt 27. 
 
Forslag nr. 1. Bestyrelsens personlige hæftelse. 
Argumenter for vedtagelse: Rekruttering, gældende retspraksis, tillid, 
Argementer imod ændringer: At tilskynde bestyrelsen til at indkalde til extraordinær 
generalforsamling hvis kassen er ved at være tom. 
Vedtaget! 21 for, 3 undladt, 3 imod 
 
Forslag nr 2. Suppleanters stemmeret ved  
Vedtaget! 24 for, 3 undladt, ingen imod. 
 
Forslag 3. Slet dobbeltpunkt. 
Vedtaget! 26 for, en undlod. 
 
Forslag 4. e-mail kan benyttes. 
Eenstemnigt vedtaget 
 
Forslag 5. e-mail kan benyttes. 
Eenstemnigt vedtaget 
 
Forslag 6. Indkaldelse til generalforsamling i januar.  
Eenstemnigt vedtaget 
 
Forslag 7. Generalforsamlingens beliggenhed. 
Steen: Vi hører til i Augustenborg, Hvorfor skal alting centraliseres? 
? : Hvis nu lokalerne er lånt ud, så er det da fint at kunne finde andre 
Viggo: Det er ikke hjemhavnen der skal skiftes. Lokalers beliggenhed til generalforsamling er 
mindre vigtigt. 
Vedtaget! 20 for, 4 imod, 3 undladt. 
 
Forslag 8. Bestyrelsens geografiske sammensætning - krav om lokal bopæl ophæves. 
Steen: hvad med at modificere antallet? 
Viggo: 2!  
Kurt: Hvis vi skal forebygge fjendtlige kup, så skal det være 3. 
Der blev stillet to ændringsforslag: 
Vedtaget! For. 22, Undladt. 5 
 
 
Forslag 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc. 
Steen: Generalforsamling vælger fx. kølsvinsudvalg, bestyrelsen skal ikke have hele magten. 
Svendsen: Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte alle de udvalg de har brug for. 
Allan: Måske vi så skal skærpe formuleringen om hvilke udvalg generalforsamlingen vælger. 
Viggo: Der står evt. i paragraf 8. Så kan man vel komme med forslag på generalforsamlingen. 
Indstiller at bestyrelsens forslag forkastes.  
Benny: Der er uoverensstemmelse mellem vedtægternes paragraffer. Thor - den kan jeg ikke 
finde. 
 
Forkastet! For: 1. Imod: 11. Undlader: 15 
 
Forslag 10. - Hvem kan sætte ting til afstemning på generalforsamling. 



 

 

Vedtaget! For: 25. Imod. Undladt: 2 
 
Forslag nr. 11. - Udlevering af sejladsreglement + vedtægter til nye medlemmer og aspiranter kan 
ske digitalt ved henvisning til hjemmeside. 
Steen: Nye medlemmer skal bydes velkommen i kølsvin + evt. med brev. Nye skippere skal også 
klappes på skulderen. 
Claus: Velkomstbrev til nye medlemmer er en hammer god ide. 
Viggo: Indstiller at bestyrelsen trækker forslaget, og taler om hvordan de vil håndtere 
Thor: Vedtægterne forpligter faktisk ikke til straks-levering af vedtægter ved ombordstigning. 
Hans: Skulle vi ikke snakke om hvordan vi kommer ud at sejle. 
Dirigenten spørger bestyrelsen om de vil trække forslaget - de svarer ikke. Dirigenten betragter 
forslaget som trukket. 
 
Forslag 12. - Arkiveringsudvalg 
Vedtaget! For: 25. Imod: 0. Undladt: 2 
 
9. Valg til bestyrelse 
Allan: Jens, Gitte, Benny, Søren - vil I stille? 
Søren siger ja. 
 
3 afgår, tre modtager valg. Bifald! 
 
Suppleanter: 
Dean modtager genvalg, Gitte modtager valg 
Steen - Vi skal da have en fra Region Nord :) Region Nord dukker sig! 
Dean og Gitte er valgt! Bifald! 
 
10. Revisor og revisorsuppleant 
Ivan og Wilfort modtager genvalg! Bifald! 
 
11. Udvalg 
Medie - Bestyrelsen foreslår at de siddende fortsætter: Bifald. 
Fest - Svendsen indstiller Exe og Hans. der mumles. 
Arkiv - STEEN STEEN STEEN! og han vil gerne have Svendsen med. Bifald! 
 
12. Webmaster -  
Anders Weile modtager genvalg - bifald. 
 
13. Bestyrelsen konstituerer sig. 
 
2. suppleant: Dean. Bifald! 
1. suppleant: Gitte. Bifald! 
Kasserer: Solveig. Bifald! 
Sekretær: Nicole. Bifald! 
Materialeforvalter: Jørgen. Bifald! 
Næstformand: Søren. Bifald! 
Formand: Allan. Bifald! 
 
14. Evt. 
Hvem er det klaphat som tilbyder billige lån på facebook? Allan valgt som propagandaminister with 
license to kill. 
Conny har modtaget spam mail fra en Sebbe-afsender adresse. Allan: Afsenderadresse på en mail 
er ligeså troværdig som afsender adresse på et brev.  
 
Dirigent takker for god og orden. 


