
      Gambøt d. 14.11.2016 

Referat: Årsmøde, Klubbåde for Soling og J70  

Velkomst: ved Jørgen Holme. Formand for Aktivitetsudvalget og Soling udvalget 

Årsberetning for Soling v. Jørgen Holme, se Gambøt posten dec. nr. 

Budget og regnskab 2016 for gennemgået af Jørgen Holme, 

Regnskabet balancerer og det forventes at resultatet pr. 31.12. 2016 er neutralt. 

 

Årsberetning for J70 v. Henrik Meyer, se Gambøt posten dec. Nr. 

Budget 2016, regnskab 2016 og budget 2017 blev gennemgået. Budget for 2016 var oprindelig baseret  

på to både, men der blev indkøbt en tredje. På baggrund af den ekstra båd (båd 3) kommer regnskabet ud 

med et underskud i 2016 på 125.000 kr. Budgettet for 2017 forventer at J70 afdelingen kommer ud med et 

lille overskud. 

 

Evaluering: 

Klubbådene har været efterspurgt og benyttet man – tor. Det er tydeligt, at tilgangen af J70´erne har 

skubbet til de faste rammer omkring solingerne. Dette har betydet, at brugerne er blevet opdelt lidt  

mellem de to bådtyper og der ikke altid har været fuld bookning på solingerne.  Det er en udfordring, at 

bevæge sig fra at have 4 Solinger til nu at have en blanding af bådtyper. Det er fortsat planen at nå op på 4 

stk J70. 

 

Solingerne har været vedligeholdt af 2 – 3 faste bådsmænd og det har fungeret udmærket. Der er dog 

behov for at brugerne bakker op og indgår i en fast turnus. 

 

J70 har været vedligeholdt af 2 faste med en stor hjælp fra Ligasejlerne og ungdomssejlere. Arbejdet det 

første år har været præget af meget praktisk arbejde. Fra næste sæson vil arbejdet blive sat ind i et årshjul 

samt en ugeplan med arbejdsopgaver til de faste brugere. 

 

Brugerbetalingen blev drøftet. Det er bestyrelsens politik, at der er brugerbetaling på klubbådene. 

Specielt blev depositum (selvrisiko) på J70 ´erne drøftet. P.t. er der en selvrisiko på 3000 kr,- for skader som 

kræver en forsikringsanmeldelse. Der var fortalere til at fastholde beløbet og nogle der var tilhængere af 

kollektive løsninger. J70 udvalget arbejder videre med dette og indstiller til bestyrelsen. 

 

 

Hvordan ser vi 2017, forslag og ideer. 

 

Johan fra ungdomsafd. fremlagde en ide ”Sejl og studer” der kan inddrage unge studerende i miljøet 

Bådleje, kontingent, faciliteter m.m. skal samarbejdes med de studerende. Det er vigtigt, at en tilgang af 

studerende bliver en del af klubbens ramme og de integreres som et aktiv der også lægger praktisk arbejde 

i medlemskabet. Det peges på at Oure er en væsentlig medspiller i tankerne om at inddrage ungdom og de 

studerende i miljøet. Johan arbejder videre med ideen 

 



Pigesejlerne: Umiddelbart er der færre privatbåde til pigesejlerne så det forventes at pigerne skal bruge 

flere klubbåde. Der har været en mindre afmatning hos pigerne i efteråret., og der er et ønske om at få 

flere piger til at sejle. Bl.a. gennem henvendelser til studerende m.fl.  

 

 

 

Ungdom: 

Forsætter med en delemulighed med Sejlerskolen af klubbådene om tirsdagen.  De unge kan tilmelde sig 

om torsdagen på lige fod med alle andre. 

 

Sejlerskolen: Sejlerskolen har haft en stor gruppe elever og solingerne har været flittigt brugt. J70´erne har 

også været i spil med en enkelt båd. 

Mandagssejlads: 

Der forsættes som hidtil med en fordeling af mandskaberne i et ”rul” så man sejler begge dele.  

 

Torsdagssejlads:  

Det forslås at der sejles at både Soling og J70 samtidig og at der bliver åben tilmelding hvor også andre 

klubber kan deltage i begrænset omfang Tilmeldingen vil ske pr. SMS senest tirsdag for J70 og onsdag for 

Soling.  

 

 

 

Udvalgsformænd: 

Soling- udvalget: Jørgen Holme fratræder. Der er på mødet ikke en ny opstiller, Henrik Buchwald arbejder 

videre med at finde en formand, og hvis ikke andre melder sig, så tager Henrik B den selv. 

 

J70 – udvalget:  

Henrik Meyer forsætter som formand i 2017  

 

Indstillinger til bestyrelsen: 

Jørgen Holme indstilles til at forsætte som formand for Aktivitetsudvalget. 

 

Referent  

Henrik Meyer 

 

 

 

 

  

 

 

 


