
Forslag til generalforsamlingen i Thurø Sejl Klub den 28. Januar 2018. 
 
 
Jeg har 3 emner jeg gerne vil have generalforsamlingens mening om. Min hensigt er ikke at 
bremse fremskridt, men at sikre at udvikling foregår under forhold, hvor medlemmerne er 
bekendt med, hvorledes Sejlklubben drives. 
 

1.Strategi 
I forbindelse med formandens beretninger og udtalelser på diverse sammenkomster, vil jeg 
gerne bede om at generalforsamlingen forholder sig til den den af bestyrelsen vedtagne strategi. 
 
Bemærkninger: Jeg går ind for at Sejlklubben har en strategi og en retning med de mange tiltag 
der er i klubben. Mig bekendt har strategien alene været forelagt et begrænset  antal medlemmer i 
en Powerpoint udgave og ikke offentliggjort den for medlemmerne i sin helhed. Da vi som sådan 
ikke er en kommerciel virksomhed er min holdning, at alle medlemmer skal have adgang til 
strategien og forholde sig til den. Jeg opfordrer derfor bestyrelsen til inden generalforsamlingen at 
offentliggøre strategien, således at det er muligt at forholde sig til den. Altså at vedlægge 
strategien ved fremsendelse af budgettet og regnskab. 

2. J70 
Jeg vi derfor gerne bede generalforsamlingens holdning til bestyrelsens beslutning om 
finansiering og til udvidelse af J70 projektet. 
I forbindelse med J70 årsmødet blev der fremlagt et budget og et regnskab. Det fremgik heraf, at 
der foretages afskrivninger på J70 budget på 46.000. Umiddelbart må det betragtes som et tilskud 
fra klubkassen, når der ikke er skattemæssige fordele af en sådan afskrivning. I min tid som 
bestyrelsesmedlem (næstformand) vedtog bestyrelsen en godkendelse af J70 projekteet, under 
forudsætning af at det hvilede i sig selv. Budgetterne var optimistiske med mange initiativer. Disse 
budgetter holdt åbenbart ikke. På det bestyrelsesmøde hvor jeg deltog, forespurgte jeg til en exit 
strategi, og det blev oplyst, at hvis projektet ikke kunne klare sig selv, ville J70 blive solgt. På sidste 
årsmøde blev der sagt ok til køb af nr. 4 J70 på samme afskrivningsbetingelser. Endvidere fremgår 
det i bladene at målet er 8 J70.  
 
Bemærkning: Jeg går ind for J70 projektet, ligesom jeg i sin tid gik ind for solingprojektet. Men jeg 
år også ind for at man overholder de rammer, projektet er givet under og at man ikke subsidierer 
på disse afskrivningsmåder, der anvendes. Projektet må finansieres ved brugerbetaling og 
sponsorater og ikke via hovedkassen. De 3 sidste års regnskab og budget for J70 bør vedlægges 
ved fremsendelse af budgettet og regnskab. 
 

3. Indgåelse af bindende aftaler 
 
Jeg vil gerne bede generalforsamlingens holdning til den aftale der indgået med lodsejerne Ø for 
havnene om pæleslåning langs Ø-broen og til fremtidige aftaler af ligende bindende karakter.  



 
 
Bemærkning: Jeg går ind for de bedste havneforhold på Thurø. Jeg går ikke ind for at afgive TSK’s 
rettighed til af selv at bestemme, hvem der skal ligge hvor. Ligeledes er der så vidt mig bekendt 
indgået aftale om at 1 af lodsejerne har adgang til et 20 m langt brostykke inderst på Ø-broen til 
en 30 fods båd gratis, hvilket i sammenhæng med at der ofres 1 plads inderst, beløber sig til et 
samlet provenutab på ca. 75.000 kr over de 25 år aftalen varer.  
Jeg opfordrer bestyrelsen til  at vedlægge aftalen samt den tildelte tilladelse fra kystinspektoratet  
ved fremsendelse af budgettet og regnskab. 
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