
GENERALFORSAMLING 2022

 Hou Sejlklub, 28.februar 2022

Medborgerhuset i Hou



DAGSORDEN
REFERAT MED BLÅT

1. Valg af dirigent - Kim Okkels valgt

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab for 2021

4. Budget for 2022 og fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag (ingen)

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af udvalgsformænd (… eller kvinder!)

8. Evt.



Aktivitetsudvalget

2021

 Pinsetur til Røsnæs

 Sommertogt til Sørlandet

 Havnens dag den 20. august + frivilligfest

 Sensommertur, 11. – 12. september (Mårup)

 Julefrokost 11. december – aflyst pga. corona

2022

 Foredrag om sejlervejr den 15. marts 

 Standerhejsning - havnen inviterer

 KDY inviterer til fest med musik og buffet på Tunø den 4.- 5. juni



Jolleafdelingen 

 30 - 35 jollesejlere 

 Jollelejr + pigelejr den 26.- 28. juni

 2 Tera-piger til VM aflyst pga. corona

 Sail-GP i Aarhus 4 sejlere + 2 Feva-jolle med

 Vestindien Cup, Skanderborg sø

 DM i Middelfart



Jolleafdelingen 

Nyt grej´:

 Aqua Spirit rib, 60HK

 Aqua Spirit rib, genbrug af 20 HK motor

 2 Tera joller

 2 Fevajoller

 5 optimistjoller

SPONSORER:

 Askgaard Auto - 2.500

 Itools / Imed - 20.000

 Danfex – 20.000

 Farver & Striber – 5.000 

 Kvickly – 30.000

 Lyshøj – 5.000

 Home – 5.000

 XLink – 10.000

 Strauss&Garlic – 10.000

 DagliBrugsen – 10.000

 DIF/Always – 6.000

 Sundhedshuset – 10.000 

 DIF – 40.000 

 AURA – 10.000

 Hounisen – 20.000

 SparNord – 75.000

 NordeaFonden – 23.500



Sejlerskolen

 27 elever

 Lejer 3 IF´ere af Egmont

 Låner 2 J80´ere af HMI

 Stabilt hold af dygtige instruktører

 Sejlerskolen har 19 elever på venteliste og mangler instruktører. Man skal 
selvfølgelig selv være en dygtig sejler, men behøver ikke selv ”finde på 
øvelser”, da alle følger lektionsplaner fra Dansk Sejlunion. Instruktørkurser 
betales af klubben og man kan være instruktør i egen båd eller en IF´er eller 
en J80´er.

Noget for dig? Skriv til sejlerskole@housejlklub.dk

mailto:sejlerskole@housejlklub.dk


Surf & SUP

 Kun windsurfing

 Ret få surfere i 2021

Liv taler med Michael Bang om aktiviteten skal starte op i 2022, herunder om 
evt. tiltag for at finde deltagere. Forslag er velkomne på surf@housejlklub.dk
eller formand@housejlklub.dk

mailto:surf@housejlklub.dk
mailto:formand@housejlklub.dk


Matchrace

 16 tilmeldte – alt som vanligt, dog kun en halv sæson pga. corona

Flere nye tilmeldt matchrace i 2022.



 Corona-sejlads med 11 både 

Kapsejlads

ÅRETS FIGHTER

2       1      3



 15 både til start

 Fine præmier

Tunø rundt



Kapsejladsskole i 2022

 2. års sejlere på sejlerskolen

 Nye sejlere / bådejere

 Eget løb ”skoleløb” i kapsejladsen

 Søfartsreglerne

 Med Dannebrog

 Uden målerbrev



Regnskab og budget

 Kasserer Claus Cato orienterer om det udsendte regnskab og budget

Der blev fundet en fejl i regnskabet, som efterfølgende blev rettet på papir. 
Det reviderede regnskab sendes ud med referatet. Regnskabet blev betinget 
godkendt.

Budget for 2022 blev gennemgået og godkendt. Forsikringer er steget pga. nye 
følgebåde. Bestyrelsen forhandler pris med forsikringsselskaber og overvejer at 
undlade kaskoforsikring – præmiebesparelse + selvrisiko kan spares op til evt. 
skader.



Efter en god debat med argumenter for og imod kontingentstigninger, blev 
bestyrelsens forslag vedtaget.

Kontingent og aktivitetsbidrag 
Bestyrelsens forslag

Aktivitet 2021 2022 - forslag 2022

Medlemskab 600 kr 700 kr 700 kr

Jolle 600 kr 600 kr 600 kr

Surf 600 kr
400 kr

600 kr
500 kr

600 kr
500 kr

Kapsejlads 300 kr 300 kr 300 kr

Sejlerskole 1200 kr 1.400 kr 1400 kr

Matchrace 600 kr 800 kr 800 kr



Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer, heraf er 3 på valg:

 Birgit Liv Hansen – genvalgt

 Ulrik Knudsen – genvalgt

 Claus Cato – genvalgt

 Johnny Christensen

 Lisette Søgaard 

Suppleanter:

 Ny: Michael Paulsen og Kim Okkels - genvalgt

Revisorer:

 Ole Nielsen og Kurt Mørch 



Valg af udvalgsformænd 

Udvalgsformænd, 2021:

 Aktiviteter: Sven Erik Bruun

 Jolle: Liv Hansen 

 Kapsejlads: Svend Erik Nielsen 

 Matchrace: Ulrik Knudsen 

 Materiel: Henrik Thorn Adsersen

 Sejlerskolen: Jerrik Warfvinge + Niels Thomsen 

 Surf & SUP: Michael Bang 

Alle udvalg har plads til hjælpere.



Eventuelt

 Ros til Liv for at skaffe sponsormidler til klubbens ungdomsarbejde. Tak 

(Støtten kommer i høj grad fra jolleforældrenes egne firmaer og netværk,   
hvoraf mange er medlem af sejlklubben)

 Sven Erik Bruun opfordrer alle til at komme med forslag til nye 
klubaktiviteter, herunder ture. Sven har mange års erfaring som tursejler inkl. 
i Østersøen og nære svenske farvande. Starter nok med at hanke op i det 
corona-udsatte motorpasser-arrangement.

 HUSK tilmelding til foredrag med Mette Hundahl den 15. marts!



Husk!
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