Skovgården, 27/1-2018. Generalforsamling Kalvø Vinkingeskibslag.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen 2018.
Valg af ordstyrer:
Anne Erikson valgt til ordstyrer.
Immes Lanterne synges.
Referenter: Johan Kondrup og Sissel Kondrup
Formandens beretning:
Jeg har siddet den sidste uges tid og indimellem tænkt på, hvordan 2017 er gået for vores skibslag. Det har
på jysk været et lidt trælst år – på virksomhedssprog ville man nok kalde det udfordrende.
En af de gode ting er, at skibslaget er blevet gældfrit.
På Generalforsamlingen i 2017 tog vi en række beslutninger: at sejle til Moesgård, vi nedsatte
vinterpladsudvalg som skulle tage fat i forhold samarbejdet med huset på Kalvø, og Bjørn foreslog at vi evt.
kunne holde GF i bofællesskabet i Fredericia
I Påsken oplevede vi, at det er Skaks, der bestemmer hvornår vi skal krane. I påsken blev det én dag
tidligere end vi egentligt ville. Det samme skete til ophal, hvor vi måtte krane meget tidligt på formiddagen.
I forbindelse med sommerens sejladser, var tilmeldingerne meget skæft fordelt. Der var mere end 60
tilmeldt på den midterste uge og kun 15 på den sidste uge. Vi undersøgte om uge 31 kunne flyttes til 28,
men det lod sig ikke gøre grundet skipperudfordringer. Det blev trods alt succes. I uge 31 sejlede vi ikke
med Imme Sejr, men flere mindre joller. Der var mange der lærte at sejle lidt mere.
I den forbindelse har vi udsendt et spørgeskema til medlemmerne, for at afdække grunden til at
tilmeldingerne fordelte sig så skævt. Vores konklusion er, at der var flere der gerne ville tage op til
Moesgård end der ville tage turen hjem. Vi er inviteret derop igen i år, men vi tror ikke på det.
D. 13. september sad en gruppe medlemmer i en kælder i København, en telefon ringede og vi fik at vide, at
Imme havde revet sig løs. Vi fik fat i Michael Smed fra Ribe og Mathias fra Løjt, som tidligt d. 14 var ude og
sikre Imme. Underredningsaktionen blev der beskadiget en skrue på slæbebåden, og det har vi selvfølgeligt
betalt for.
Vinterpladsudvalget har arbejdet, der er kommet en række forslag, der skal tages stilling til i dag.
Vi har i slutningen af året fået en henvendelse fra bofællesskabet Regnbuen, om de kan låne huset på Kalvø
till en årlig udflugt, mod at vi kan låne deres faciliteter til GF. Vi har vendt det med husets bestyrelse.
Konklusionen er, at da Bjørn er medlem af skibslaget kan han selvfølgelig leje Huset på Kalvø, og så kan
skibslaget vælge at dække udgifterne.
Endeligt har Nils og Inez færdiggjort sangbog, som kan købes i dag.
Spørgsmål og kommentarer:
Nils: Brugerundersøgelsen, tilmeldingsform som man brugte i 2017 eller om man vil gøre det anderledes.
Claus: der var lidt tekniske problemer…
Nils: tilmeldingsform, hvis det er under evt. kan vi ikke tage beslutning. Er det bestyrelsen der bestemmer?
Ja.
Formandens beretning blev godkendt.
Fremlæggelse af revideret regnskab:
Den gode nyhed: Alle medlemmer har fået deres penge tilbage. Så skibslaget er nu gældfrit.
Indtægter:

Kontingent status quo
Sejladsindtægter lidt lav grundet en begrænset tilmelding til sidste uge
Arrangementer og andre indtægter også som forventet.
Udgifter:
Kraning er noget højere end sædvanligt, dette skyldes SKAKS har sat prisen op.
Forsikringen er stadig tegnet, dækker 500K, bestyrelsen beslutter om vi fortsat ønsker at have forsikring.
Tilbagebetaling er lidt højere end forventet da vi har betalt det resterende af lånet tilbage der først skulle
have være betalt tilbage sidste år.
Andre udgifter ligger som forventet.
Andre indtægter og udgifter er bl.a. merchandise.
Budget 2018.
Forventet indtægter ca. 122.000
Udgifter forventet ca. 85600
Overskud forventet ca. 36000.
Vores nye revisorer Lisbeth og Jan har godkendt regnskabet.
Spørgsmål/kommentarer:
Rikke: Vi er kun forsikret til at sejle med medlemmer?
Sissel: Vi sejler kun med medlemmer da vi ellers vil ikke kan sejle som fritidsfartøj, men som erhvervsfartøj.
[Besætningen er ikke dækket af forsikringen, der er en ansvars- og kaskoforsikring. Besætning er alene
dækket af deres egne private ulykkesforsikringer, hvis de kommer til skade ombord, SK]
Arne: Gælden i § 8 står der vi har noget med en konto for nybyg. Skal vi vedtage at om den paragraf skal
fjernes. Vedtægterne skal ajourføres.
Hanne: Kan kraningsudgifter nedsættes?
Thomas Holst: Nej, vi har indhentet tilbud og mindre krane kan ikke krane skibet.
Arne: Kan vi ikke krane på alternative måder?
Thomas: Vi undersøger fortsat kraningsmuligheder.
Niels Sonne: Med begrænsede midler skulle det være muligt at skaffe en vogn der kunne trækkes op af en
lokal bondemand.
Flemming: Det skal formaliseres hvilken beslutning, så bestyrelsen skal komme med en saglig redegørelse
så foreningen kan spare penge på kraningen.
Brad: Lad os nedsætte et udvalg der finder en løsning.
Thomas: Lad os formalisere det nu.
Generalforsamlingen giver en henstilling til bestyrelsen om at finde alternative kraningsmuligheder.
Regnskabet godkendes.
Medlemsstatistik
Familiemedlemsskaber: 42
Enkeltmedlemsskaber: 47
Passive medlemmer: 20
Interessemedlemsskaber: 9
Spørgsmål og kommentarer

Arne: Henstiller til at den medlemsliste der ligger på hjemmesiden ajourføres.
Johan: Henstiller til at folk husker at melde ændring af e-mailadresser. Der kommer en del returmails, når vi
udsender.
Hanne: Har vi referent?
Anne: Ja, Sissel og Johan
Nils: Giver medlemstallene ønsker om at der kommer flere medlemmer?
Johan: vi har ikke økonomisk brug for medlemmer
Thomas: Det er vigtigere at få fyldt sejlugerne med de medlemmer vi har end at få flere medlemmer.
Sissel: Der skal være balance mellem medlemmer og skippere, hvis vi kun sejler 2-3 uger er der ikke plads til
flere, og der er overskud som det er nu, så der er ikke en økonomisk begrundelse for flere medlemmer.
Brad: Bestyrelsen har diskuteret om vi skulle sætte en kampagne i gang for at tiltrække nye medlemmer,
men har konkluderet at vi hellere vil opfordrer til at medlemmerne rekrutterer og tager nye interesserede
med.
Hanne: Noget af det der ligner usmidighed er måske at man skal melde ferie flere måneder inden sejladser.
Ulf: Ønske om at flere medlemmer, vi har et dejligt skib, det skal ud og sejle noget mere. Og hvis der
kommer flere medlemmer stiger fleksibiliteten måske også. Foreslog at skipperne mødes i december og
planlægger uger.
Thomas: Skippere skal måske have mødepligt til julefrokosten.
Claus: hvis det er obligatorisk skal deres udgifter dækkes.
Orientering fra VIP udvalget:
Arnes beretning: Vinterpladsudvalget blev nedsat på generalforsamlingen for et år siden.
Består af Arne, Kasper Svarre, Anders Nannestad og Anne Svensson.
Udvalget har diskuteret forholdet til huset og hvilke problemstillinger der blev fremsat af husets bestyrelse.
Hvad er langtidsudsigterne og perspektiverne. Problematikken kommer fra det faktum at husets vedtægter
i huset blev ændre fra at anparter i huset ikke kunne sælges. Dette er nu en mulighed ifølge vedtægterne.
Denne ændring skaber en mulig problematik i forhold til skibslaget, da vores vinterplads urokkeligt høre
med til huset.
Udvalget har holdt møder med huset for at komme til en løsning.
Processen kan man læse om i den seneste lyskost.
Vi har ingen intention om at opgive samarbejde med huset på Kalvø. Men vi skal sikre at skibet fortsat har
en vinterplads. Dette kunne blive komprimeret hvis flere personer pludseligt fik den ide at gerne vil trække
sig ud af huset.
En velhavende man har vist interesse i huset, så hvis der pludseligt kom et tilbud de ikke ville kunne sige nej
til.
Denne situation bliver skibslaget nød til at sikre sig imod.
Udvalget har derfor tænkt over alternative muligheder for skibslaget hvis dette, imod forventning, skulle
blive en realitet.
I de stiftende vedtægter står der: Hvis selskabet opløses skal huset sælges, og i så fald skal værdien overgå
til skibslaget.
Nu siger vedtægterne at denne værdi skal deles mellem selskabet andelshavere.
Dette er årsagen til problematikken. Forholdet mellem skibslaget og huset har ændret sig.

Der er ikke alternative muligheder på Kalvø, så hvis der skulle findes en ny vinterplads foreslår VIP udvalget
at der findes en lokation der er mere central i DK. Dette vil være mere retfærdigt for alle medlemmer i
skibslaget. Fyn eller Langeland er de mest ideelle steder når beliggenhed tages til efterretning.
Spørgsmål og kommentarer
Flemming: Vedtægterne blev ændret i 97. Har VIP udvalget overvejet om skibslaget medlemmer skulle
komme ind i huset? Originalt var der 30 andele som i dag er reduceret til 23, med udsigt til flere der snarligt
vil ud. Nye anpartshavere kan komme med for lidt over 300 kr. om måneden.
Arne: VIP udvalget: Det er husets opgave at skaffe andelshavere og ikke skibslagets. Alternativt kunne
skibslaget købe anparter, hvis det er juridisk muligt,
Sanne: Når husets bestyrelse skal godkende nye medlemmer er det også med skibslaget i tanken. Men
husets anpartshavere har en alder som “trykker”, så det ville være godt hvis skibslaget kunne tage ansvar
for at skaffe nye medlemmer.
Niels Sonne: Hvad koster det at blive anpartshaver. Hvis flere og flere trækker sig fra huset bliver det vel
nødvendigvis dyrere og dyrere for de resterende anpartshavere.
Sissel: Det er nyt for mig at høre, at man kan komme ind i huset uden at lægge en masse penge på bordet.
Flemming: Præsenterede et oplæg omkring økonomien for enkeltmedlemmers opkøb af andele i huset.
Han understregede at der endnu ikke er truffet beslutning i huset, så det var alene et forslag til inspiration:
Dem der i dag er anpartshavere i huset betaler 210 kr./mdr. og skibslaget betaler årligt 15000 Kr.
Det er gratis for anpartshavere at bruge huset. Skibslagsmedlemmer kan leje huset for 1200 kr. pr weekend
og 2000 pr uge.
En ny anpartshaver ville skulle købe anparten for 45000 kr. Hvis der er 10 nye anpartshavere der køber sig
ind i huset og finansierer det med et realkreditlån i huset til de nuværende 2% lån, og hvis det er muligt at
de 10 vil kunne få skattefradraget på lånerenten, så vil de nye anpartshavere komme til at sidde for 370 kr.
pr mdr.
Claus: Jeg kunne godt tænke mig at der var flere til at bære ansvaret for vinterpladsen. Så det ikke er de få
der betaler for at skibslaget har en vinterplads.
Nils: VIP udvalget og bestyrelsens forslag er modstridende.
Thomas: Det er fordi vi ikke er helt enige, og bestyrelsens forslag [trykt i lyskosten] er kommet før VIPS
indkomne forslag.
Hanne: Det skal økonomisk og juridisk undersøges om det overhovedet er en mulighed.
Thomas: Flemmings forslag er nyt og det skal undersøges.
Indkomne forslag:
Tre af de fire indkomne forslag har noget med vinterpladsudvalget at gøre.
Forslag nr. 1. Bestyrelsens indstilling som er optrykt i lyskosten.
Thomas motiverer:
Bestyrelsen mener at foreningen umiddelbart skal blive på Kalvø. Lang tradition, byggeprocessen har også
gjort tilhørsforholdet til Kalvø meget stort. Naturhavnen ved Kalvø tror vi det er svært at finde andre steder,
og skibet bør ligge i vandet mest muligt.
Spørgsmål og Kommentarer:
Claus I: foreslår at formuleringen om at købe sig ind i huset suppleres, så skibslaget også skal undersøge
mulighed for at købe huset.
Jan: Det kunne sagtens være det langsigtede mål, uden at man på kort sigt skal overtage det hele.
Arne: Jeg vil ikke foregribe begivenhedernes gang, men vi har fra VIP-udvalget foreslået at der udarbejdes
en kontrakt.

Inez: man kan ikke stillet et nyt forslag.
Claus: Det var ment som en præcisering af formuleringen købe sig ind i.
Anne: præciserer: indstillingen handler ikke om, at vi skal købe, men om at vi skal undersøge muligheden.
Thomas: Bestyrelsens forslag harmonerer fint med forslaget om kontrakten.
Hanne: Betyder det at skibslagets medlemmer så får ekstra udgifter?
Anders: Bestyrelsens forslag udelukker ikke vip-udvalgets forslag om at undersøge hvad der vil være at
alternative muligheder som ligger indenfor den økonomiske ramme, som det vil koste at erhverve hus.
Flemming: der er lavet en ejendomsmægler vurdering på 950.000
Forslaget er vedtaget.
Forslag nr. 2: Lave en formel lejekontrakt med Huset.
Kasper Svarre motiverede forslaget: Processen vi har været igennem med VIP-udvalget viser mig at vi i
skibslaget har haft en forkert opfattelse af hvad Husets forventning var. Jeg havde den forventning at
anpartshaverne i huset var indstillet på at de skulle stå for huset og have det parat til at skibslaget kunne
bruge det.
Men blev overrasket over at vedtægtsændringerne i 97 og yderligere med de vedtægtsændringer der blev
foretaget sidste år er der nu medlemmer i huset som har haft det formål at “investere” i huset. Dette skylde
nok at vi er en stor flok mennesker med forskellige indstillinger til hvad huset er der for. Jeg er personligt
ærgerlig over at denne misforståelse er opstået.
Skibslaget er derfor lejer hos en udlejer som er os yderst venligt stillet. Men dynamikken i det her ændret.
Derfor skal vi have orden på forholdene og derfor skal der laves en lejekontrakt så der er klare linjer.
Anne: Læser indholdet af forslaget.
Forslaget går ud på at bestyrelsen skal forhandle en lejekontrakt.
Spørgsmål og kommentarer
Sanne: Som Kasper siger er vi nogen der har holdt et hus som skibslaget kan benytte. Men vi er blevet
ældre og har brug for de unge til at løfte opgaven. Om 10 år er vi nok for gamle til at vedligeholde.
Esben: En kontrakt er en forpligtelse der låser husets ejere til at beholde huset.
Kasper: Det er en rigtig observation, så det forrige forslag skal tages med i forhandlingen. Så målet kunne
være at få overtaget anparter, men i mellemtiden skal lejekontrakten være formalia omkring brugen.
Thomas: Vi kan ændre opsigelsesvarslerne til 3 år mens vi arbejder på overtagelsen.
Sissel: Det vi stemmer om er, at bestyrelsen skal gå ind i kontraktforhandling. Ikke at huset skal acceptere
10 år. Så tidshorisonten på 10 år er ikke nødvendig at beslutte her.
Arne: Til Sanne, vi har tænkt os at holde ud i 20 år endnu. Til Esben; du har virkeligt forstået at vi forsøger at
gøre huset usælgeligt. Tak for at offentliggøre det.
Kasper: Længden af kontrakten er irrelevant.
Flemming: Vi stemmer om at der skal udarbejdes en kontrakt, resten er blot VIP-udvalgets anbefalinger.
Punkt 1-3 er hvad vi pålægger bestyrelsen, resten er op til dem at forhandle med Huset. Til Kasper, det er
rigtig at indstillingen i huset er ændret. Nogle gik ind i købet for at støtte skibet, noget som venner af skibet,
nogen er “vokset fra” skibet. Denne udvikling forudså vi ikke for 27 år siden da huset blev købt. Men tanken
har hele tiden været at Huset er til for at Skibslaget har et sted at overvintre huset og et værksted til
skibslagets udstyr.
Nils: Jeg opfatter dette som et forslag at bestyrelsen skal indgå forhandling, for at sikre vores tilstand lige
NU, og ikke hvad fremtiden bringer.

Kasper: Det er rigtigt hvad Flemming siger, men den ændring i 97 gjorde at anparten pludseligt blev penge
værd. Så nogen der ikke længere hvad tilknytning til skibslaget beholde sin andel på grund af denne
ændring.
Gia: Det var ikke på grund af ændringen, men på trods af ændringen.
Sissel: Der er også en anden grund til lejekontrakten. Det ville være rart at undgå misforståelser som hvem
der har ansvar over for hvad. bl.a. FX vedligehold af garagen
Hanne: Det der betyder noget for mig er den ændring, der blev lavet sidste år, som gjorde at det pludseligt
blev muligt at kapitalisere på sin anpart. Måske var det muligt at omvende denne beslutning, så denne
kapitalisering ikke var mulig.
Anne: Diskussionen breder sig ud i nogle ting som ikke konkret har noget med lejekontrakten at gøre, og
det lader til at vi er klædt på til at beslutte om bestyrelsen skal indgå forhandlinger med Huset.
Arne: Vi foreslår dette så der undgås misforståelser, og vi har en leje der skal betales. Det skal konkretiseres
Forslaget vedtages.
Forslag 3: fra VIP-udvalget: Alternative vinterplads
Anders motiverede forslaget: VIP-udvalget synes det er en god ide, hvis vi skal ud og købe et hus, at vi så
undersøge alternative muligheder som vil koste det samme.
Spørgsmål og kommentarer
Thomas: Hvis der står skibslaget er det de facto bestyrelsen og det er en dårlig ide.
Sissel: Det giver unødigt arbejde for bestyrelsen
Arne: Det er ikke nødvendigvis bestyrelsen der skal lave arbejdet.
Sissel: er forslaget en mulighed for eller et pålæg om?
Arne: Forslaget er et spørgsmål om et mandat til at lave en plan B.
Ulrik: Det er godt med et alternativ, hvis nu de to andre forslag ikke bliver til noget.
Jan: Der er ikke noget i vejen for, at hvis det er et pålæg, så kan bestyrelsen godt frasige sig opgaven og
lægger over til et andet udvalg.
Flemming: Det er et godt forslag, at man ruster sig. Men regn ikke noget om at man kan finde noget
indenfor et år.
Inez: Foreslår at man giver udvalget en logbog med, så de kan notere gode naturlejrpladser.
Anders N: Forslaget er et ønske om at spørge generalforsamlingen om, om Kalvø er det bedste sted? Der vil
være en række fordele ved at finde et nyt sted, som er skitseret i udvalgets afrapportering.
Nils: der ligger måske noget mere bage. Og til Sissels spørgsmål, ja, det vil være et pålæg.
Niels: Vi har lige snakket om at finde en løsning på Kalvø, så det virker lidt floffy at finde et andet sted. Man
kan godt bruge tid på at undersøge det, men det er jo kun for at finde en ide om det, for man kan jeg heller
ikke vente ind til næste generalforsamling.
Hanne: Man kan godt arbejde i det spor der hedder at undersøge muligheder for noget andet, med en
anden beliggenhed. Det er jo også en naturlig følge af udviklingen, at der kan være nogen, der har interesse
for, at skibet ligger et andet sted. Det handler om at undersøge nogle muligheder.
Ulf: Det er et godt forslag, det binder ikke foreningen på nogen måde og forhindrer ikke forslaget med at
arbejde på plan 1 på Kalvø.
Arne: Jeg er enigt med Flemming om at det er vanskeligt, derfor er det vigtigt at vi bliver afklarede om hvad
der er af muligheder og lovgivning.
Kasper: Jeg har selv været med til at stille spørgsmålet, ud fra rationalet om at det altid er godt at afsøge
alternativer, men måske er forslaget lidt dårlig timing og at det bliver meget bombastisk med en

generalforsamlingsbeslutning, hvis vi gerne vil sende et tydeligt signal til huset om, at det er det vil gerne
vil.
Flemming: Der kan være nogen kommuner der vil være forhandlingsmuligt. Flemming har tidligere talt med
en skovfoged om muligheden for, at lave en naust på Kalvø.
Anne: Samler op: Der er mange linjer/forslag. Hvordan skal vi
Nils stiller et ændringsforslag: Det tilføjes at forslaget træder i kraft, såfremt behovet skønnes aktuelt.
Claus: Man skal altid stemme for det mest vidtgående forslag først.
Hvem stemmer for: 13
Hvem stemmer i mod: 17
Hvem steder hverken for eller imod:5
Forslaget er er ikke vedtaget.
Afstemning af Nils formulering:
Hvem stemmer for: 30
Hvor mange stemmer imod: 0
Forslaget er vedtaget
Forslag 4: Vedtægtsændringer
Arne motiverede forslaget.
Spørgsmål og kommentarer
Esben: Vores vedtægter er vage i forhold til om et familiemedlemskab giver 1 eller 2 stemmer.
Arne: Alle medlemmer må stemme, så længe de er bemyndigede. Et familiemedlemskab dækker 2 myndige
personer og derfor 2 stemmer.
Sissel: Børn må vel også stemme? fx hvis der skal stemmes om en ungdomsrepræsentant.
Afstemning om vedtægtsændring stk. 5) a - Vedtaget
Afstemning om vedtægtsændring stk. 5) b med i hænde - nedstemt
Afstemning om vedtægtsændring stk. 5) b uden i hænde - vedtaget
Afstemning om vedtægtsændring stk. 6) a - vedtaget
Afstemning om vedtægtsændring stk. 6) b - vedtaget
Afstemning om vedtægtsændring stk. 6) c - vedtaget
Valg ifølge lovene:
Bestyrelsen:
På valg er: Thomas, Brad, Anne og Karl er på valg. Karl genopstiller ikke.
Sissel trækker sig fra bestyrelsen.
Arne foreslår Anders Larsen til bestyrelsen. Anders modtager ikke valg til ordinær bestyrelsespost.
Nils: Foreslår at Kris stiller op. Kris modtager ikke valg.
Valgt til de 4 pladser af 2 år er: Maj, Anne, Thomas og Brad.
Suppleanter:
Mette genopstiller som suppleant
Arne foreslår Anders L som suppleant.
Mette og Anders er valgt som suppleant til næste bestyrelsesmøde.
En af suppleanterne konstitueres til Sissels plads som ordinært medlem i bestyrelsen.
Revisorer:

I 2017 var Lisbeth revisor og Jan revisorsuppleant. Begge modtager genvalg. De blev valgt.
Spørgsmål og kommentarer:
Nils: Hvorfor trækker Sissel sig i utide?
Sissel: Jeg har siddet i bestyrelsen siden 1998, det er 20 år og mere end halvdelen af mit liv. Det er på tide
med en udskiftning.
Fastsættelse af kontingent:
Familie: 1200 kr. (800 kr. 1.år)
Enkeltmedlem 600 (400 kr. 1.år)
Passive medlemmer: 200 kr.
Bestyrelsen foreslår at fortsætte med uændret kontingent.
Dette blev vedtaget.
Sommerens aktiviteter/sejladser:
Thomas: Skipperne har talt sammen.
Claus uge 28, Thomas uge 29, Ulf uge 30.
Påske falder tidligt.
Spørgsmål og kommentarer:
Ulf: Med hensyn på uger og skipper. Jeg vil gerne opfordre folk til at tage Y3.
Johan: Jeg ved der er 3 der er i gang med det forberedende arbejde til at tage Y3.
Sissel: Jeg opfordre folk der har til hensigt at blive skipper om at øve sig hos en erfaren skipper og opfordrer
skipperne til at lære fra sig alt det de kan.
Claus: Der bør klare retningslinjer for hvordan det besluttes hvem der må sejle skipper. Bestyrelsen må
udarbejde nogle retningslinjer.
Hanne: Det lyder som om man som skipperemne skal vurderes af de nuværende skippere. Hvis medlemmer
støttes økonomisk bør skippergruppen gerne vurdere aspiranterne om de føler de har egenskaberne.
Sissel: Vi har en facebookgruppe for skippere, hvor de der ønsker at blive del af et skipperteam opfordres til
at melde sig ind.
Vi har tidligere diskuteret, om foreningen skulle betale medlemmernes Y3. Vi besluttede at foreningen
køber litteratur/pensum, men at folk selv betaler eksamen og evt. kursusgebyr (man kan tage y3 som
selvstudium). En af grundene var, at det hurtigt kan blive dyrt og at det ville skabe en forventning om, at
folk med Y3 skulle betale tilbage ved at forpligte sig på at sejle skipper i nogle år. Det ville vi gerne undgå. Vi
skal nok købe nye bøger snart.
Ulf: Nogle kurser indeholder bøger der er i pensum.
Nils: Bestyrelsen bør tage stilling hvad det kræver at blive løssluppen som skipper.
Der kan opstå en situation hvor der er personer I ikke kunne tænke os som skipper, så der bør være klare
regler.
Sissel: Mange tror at der er skippere nok fordi vil kan gennemføre 3 sejluger. Det er der ikke. Vi kan sagtens
bruge flere. Det er fedt at sejle i hold med flere skippere, så man kan slippe for at være på “arbejde”
konstant. Det er også rart at man kan planlægge andre ferier uden at få en snert af dårlig samvittighed
overfor foreningens økonomi. Hvis man har lyst til at prøve kræfter med skipperrollen kan man sagtens
starte som medskipper, med en enkelt dag eller to … stor opfordring til at alle, der har mod på at sejle det
skib, kommer i gang.
Arne: Jeg synes vi skal henstille til bestyrelsen at udføre et skrift om hvad der skal til for at blive skipper på
Imme.

Ulf: Hvis økonomien er et problem, så kunne man henstille at der er en økonomisk gevinst evt. Ved billigere
sejladsafgift for skippere.

Spørgeskemaundersøgelsen:
Brad præsenterede spørgeskemaundersøgelsen.
Baggrunden var at forstå, hvorfor folk fravalgte at tilmelde sig uge 31, når nu der på GF17 havde været stor
tilslutning til turen til Moesgård.
Dem har svaret peger på at uge 31 kan være problematisk, da den ligger tæt på skolestart og afslutning af
sommerferie. Vi tror også at nogen var afskrækket af risikoen for et meget langt slæb, da skibet skulle nå
tilbage til Kalvø.
En anden interessant ting undersøgelsen viser er, at der er et segment som ønsker flere overliggerdage,
men der er også nogen, der gerne vil sejle endnu mere.
Spørgsmål og kommentarer:
Flemming: Foreslog at skipperne laver temature – hvor nogen gerne vil sejle meget og andre kun sejle lidt.
Ulf: Jeg vil gerne sejle når jeg kan, det er vejret der afgør antallet af overliggerdage.
Sissel: Pt. er alle ture familieture, det ligger selvfølgelig en begrænsning på hvor sent det kan blive inden vi
kommer i land. Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi skal lave specialture, vi har tidligere forsøgt fx at
imødekomme ønsket om standlejr, men da det kom til stykket var der ikke besætning til det. Derfor har vi
været enige om at initiativet bør komme fra besætningen/medlemmer/jer. Og hvis der kommer en
besætning og siger, vi vil have en voksentur, eller en ungdomstur eller noget andet, så skal vi nok finde en
skipper.

Evt.
Sovsekanden
Sovsekanden er en erkendelighed til dem der har gjort en særlig indsats for Imme i årets løb.
Brad: Motiverede årets modtager: Desværre er ham der skal have sovsekanden i år ikke til stede. Mathias
reddede vores skib. Han holdt øje med skibet og sørgede for at engagere en fisker til at hente Imme hjem.
Generalforsamling 2019.
Bjørn: Bjørn fortalte om mulighederne ved at holde GF i deres lokaler i Fredericia.
Der er ikke mulighed for enkeltværelser, men der er to gæsteværelser og en mulighed for opredning hos
Bjørn og Henriette.
Der var en diskussion om hvorvidt folk vil overnatte til GF uden mulighed for enkeltværelser.
Bestyrelsen træffer endelig beslutning.
Arne: Henstilling til Bestyrelsen og sekretæren om at udsende en opdateret medlemsliste + nye vedtægter
til medlemmer.

