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        København den 7. april 2022 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i SKK 

Onsdag den 6. april 2022 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års 

budget  
7. Valg af formand 
8. Valg af næstformand 
9. Valg af kasserer 
10. Valg af pladsudvalgsformand 
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant 
14. Valg af ekstern revisor 
15. Eventuelt 

 
 
 

Formand Henrik Sengeløv bød velkommen til den ordinære generalforsamling, som un-

der ledelse af Bent Thomassen på guitar blev indledt med fællessang. 

Der er registreret 55 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 

Ad pkt. 1 foreslog Henrik Sengeløv Stefan Reinel som dirigent og Erik Kragh-Hansen 

som referent. Begge blev valgt med akklamation. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Indkaldelse med 

fremsendelse af dagsorden og bilag blev fremsendt til medlemmerne pr. mail den 22. 

marts 2022 til afholdelse den 6. april 2022. 
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Ad pkt. 2 Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Formanden henviste til den skriftligt fremsendte beretning. 

 

Den af bestyrelsen indgåede aftale af med FTFL (Foreningen Til Langtursejladsens 

Fremme) gav anledning til debat med indlæg fra mange af deltagerne. Følgende ho-

vedpunkter i den indgåede aftale med FTLF og foreningens brug af klubhuset blev 

fremført: 

 

• Aftalen med FTLF er indgået med bestyrelsen – og ikke fremlagt til beslutning på 

en generalforsamling. 

• FTLF´s anvendelse af klubhuset har et omfang, som på mange virker anmas-

sende med aflåste skabe, arrangementer der ligger uden for det aftalte (Klubaf-

tener uden for vintersæsonen – standerhejsning med grill m.v.), samt bookning 

af lokalet ved tilsidesættelse af SKK-arrangementer. 

• Næsten lige så mange medlemmer i FTLF København, som i SKK, men betalin-

gen for brug af faciliteterne står ikke mål med SKK´s udgifter til samme. 

 

Henrik Sengeløv oplyste, at bestyrelsen ikke havde indtryk af, at samarbejdet med 

FTLF blev opfattet så problematisk, som anført. I øvrigt var aftalen fremsendt til alle 

SKK-medlemmer til orientering. FTLF har kun ret til vinterarrangementer og der bliver 

ikke tale om en FTLF-standerhejsning på SKK´s område. Ved anvendelse af klubhuset 

har SKK og KvS fortrinsret. 

 

Dirigent Stefan Reinel anmodede generalforsamlingen om en tilkendegivelse vedrøren-

de bestyrelsens genforhandling/opstramning af aftalen med FTLF. Dette var der tilslut-

ning til. 

 

Jan Bredde og Bruno Jensen anmodede om behandling af nogle ændrede vilkår i takst-

bladet, hvilket dirigenten henviste til behandling under punkt 6. 

 

Birgit Thejls roste bestyrelsen og havnefoged Carsten Christoffersen for veludført ar-

bejde. Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 

 

 

Ad pkt. 3 Aflæggelse af udvalgsberetninger 

Formanden henviste til de skriftligt fremsendte udvalgsberetninger. 

 

Der blev fra flere sider udtrykt ros til udvalgenes arbejde, samt opfordret til at tilmelde 

sig det frivillige arbejde i udvalgene, der mangler både hænder og hoveder.  

 

Anne Lenau og Bruno Jensen efterlyste flere indlæg til Gnisten, hjemmesiden og FB-

siden fra medlemmerne og kommunikationsudvalget – en mere ”levende” og oplysende 

kommunikation om stort og småt. 

 

Finn Kristiansen som er medlem af Lokalpoltisk Udvalg og Erik Kragh-Hansen besvare-

de spørgsmål fra Jonas Thing om erstatningshavnen i Færgehavn Nord. Havnen for-
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ventes at fungere som erstatningshavn til 2027, hvor Nordhavnstunnelen påregnes 

færdig. Den videre skæbne for denne havn er p.t. uafklaret, men i opdraget til anlægget 

er det forudsat, at havnen skal fjernes efter brug. Dette skønnedes dog ikke sandsyn-

ligt. 

 

Formand for pladsudvalget Asbjørn Arvad Jørgensen kommenterede Bilag 3 a, om-

handlende renovering af broerne i Kalkbrænderihavnen – og anmodede generalforsam-

lingen om en tilkendegivelse af, hvilke af de alternative renoveringsforslag, forsamlin-

gen ønskede, at pladsudvalget skal arbejde videre med, med henblik på forelæggelse 

til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

En nylig dykkerundersøgelse viser, at mange kæder er slidt/rustet over og at bro 6 pri-

mært fastholdes af de fortøjede både. Betonbroerne bliver årligt tømt for nogle få cm 

indsivende vand. Uanset valgt løsning vil der blive sikret en forsvarlig og tilstrækkelig 

elforsyning på broerne. 

 

Asbjørn oplyste, at der var kontakt til By & Havn om en mulig renovering/udskiftning af 

broerne i Kalkbrænderihavnen – både f.s.v. angår en forlænget uopsigelighedsperiode 

og en mulig medfinansiering af broerne. 

 

Asbjørn motiverede de alternative forslag således: 

Forslag 1, omfattende punkt B og C er en nødvendig vedligeholdelse/forbedring af de 

eksisterende broer. Renoveringsomkostningerne påregnes afholdt af klubbens formue 

og fordrer ikke en stigning i havnepladslejen. 

Forslag 2, omfattende punkt D og E vil være en kvalitetsforbedring udført helt eller i 

etaper og betinger en supplerende finansiering, samt en stigning i vandpladslejen. 

 

De beløbsmæssige angivelser beror på indhentning af overslagspriser og en afskriv-

ningshorisont på 20 år.  

 

Der var delte meninger i forsamlingen – og en afstemning om tilkendegivelse medførte 

26 for B+C og 19 for D+E.  

 

Asbjørn foreslog herefter at forsamlingen skulle tage stilling til en løsning, som omfatte-

de punkt C og D, hvilket der var et klart flertal for. 

 

 Beretningerne blev herefter godkendt med akklamation. 

 

 

Ad pkt. 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Sten Emborg gennemgik hovedpunkterne i regnskab 2021 og de væsentligste 

afvigelser i regnskabet sammenlignet med budgettet og året 2020. Der tale om et til-

fredsstillende resultat med et lille overskud mod forventet et mindre underskud. 

 

Kasseren oplyste, at den del af formuen, som er placeret i investeringsbeviser har vist 

et mindre kursfald (2,8%). Kursændringerne er dog begrænsede, sammenlignet med 
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aktiemarkedet. Klubbens aktiver udgør på statustidspunktet 4,9 mio kr., men betalinger 

primo 2022 reducerer formuen væsentligt, ligesom en del af formuen ikke er likvid, hvil-

ket begrænser en anvendelse til f.eks. broprojektet til 2-3 mio kr. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 

 

 

Ad pkt. 5 Behandling af indkomne forslag 

Stig Kruse motiverede sit forslag om muligheden for at både kan henstå på landpladsen 

i vinterperioden uden at skulle afrigge mast. Det blev vedtaget at undersøge mulighe-

derne nærmere. 

 

Formanden motiverede ændringsforslagene til Vandpladsreglementet – og forslag om 

ændring af pkt. 4.2 blev vedtaget. 

 

Efter nogen debat valgte bestyrelsen at trække forslaget om ændring af pkt. 7.5 i Vand-

pladsreglementet. 

 

 

Ad pkt. 6 Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommen-

de års budget  

Kasserer Sten Emborg oplyste, at taksterne for vinterland og vintervand foreslås æn-

dret til ens takster for at lette administrationen, hvis der sker ændringer i bådejernes 

beslutning om hvor båden ønskes placeret i vinterperioden. Et samlet provenutab på kr. 

10 pr. m2 bådareal opvejes af en stigning i prisen for optagning/søsætning. De øvrige 

takster er uændret i forhold til 2021. 

 

Jan Bredde og Birgit Thejls var imod en stigning i bådhåndteringen – og forslog, at der 

skete en graduering af prisen i forhold til bådstørrelse. Jean Mørck oplyste, at det ofte 

var de små både uden kørestativer, som tog mest tid at håndtere.  

 

Sten Emborg redegjorde for de stigende omkostninger til bådhåndtering (Rep. og vedli-

gehold af kran og køresæt m.v. ca. kr. 180.000 + forsikring ca. kr. 60.000) sammen-

holdt med indtægter for bådhåndtering ca. kr. 160.000. Forslaget til stigningen i båd-

håndteringen fra kr. 850 til kr. 1.150 dækker således ikke udgifterne til samme. 

 

Endvidere oplyste Sten Emborg, at bådpladserne samlet set giver et lille overskud og 

klubhus, samt øvrige aktiviteter giver et mindre underskud.  

 

Et flertal på 34 stemte for en vedtagelse af det foreliggende takstblad.  

 

Afslutningsvis fik kasseren bemyndigelse til løbende at kunne tilpasse el-taksterne til de 

meget varierende el-priser. 
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Ad punkterne 7-14 Valg til bestyrelsen og valg af revisorer 

Formand Henrik Sengeløv genvalgt for 2 år. 

Næstformand Dorte Kjerulf valgt for 1 år. 

Kasserer Sten Emborg ikke på valg og fortsætter 1 år. 

Pladsudvalgsformand Asbjørn Jørgensen genvalgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem Bent Thomassen genvalgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem Morten Petersen ikke på valg og fortsætter 1 år. 

Emilie Bøge Dresler blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Henrik Færch havde trukket sit kandidatur. Iben Helene Augustesen blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Bestyrelsessuppleant Henrik Sieling har trukket sit kandidatur. Flemming Olsen blev 

valgt som bestyrelsessuppleant for 2 år. 

Bestyrelsessuppleant Hans Borgstrøm ikke på valg og fortsætter 1 år. 

Intern revisor Jens Juul Holst blev genvalgt for 2 år. 

Intern revisor Andreas Schousboe ikke på valg og fortsætter 1 år. 

Intern revisorsuppleant Niels Lauritzen ikke på valg og fortsætter 1 år. 

Ekstern revisor Beierholm statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt. 

 

Alle valg/genvalg med akklamation. 

 

 

Ad pkt. 15 Eventuelt 

Ole Holm spurgte om det var muligt at bruge de tidligere DFDS-parkeringspladser i 

dagtimerne. Dette afviste bestyrelsen, idet den indgåede aftale med parkeringsselska-

bet PLOT fortsat var gældende – og der var ikke stemning for at tage drøftelsen herom 

med ejendommens ejer/administrationsselskab. 

 

Per Busk spurgte om der var planlagt en pinsetur i 2022, hvilket blev bekræftet af be-

styrelsen, men der er endnu ikke truffet beslutning om destination. 

 

Henrik Sengeløv takkede de afgåede bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for deres ind-

sat gennem årene. Kirsten Leth Danø (festudvalget), Henrik Sieling (bestyrelsen) og 

Erik Kragh-Hansen (kapsejladsudvalg). 

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.  Henrik Senge-

løv takkede dirigent og referent. 

 

 

 

Referent Erik Kragh-Hansen    Dirigent Stefan Reinel 

 

 

………………………………...    …………………………………. 

 

 

 


