
Generalforsamling i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Lørdag d. 11. September 2021 kl 11:00 i Klubhuset

Deltagere: 33 stemmeberettigede medlemmer

Dagsorden
a. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Karsten Møller-Hansen, som blev valgt. Anders
Melamies blev valgt som referent.
Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
a. Formanden fremlagde bestyrelsens beretningen for 2020

Se vedhæftede beretning.
Bestyrelsens 2020 beretning blev godkendt

b. Formanden bad dirigenten om lov til, at informere om aktiviteterne til dato i
2021. Dirigenten godkendte og kommenterede, at denne del af beretningen
ikke efterfølgende skulle godkendes af forsamlingen.
Se vedhæftede beretning.
Sune: Efterspurgte “Visionsplanen”. Denne vil blive offentliggjort i september,
hvorefter den vil komme i høring. Når dette er sket, vil den blive lagt på
hjemmesiden.
Poul Brænddrup: Vil antallet af bådpladser blive bevaret? Ja.
Anders: Er “Visionsplanen for Svanemøllehavnen” et “drømmescenarie” eller
en fast aftale? Formanden svarer at visionsplanen er at betragte som et
ønske og der er ingen garanti for, at den bliver implementeret 1-1.
Jacqueline: Låsesystemet ser skrøbeligt ud. Er det det? Formanden svarer, at
det efter sigende er et holdbart system.
Jacqueline: Når vi ikke får Barkassen, mister vi den trykte kalender som var
god at have liggende. Delphine svarer at informationsudvalget er
opmærksomme på problemstillingen, og arbejder på et alternativ til
kalenderen.
Marie: Forandringen fra Barkassen til Nyhedsbrev tager tid at vænne sig til.
Morten: Spurgte om placeringen til erstatningsværket. Formanden oplyste at
erstatningsværket bliver bygget på  Kulpladsen.
Torben Molbech oplyste om, at flere  “seniorer” bedre kunne håndtere
Barkassen i forhold til elektroniske nyhedsbreve.

c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
a. Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab og status.

i. Se vedhæftede regnskab
ii. Resultatet for 2020 er et underskud på ca. 178.000 kr.

Jon bad kasseren redegøre for, hvorledes vi gør rent
regnskabsmæssigt, når vi køber en båd, hvilket kassereren



redegjorde for. Båden lægges ikke ind i regnskabet som et aktiv som
der skal afskrives på løbende. I stedet tages den fulde
udgift/afskrivning i det regnskabsår hvor købet finder sted. Dermed
belastes fremtidige regnskaber ikke og bestyrelsen, som foretog købet
er også den som står på mål for beslutningen ved den efterfølgende
generalforsamling.
Sune: Ros til bestyrelsen for håndtering af økonomi og aktiviteter i
forbindelse med Corona

b. Det reviderede årsregnskab og status blev godkendt.
d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år

Ane: Skal administrationen stige med 70.000 kr til 2021? Kassereren oplyste at
beløbet var korrekt og, at det skyldes stigninger på mange forskellige poster.
Ane: I det fremlagte budget er der indarbejdet udgifter til udgivelse af Barkassen.
Kassereren forklarede, at budgetposten vedr. Barkassen allerede var indarbejdet, da
beslutningen om at ophøre med Barkassen blev truffet. Kassereren oplyste at der er
besparelser på Barkassen, da den ikke udgives.

K.A.S. har tilgang af medlemmer og ligger på ca. 1.100.
Resultat før afskrivninger: 280.000 kr
Se vedhæftede budget

e. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år

a. Bestyrelsen foreslår kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver uændret.
Dette blev vedtaget.

g. Valg af formand.
a. Formand Jon Bundesen er ikke på valg

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg: Niels Erik Andersen, Erik O Jensen, Svend Bie
På valg: Morten Ingerslev, Charlotte Andersen, Stig Bang, Delphine Piault
Tiedemann, Susanne Jordt

a. Morten Ingerslev blev genvalgt.
b. Charlotte Andersen blev genvalgt.
c. Stig Bang på valg blev genvalgt.
d. Delphine Piault Tiedemann blev genvalgt.
e. Susanne Jordt på valg - fratræder. Susanne. Genopstiller IKKE. Bestyrelsen

indstiller Chris Nørgaard.
Charlotte: Chris har været med til at opbygge K.A.S. Racing.
Svend Allan: Vil Chris’ ansvarsområde blive KAP skolen? Ja
Jacqueline: Er Chris pt. aflønnet af KAP skolen? Formanden svarer, Ja, vi har
prøvet det før med aflønnede medlemmer som samtidig sad med i
bestyrelsen Der er indarbejdet procedurer som sikrer at
bestyrelsesmedlemmer ikke kan bruge penge uden godkendelse samt at man
ikke kan godkende sin egen timeseddel.
Chris blev valgt til bestyrelsen.

i. Valg af revisor og revisorsuppleant



a. Som revisor foreslår bestyrelsen ReviPoint, statsautoriserede revisorer A/S.
Dette blev vedtaget

b. Interne revisorer
Ane Samuelsen ikke på valg
Jan Haagensen på valg og blev genvalgt.

c. Suppleant for interne revisorer
Vagn Bjerre på valg og blev genvalgt.

j. Eventuelt
Poul: Hvad er status på erstatningshavnen. Niels-Erik: Den er i udbud.
Færdiggørelsen er pt. 1. august 2022. Fra foråret 2023 vil man få “fast plads”
i erstatningshavnen. Indtil da vil alle implicerede både blive tildelt en
midlertidig plads i erstatningshavnen.
Charlotte: Lukker Nordmolen for aktivitet? Niels-Erik: Entreprenøren skal
have råderet over bassinet fra 1. september 2022
Pernille: Lukker man Nordmolen? Niels-Erik: Der bliver mulighed for at køre
ud til Nordmolen. Søspejderne skal flytte til erstatningshavnen.
Svend Allan: Status på kloakudledning? Niels-Erik: Dette etableres ved
fiskerihavnen.
Charlotte: Kan man have aktiviteter i august 2022? Niels-Erik: Det er uvist.
Jesper: Hvornår bliver Visionsplanen vedtaget? Jon: Det publiceres til
klubberne i September og den endelige udgave foreligger i November 2021.
OBS: Visionsplanen er et ønske og ikke noget som bliver vedtaget som
sådan.

Jakob: Overvejelser omkring klubhus muligheder efter vi nu råder over både
restaurant og kiosk, ønskes uddybet. Charlotte: Der er ved at blive kigget på
undersøgelsen der har kørt via nyhedsbrevet. Jon oplyser at K.A.S.
sandsynligvis overgår fra Københavns Ejendomme til Fritidsforvaltningen
(begge Kbh Kommune). Dette vil medføre at lejeudgiften på bådpladsen
bortfaldet helt. Dvs K.A.S sparer i givet fald ca 250.000 kr årligt. Dog må der
ikke være erhvervslejemål og det undersøges om dette forhold kunne have
indflydelse på forholdene i klubhuset (i bygningerne).

Jacqueline: Vi behøver ikke leje ud, hvis vi får mindre udgift ifm bådpladsen.

Anders: Hvis vi lukker af for andre aktiviteter (fx cafe m.m.) og fremmer K.A.S.
aktiviteter, lukker vi også for generelle aktiviteter der skaber liv for både os
selv og for andre i havnen. Charlotte: Dette vil udvalget være opmærksom på.

Anders: Kunne det ikke være muligt, at låne eller leje restaurant lokalet til
klubmedlemmer, indtil en løsning er fundet? Charlotte: Der er ved at blive
arbejdet på en løsning, så man kan låne/leje restauranten. Dette vil blive
meldt ud snarest.

Ane: Bekymring for sammenfald i aktiviteter på førerprøvedagen og
husvedligeholdlelsesdagen.



Morten: Vi kan godt afvikle førerprøven på samme dag. Det er blevet
koordineret.
Pernille: Det kan også være en fordel at blande aktiviteter, så man får en
bredere oplevelse af klubben.

Torben: Det er et fantastisk flot arbejde bestyrelsen lægger for dagen.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen.

Dato og underskrift

Dirigent
Karsten Møller Hansen

Referent
Anders Melamies


