Referat fra generalforsamling 2017 i Ry Sejlklub.
Ry Sejlklub afholdte generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017. kl. 19.00
Dagsorden ifgl. Vedtægterne. Deltagere ca. 28 inklusiv betyrelsen.
1. Valg af dirigent, Kenneth Gamborg og referent: Niels Copeland
2. Bestyrelsens beretning ved Egon Larsen, suppleret af bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i 2016 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand: Egon Larsen, Næstformand / Unge afd: Niels Copeland, Kasserer: Palle Almvig
- Havnefoged, Henning Nielsen. - Medlems ansvarlig/ registrering. Carsten Svarre Udlån af grej mm. Jørgen Andersen. - Nyvalgt – Jacob Lytzen
Suppleanter, Anders Hedegaard & Lene Høeg Andersen - Revisor, Jørgen Andersen &
Jens Tange.
Administrativt:
Der er indgået aftale med Ry ungdomsskole om lån og brug af klubhuset og brug af
klubbens grej i forbindelse med windsurfing. Ry Sejlklub har dermed ikke windsurfing, som
aktivitet på programmet.
I forbindelse med uklarheder om medlemsberettigede tilskud fra Skanderborg kommune,
har kasser Palle Almvig været til møde på kommunen. Alle uklarhed blev ryddet af vejen
med et positivt resultat og Ry sejlklub fortsætter med at modtage tilskud til medlemmer
under 25 år. som hidtil.
Sejlklubbens medlemsregister styres af Carsten Svarre, der sørger for at holde styr på
antal medlemmer, under de forskellige aktivitets grupper, samt div. indberetninger til
kommunen og Centralt -foreningsregister, under Dansk sejlunion. Derudover holder
Carsten styr på medlemmernes fælles mailliste. Og udsender vigtige meddelelser til
medlemmerne.
Sejlklubbens hjemmeside holdes opdateret af tidligere bestyrelsesmedlem Jimmy Vistisen.
Han holdes automatisk til ilden af de mange mærkværdigheder der sker i den digitale
verden. Hvis det ikke er Hacker-angreb, så er det ændring i div. systemer der skal bruges
tid på, som F.eks. at oprette et helt nyt fotogalleri. - En stor tak til Jimmy for hans indsats.
Vinterbadeklubben styres og administreres af Lene Høeg Andersen. Hun sørger for at
udforme nyhedsbrev, rengøringsturnus, samt afholde brugermøde for de aktive
medlemmer. Og det gør hun med så stor succes at, Sejlklubbens bestyrelse har følt sig
nødtvunget til at lukke for yderligere tilgang for vinterbadere. Klubbens faciliteter er ikke
gearet til den stadig stigende tilgang af medlemmer. Vi opfordrer til at der arbejdes for at
oprette vinterbadefaciliteter et sted i Ry. Lene inviterede til klubaften for vinterbadere den
22. februar.
I forbindelse med 2-3 forespørgsler om lån af klubhus, har bestyrelsen vedtaget et sæt
retningslinjer for hvem og hvordan klubhuset kan lånes ud til andre end klubbens
medlemmer. Bestyrelsen kan give tilsagn om lån af huset til aktiviteter der har relation til
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sejlads, oplevelser på vandet og i naturen omkring Knudsø. Udlån skal skrives i
klubkalender senest 14 dage før og hele bestyrelsen skal være underrettet.
Praktiske opgaver.
Kort tid efter sidste års generalforsamling blev alle både sat i vandet og der blev gjort klar
til den kommende sejlersæson. Den nye vinterbadebro blev søsat og fastgjort, men vejret
var ikke med os og en del andre praktiske opgaver der blev påbegyndt blev ikke gjort helt
færdig. Derfor besluttede vi at indkalde til en ekstra arbejdsdag, (11. juni.) Det blev en
dejlig dag med masser af solskin og en masse opgaver blev afsluttet. Og I mellemtiden
havde flere af klubbens ihærdige medlemmer fremstillet en ny trappe til badebroen, som
også blev monteret denne dag.
Fremad rettet kommer der en del praktiske opgaver der presser sig på. Udover dem vi ikke
nåede i forgangne år, såsom køkken og følgebåd, som stadig er med på listen. - Vi skal
lave ny terrasse rundt om klubhuset, idet den nuværende er slidt ned og brædderne er
begyndt at knække. Skal laves her i foråret.
Margretemolens yderste del er efterhånden truet af bølgerne og naturens påvirkning.
Der skal udarbejdes en plan for hvordan vi sikrer at molen ikke bryder sammen og
forsvinder ud i søen. Der skal også udarbejdes en økonomisk plan for hvordan vi får mest
muligt arbejde for pengene. Og vi skal afklare om vi skal købe os til arbejdskraft, eller om
vi kan lave det ved frivillig hjælp fra medlemmerne.
Autoværn langs med Præstebakken er meget trængende til udskiftning. Der arbejdes i
øjeblikket på at inddrage Skanderborg kommune i denne opgave. Der er foreløbigt givet
tilsagn om at Kommunen bidrager. Vi har besluttet og foreslået at, der i første omgang ikke
etableres ny afskærmning og at kommunen fjerner de gamle telefonpæle. Tiden vil vise
om der er behov for fysisk afskærmning. Vi har forespurgt om kommunen vil forestå
græsslåning af vejrabat og skråning. ifgl. aftale i dag, er det aftalt at kommunen slår
vejrabatten, men ikke skråningen. Måske de vil køre forbi når der slås vejgrøfter, senere
på sommeren.
Andre aktiviteter
Sejlads med Modelsejlbåde. Vi lavede sidste forår, en aftale med folk fra Dansk
Modelsejlklub om at de måtte bruge havnen og molerne omkring, til at afprøve om stedet
er brugbart til kapsejlads med modelsejlbåde. De sejlede i maj og i august måned.
Sidstnævnte overværede jeg selv. Det var en herlig oplevelse at se disse entusiaster lege
med deres meget flotte modelsejlbåde. Der var 10- 12 både på vandet og alle gik
helhjertet op i aktiviteterne. Se billeder derfra, samt meget andet, i det nye fotogalleri på
sejlklubbens hjemmeside. Vi har ikke for nuværende hørt om de ønsker at fortsætte med
sejlads på Knudsø.
Klubaften for klubbens sejlere, den 28. februar. Ry Sejlklub med kurs mod fremtiden.
Det var med det formål at få en snak om, hvordan Ry sejlklub kan og skal udvikle sig i
fremtiden. Udover bestyrelsen, var der ca. 10 medlemmer til aftenens møde. Udover et
godt og konstruktivt møde, hvor der kom mange gode bud på klubben nu og her, blev der
også snakket lidt fremtidsvisioner. Flere konkrete ting er allerede sat i værk.



Ry sejlklub på facebook, med en lukket gruppe kun for medlemmer af sejlklubben.
Der er udarbejdet planer og skitse på et ophalerspil til de lidt tungere joller/både,
som etableres hurtigst muligt, når der er styr på sikkerhed og teknik.
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Der var flere forespørgsler på uddybning af sejlrende under MariMunde broen.
Kontakt til Lars Møller med besked om at vi gerne selv må lave en mindre
regulering, hvis det er muligt. Om nødvendigt kan kommunen evt. fjerne lidt større
aflejringer. Med kranbil fra landevejen. Vi har sat en mand på sagen, som tjekker
forholdene. - Anders
Forslag om at være aktiv i weekenden, (Pinsen ) hvor der afvikles Ry Outdoor
Festival. Det tilstræbes at flere medlemmer vil være sejlende med evt.
interesserede og at der holdes åbent hus.
Det undersøges om vi kan komme med i programmet og hvad det evt. indebærer at
være en del af Ry Out Door
Der er ønske om SUP aktivitet som hele familien kan deltage I. Det er ”brædder
man står på og skubber sig frem med en stor padle.
Se oversigtsplan som Niels har lavet. En slags kombination mellem et referat og en
arbejdsplan. Oversigten er at sat op på opslagstavlen i klubhusets klublokale.

Andre medlems ønsker.
Der har været forespørgsel på at Ry sejlklub tilslutter sig brosamarbejde langs med
Gudenåen, udenfor knudsø. Det har tidligere været oppe, men fundet for dyrt og ikke
mindst for arbejdskrævende. Rygter om at vi kan komme med til billig pris, undersøges.
Havnefogeden er sat på sagen og har lovet at undersøge hvilke muligheder der er i det.
De unge jollesejlere.
Vi havde ca. 15 aktive unge jollesejlere. Heraf kom 6 nye optimister i 2016. Alle unge kan
få en aftale om at prøve sejlads. Efter 3 gange skal den unge og forælder beslutte sig om
de vil fortsætte. I september havde vi traditionen tro en fantastisk Sørørvertur. Det er en
weekend med telt og jolle samt hyggelig overnatning på en øde Ø i søhøjlandet. Forventer
vi starter med 10 optimister og 4 større jollesejlere. Vi har normalt et begynderhold og øvet
sejlads hold. Der fordrer 2 sæt trænere og 3 og gerne 4 følgebåde.
El drevet følgebåd. Vi har et projekt i foråret med at lave landets første solcelle drevne
følgebåd. Niels eftersøger deltagere som gerne vil med til det praktiske
opbygningsarbejde. Båd skrog og el motor er skaffet. Tilslut jer til Niels.
Bestyrelsen opfordrer til der dannes et lille fest udvalg blandt klubbens medlemmer.
3. Forelæggelse af regnskab V. / Palle Almvig 1. Forelagt og spørgsmål besvaret.
2. Godkendt af generalforsamlingen
4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af
kontingent. V./Palle Almvig, suppleret af den øvrige bestyrelse. Til godkendelse
1. Forelagt og spørgsmål besvaret. Godkendt.
2. Vedtaget blev uændret kontingent i forhold til 2016
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
1. Ingen forslag modtaget
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6.Valg i henhold til vedtægterne








Egon Larsen,
Niels Copeland
Jørgen Andersen
Jacob Lytzen
Palle Almvig.
Henning Nielsen,
Carsten Svarre,

ikke på valg.
ikke på valg.
ikke på valg.
ikke på valg.
på valg – modtager genvalg, genvalgt
på valg – modtager genvalg, genvalgt
på valg – modtager genvalg, genvalgt

7. Suppleanter
Første suppleant.
Anden suppleant.

Anders Hedegaard, genvalgt
Lene Hoeg Andersen. - Vinterbader klub, genvalgt.

8. Kritiske revisorer

Jørgen Hoeg Andersen, genvalgt.

Revisor suppleant: Jens Tange foreslås i hans fravær.
9. Eventuelt.
Ry Outdoor. Ry sejlklub vil prøve at danne aktivitet der kan afvikles den 3 juni.
Dialog med Ry Outdoor er Egon i gang med.
Aktiviteter kan være sejlads i kølbåd, jolle måske windsurfer og katemaran.
Hygge sejlads hver onsdag skal der informeres mere om. Det kommer på
facebookgruppen så der hurtigt kan dannes interesse for lige at mødes og sejle
sammen. Kølbådsejere ja husk de vil gerne have gaster med. Der kræves inden
forudsætninger.
El spil for ophaling af større joller / både såsom Wayfarer og andre 2-4 mands joller.
Kenneth Gamborg er ankermand i lille arbejdsgruppe til etablering af el spil.
Placering foreslås i brønd foran slæbested.
SUP aktivitet til familier, unge som ældre kan stå på et bræt og padle. Anders er
ankermand for at få dette op at stå. Der tænkes på 3 brædder med alt det der skal
til. Såsom sikkerhed, udstyr, våddragt og vådsko osv.
El følgebåds projekt. Kontakt Niels hvis du gerne med til dette spændende projekt.
Landets første el drevne følgebåd. Båd skrog og elmotor haves så det skal blot
sættes sammen. Niels er ankermand. Kristian og Leif Boving vil gerne være med til
projektet. Niels udarbejder sammen med Egon en arbejdsplan med mulige
arbejdsdage.
Havnefest udvalg. Jørgen Hoeg Andersen & Lene Hoeg Andersen samt Henning
Nielsen & Jette Nielsen er klar.

Husk: Fælles arbejdsdag og båd i vandet lørdag den 8. april

