SWC generalforsamling 2018-05-06
13 personer fremmødt
Valg af dirigent: Mikael Olsen
Valg af referent: Birgitte
Godkendelse af dagsorden: godkendt
3. Formandens beretning:
Præsenteret ved Martin Løkkegård.
411 medlemmer d.d. mange er nok nogle som ikke har betalt kontingent for
2018.
24 hylder frigives, 32 på venteliste
2 klubture I 2017, Klitmøller og Hvide Sande
Begyndertræning: kaotisk da der er åben træning og alle som har lyst kan møde
op. Overordnet set er det OK. Begynderne lærer hinanden at kende da de fx skal
udveksle udstyr. Det forventes fortsat at der vil være kaos I starten af sæsonen.
Anders og Søren trækker det store læs på instruktørholdet.
Javier ar meldt sig på 20 gange I 2018 sæsonen som instruktør
I 2017 blev der indløb tandem board samt nyt begynderudstyr
December: ekstraordinær general forsamling: lejekontrakt fra Københavns
kommune, der blev enstemmigt underskrevet. Vi skal fremadrettet betale
19.000/år I leje for området. Skal fornys en gang årligt.
På rygtebasis, så skal sydhavnstippen inddrages til nyt byggeri.
Thomas (kasser) er flyttet til Esbjerg, så der skal findes en ny.
Arbejdsdag, hytten malet, istandsat trappe.
Anmeldelse om surf på området I fredningsperioden, henvendelse fra Fogden.
Pænt svar fra Klubben, der ikke er kommet retursvar på. Det blev meddelt
klubbens medlemmer.
Åbningsdag en weekend i maj. Bestyrelsen sætter en dato, race og grill, evt
klubmesterskab hvis der er vind.
Klubtur I Kristi Himmlefartsferien til Klitmøller.
Bemærkninger til formandens beretning: Diskussion af hvad der ligger til grund
for at vi ikke må surfe I vinterhalvåret. Ingen yderligere kommentarer. Hvad har
klubben tænkt sig at gøre at tiltag i henhold til det byggeri som er planlagt på
Tippen. Byggeri på tippen kan potentielt set ødelægge østenvinden i hullet

4. Regnskab
Præsenteret ved Maritn Løkkegard
Mie er revisor suppleant
Madeleine er revisor
Begge har underskrevet
Sand er de sidste to år ikke blevet indkøbt da dette er blevet leveret af Valby
Parken, derfor er posten billigere (15.000) end budgettet.
Vedligehold af klubben: nøgleposten vejer tungt
Fasteudgifter: Alarmen har kostet 11.000 kr. i 2017, går mest på vagter som skal
komme ud når alarmen går.
Medlemskab af Dansk sejlunion: pris afhænger af hvor mange medlemmer vi har.
Giver ansvarsforsikring og juridisk bistand og deltagelse i officielle stævner.
Fest og aktiviteter: vi har ikke holdt nok fest!
Refusioner: Der er muligvis ikke blevet refunderet medlemskab til alle som skal
have refusion.
Klubudstyr: boards blev dyrere end forventet og der var brug for nye padler til
SUP og kajak som var i stykker.
Instruktørkursus: Kurset var allerede i januar, så der blev ikke sendt nogen
afsted i 2018
Der er anvendt ~32.000kr mindre end budgettet. Der er kommet flere penge ind
end forventet grundet kontingent og hyldeleje.
Teoretisk afskrivning: det er nogle år nødvendigt at overskride budget for at få
ordnet større projekter.
725.000kr på klubbens konto.
Bemærkninger til regnskab (underskrevet af revisor, og pengene er brugt, så det
er godkendt på forhånd). Ingen kommentar til regnskabet.
5. Budget
Vi skal ikke forvente at få sand fra Parken i 2018, hvorfor der skal sættes 20.000
af til sand og ikke 10.000.
Der inviteres til at være tovholder på klubture.
Refusion til klubmedlemmer skal sandsynligvis øges da der ikke er udbetalt nok i
2017.
Klubudstyr holdes på et højt beløb, så udstyrspakken kan vedligeholdes.
Husleje er en ny budget/udgiftspost fra 2018 og frem.
Bemærkninger til budget: Der er ikke taget højde for ny trappe i budget. Ønskede
projekter indskrives først når de er vedtaget. Budgettet er enstemmigt vedtaget.
13 personer
6. Behandling af indkomne forslag
Køb af sejl fra CPHWS: Det foreslås at der sættes et fast beløb af til køb af sejl.
Snak omkring hvilke type sejl der skal være til rådighed for begyndere,
begyndersejl eller ”rigtige” sejl. Fordelen ved at købe udstyr fra CPHWS var som
udgangspunkt at der skulle købes fulde rigge, det er dog ikke klart om der er tale
om fuldt rig eller om sejl.

Forslag modificeres: . Bestyrelsen sættes på mål for kvaliteten og omfanget af
hvad der indkøbes på basis af budget ”klubudstyr”. Udstyret købes på 2018
budget og kan anvendes i 2019 sæson.
Forsamlingen høres for at undgå at der vil være tale om vennetjenester mellem
CPHWS og SWC.
Der er tale om en engangsinvestering, med henblik på at udstyret kan bruges i
flere sæsoner fremover.
Forslag vedtaget ved enighed.
En der vil hjælpe med vedligehold af klubudstyr
Ikke til afstemning, men der inviteres til at folk melder sig. Der bliver skrevet ud
på facebook-gruppen. Varetages af bestyrelsen. Emilie overvejer.
Ny trappe
Der foreslås henvendelse til parken omkring kystsikring for at få tilskud til ny
trappe. Bliver der installeret en metaltrappe skal den fjernes når sæsonen er slut
så den ikke lider skade af sne og frost. Bestyrelsens ide er, at der nedsættes et
trappeudvalg til design og vedligehold (optag for vinteren). Bestyrelsen vil
spørge om ssud om nogen i klubben vil varetage opgaven så vi ikke skal have
ekstern hjælp til at håndtre trappen. Er der ingen frivillige tages projektet op
igen. Budgettet øges til 30.000kr.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Køb af en ekstra SUP
Der er opbakning til at der købes en oppustelig SUP + pumpe.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Flytning af sæson betaling til 1. April
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Kontingent fastholdes på 400kr for medlemskab og 350kr for en hylde.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen
a. Formanden er ikke på valg, Mikael Klemme fortsætter endnu et år.
b. Kasser (lige år): Thomas kan desværre ikke genopstille, Birgitte Cordua vælges
som kasser.
c. 1 bestyrelsesmedlem (lige år): Søren Ravn genopstiller.
d. 2 suppleanter til bestyrelsen: Jakob Frovin Jørgensen genopstiller, Anna Tuxen
(kasser-suppleant)
e. 1.revisor (lige år) og 1 (ulige år ): Madeleine Hoppe genopstiller, Gitte Stormly
f. 1 revisorsuppleant: Mie Urup Stannov
8. Eventuelt
Rengøring af hytten/pedel: Der er tilbud fra medlem om jævnligt at giv
klubhuset en tur, feje, toilet, ikke opvask inkl indkøb af mangler, pærer,
toiletpapir osv. Gitte bliver vores pedel.

Forslag om klubtøj: Bestyrelsen laver opslag på facebook-siden.
Klubnøgler: Diskussion af postens størrelse – forslag. Nye medlemmer betaler et
engangsbeløb for at få en nøgle 50/100kr fra sæsonen 2019/indmeldelsesgebyr.
10.000kr dækker 200 nøgler.
Mulighed for briklåse og ny løsning på containere så vi undgår nøgler
Forslag: Udlevering af nøgle til nye/mistede nøgler pålægges et ”nøglegebyr” på
100kr, træder i kraft med sæsonen 2019.
Enstemmigt vedtaget.
Mulighed for at låse af for værdigenstande:
Gitte Stormly undersøger mulighed for skabe til installation i klubben så mindre
værdigenstande kan aflåses.
Projekt nyt klubhus: Har nogen lyst til at opstarte en projektgruppe?
Bestyrelsen laver en opsummering af projekter som skal startes op og invitation
til at melde sig via Facebook.

