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 Referat fra Fredericia Motorbådsklubs generalforsamling 
tirsdag den 15. marts 2016. 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Kassereren orienterer om budgettet for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af formand (ulige år) 
7. Valg af kasserer (lige år) Bjørn Pihl Sørensen modtager genvalg 
8. Valg af den øvrige bestyrelse – 3 medlemmer samt 1 suppleant Henry Christensen modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Anette Køpke 

Peter Frank afgår udenfor tur – bestyrelsen foreslår Aksel Kjelstrup Nielsen 
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant hvert år Kurt Møller, revisor – modtager genvalg. 

Inge Sørensen, revisor – modtager genvalg. 
Elke Kronsted, revisorsuppleant – modtager genvalg. 

10. Eventuelt.  
 
Ad. 1: Som dirigent valgtes Benny Hansen efter bestyrelsens forslag med applaus, og som 
referent valgtes Aksel Kjelstrup Nielsen. 
 
Ad. 2: Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning som følger: 
 
Formandens Beretning den 15. marts 2016 for klubåret 2015. 
 
Jeg vil komme med en enkel status for 2015 og vil uddybe under debatten, hvis der er 
behov for det. 
 
Jeg har valgt at opdele beretningen i følgende:  Medlemmerne  Økonomi  Bestyrelsen  Klubaktiviteter  Hjemmeside  Klubhus  Skudehavnsmiljøet  Dansk Sejlunion  Paradisbroen  Klubbladet Orientering.  
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Medlemmerne: 
Fredericia Motorbådsklub havde pr. 13. marts 2016 i alt 329 medlemskaber.  
  
A: kontingent alm.  219 en tilbagegang på 20  
B: Pensionist  104 en fremgang på 39  
C: Ungdom   0  
D: Støttemedlemmer  4  
D: Havnefogeden  1 Havnefoged  
E: Æresmedlemmer   2 Jens Romedahl og Jørgen H. Jensen 
    
 
Årstal  2010  20 11  2012 2013 2014 2015  2016  
Medlemstal  372  350 329  28 0  259 271  329  
Forskel   -17  -26  -49  -21  12  58 
     
 
Den vending vi så i medlemsantallet sidste år er heldigvis fortsat i år, og vi har oplevet en 
pæn fremgang, også når vi ser bort fra den tilgang, der er kommet som følge af at FS’s 
seniorgruppe valgte at skifte klub og melde sig ind i FM. Jeg ved ikke hvor mange nye 
medlemmer der er kommet på baggrund af dette skifte, men en 20 – 30 stykker er nok et 
godt bud. 
Uanset baggrunden for den enkeltes beslutning om at melde sig ind i FM, er de meget velkomne. Jeg både håber og tror at de føler sig velkomne og godt modtaget. Vi 
bestræber os på at skabe et godt miljø, hvor der er plads til alle og vi hjælper hinanden 
med stort og småt. En af vores få, men meget vigtige betingelser er, at vi ikke vil acceptere 
en klub i klubben. FM er for alle - og her er der ikke forskel på folk. 
Sidste år havde vi et udestående med ADP om registrering af de enkelte pladslejeres klubmedlemskab. Det var et af vores temaer i brugerudvalget, men da der ikke har været  
afholdt de aftalte møder er dette fortsat usikkert, og der er muligvis et antal potentielle 
medlemmer i havnen.  
  
 Økonomi: 
Klubben har fortsat en særdeles sund økonomi med en egenkapital på knapt 2 mill.kr. 
 
Det har stadig været bestyrelsens holdning at vi skal agere fornuftigt og med respekt for 
vores penge, men vi skal bruge de penge der er nødvendigt for at forbedre, vedligeholde 
og udvikle vores aktiviteter med henblik på at fremme vores klubliv. 
Vi har den holdning, at det er vores nuværende medlemmer der har skabt formuen, og det 
er også dem, der skal have glæde af den. 
Det overordnede mål har været at holde fokus på driftsomkostningerne, så vi kan 
opretholde vores meget lave kontingentniveau længst muligt, og det ser meget fornuftigt 
ud. 
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Bestyrelsen: 
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i år 2014 konstituerede bestyrelsen 
sig som følger: 
 Formand   Lars Fardrup Nielsen 
 Næstformand Henry Kristensen 

Kasserer  Bjørn Pihl Sørensen 
 Sekretær   Peter Frank 

Medstyrer   Niels Nielsen 
Suppleant  Jan Friche 

  
Bestyrelsen startede med at lave en klar og enkel målsætning for dens arbejde i 2015: 
  Vi ville koncentrere os om de interne forhold.  Sikre færdiggørelse af klubhus i henhold til de aftaler der var indgået med ADP.   Arrangere og afholde en 50 års jubilæumsfest for Paradisbroen, som vil blive husket.  Skifte fra Dansk Sejlunion til Danske Tursejlere.  Gennemgribende renovering af Paradisbroen.  Samarbejde med ADP og Sejlklubben til fælles interesse.  Sikre et godt, positivt og aktivt miljø i klubben og på havnen. 

 Klubaktiviteter: 
Der har været rigtig god opbakning omkring de aktiviteter der har været i år, og der er 
heldigvis mange, der har været med til at få tingene til at fungere. Tak for det. 
De væsentligste aktiviteter har været en blanding af traditioner og nye tiltag, men en bred 
vifte og generelt en god tilslutning fra medlemmerne. Lad mig blot nævne: 

  Nye medlemmer blev budt velkommen til klubben i maj med et aftenarrangement 
med orientering om klubben og dens aktiviteter. Et godt og velbesøgt arrangement.  Standerhejsningen, der blev afholdt sammen med FS, blev igen i år et stort 
tilløbsstykke med omkring 110 deltagere, hvoraf langt hovedparten kom fra FM.  Brobisserne fik igen i år bakset de sørgelige rester af Paradisbroen på plads så alle os nydere bare kunne komme og slappe af. Vi skylder dem en ny bro.  Jubilæumsfesten for Paradisbroen og den traditionelle ”Skærbækfest” blev slået 
sammen og resulterede i et brag af en fest i klubhuset med mere end 110 gæster - 
et rigtig godt arrangement. Stor tak til Broudvalget, Anna, Erik og deres hjælpere.  Standernedhaling sammen med sejlklubben og efterfølgende fælles frokost, igen et 
vellykket arrangement med stor tilslutning.  Madpakke onsdag, hver den første onsdag i måneden 25 - 60 deltagere.  Klubaftener hver tirsdag. Der har ikke været så mange temaer i år, så forslag er velkomne.  Julefrokost, arrangeret af Dorthe og Inge m.fl. - Fint arrangement med stor 
tilslutning. Tradition???  Julemiddag, arrangeret af Anette og Jens m.fl. også et godt og vellykket 
arrangement. Tradition???  Nytårskur – endnu et af Inge og Dorthe’s påhit. En stor succes som vi håber, at de vil gentage i år.  
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ADP / havnen. 
Sidste år kunne jeg med glæde meddele, at der var etableret et brugerudvalg bestående 
at repræsentanter fra ADP, sejlklubben og FM. 
Formålet var gensidig orientering, og aftale/prioritere opgaver på havnen og forhold som 
vedrører klubberne. Det var et samarbejde, der skulle finde sin form og arbejdsmetode, 
men jeg havde tillid til, at det nok skulle komme til at fungere tilfredsstillende. 
Den tillid er desværre blevet gjort til skamme. Der har tilsyneladende ikke været vilje eller 
opbakning i ADP til at få dette samarbejde i gang.  
 
Der er i løbet af året sket betydelige ændringer i strukturen og organisationen i ADP, 
herunder ny Adm. Direktør og ny Havnechef. Hvad dette så betyder for lystbådehavnen, 
kan jeg desværre ikke udtale mig om. Der er ingen der har fundet anledning til at informere 
eller inddrage os. Jeg har siden efteråret fået at vide, at nu blev der snart indkaldt til møde, 
men der sker desværre ikke mere. Jeg kan kun udtale, at det ville klæde ADP at få det 
bragt på plads. 
 
Der er dog én positiv nyhed omkring havnen, og det er etableringen af spisestedet Cafe 
Cozy. Et spændende initiativ, som ovenikøbet er iværksat af et af vores medlemmer, 
nemlig Søren Møller med hustru Tine Møller. Det er et stort ønske for alle brugerne af 
havnen der hermed bliver opfyldt, så husk at benytte jer af det – ellers har vi det ikke ret 
længe. 
 
 
 Dansk Sejlunion: 
På efterårets ekstraordinære generalforsamling fik bestyrelsen enstemmig opbakning til at 
melde os ud af Dansk sejlunion og ind i Danske tursejlere.  
 
 
Det har vi gjort med store besparelser til følge, og det er også vores opfattelse at de 
enkelte medlemmer kan drage fordel af at melde sig ind i Danske tursejlere og få glæde af 
deres medlemstilbud. 
 Paradis broen: 
Nu har vi taget konsekvensen af den ringe stand Paradisbroen efterhånden var i. 
Bestyrelsen sagde i efteråret god for den renovering, som et udvidet broudvalg foreslog. 
Det indebærer at hele broen fra land ud til brohovedet fjernes og erstattes af nye pæle, 
tværlæggere og løbere der etableres af ”Brolars”. 
Et arbejdshold samlet af brobisserne har lavet nye brofag, som er klar til pålægning når 
Brolars er færdig, og vejret tillader det. Brohovedet får også en gennemgående 
renovering, enten her i foråret eller til efteråret. Tiden må vise, hvordan det bliver 
prioriteret. 
 Skudeområdet: 
Fungerer tilfredsstillende og er fuldt udlejet. Lejerne, eller en del af dem, har sørget for at 
husene er blevet malet, hvilket de trængte til – nu kan vi være dem bekendt igen. 
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Klubhuset: 
Det udestående punkt omkring ventilation vi havde med ADP, fandt ikke den pragmatiske 
løsning, vi havde håbet og satset på. ADP pudsede en flok ingeniører på opgaven, og de 
kom frem til, at det ville koste ca. kr. 250.000 pr. lokale at lave en tilfredsstillende løsning, og ADP ville ikke deltage. 
Vi har heldigvis en bred medlemsskare og deriblandt også én med interesse i Jysk 
Køleservice, så de kunne finde en fuldt funktionel løsning til det halve - for begge lokaler, 
så en stor tak til Per. 
 
Udlejningen er stadig en stor succes. Der er mange bookninger og alle er meget tilfredse 
med forholdene. Vi skal selv være på forkant med egne arrangementer, da der allerede er 
bookninger helt frem i 2017/18. 
 
Vi er allerede blevet fanget af vores egen succes, så det har ikke været muligt at 
arrangere den efterhånden traditionelle fælles standerhejsning i år, idet klublokalerne er 
lejet ud for længe siden. Fremadrettet er der taget højde for dette ved at fastlægge datoerne for stander op og ned til henholdsvis den sidste lørdag i april og oktober. 
 
Hjemmeside: 
Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende og bliver også brugt af en del, men der er ikke tvivl 
om at flere kunne få glæde af at bruge faciliteterne. Jeg tænker ikke mindst på 
aktivitetskalenderen, som også kan downloades som en app på mobilen, så man altid er 
opdateret på, hvad der foregår og hvornår. Og tilmeldingen til forskellige arrangementer er 
også et punkt der kan forbedres betydeligt. Det vil være en kæmpe hjælp til arrangørerne, 
og respekt for foreningens penge, hvis man tilmelder sig arrangementerne på 
hjemmesiden. Så kan der disponeres fornuftigt. 
 
Orientering: 
”Orientering” vores gamle hæderkronede blad, så dagens lys første gang i april 1979.  
Det kører også her i 2016 under Dorthe og Bjørns kyndige hænder, og de kæmper som 
altid med at skaffe stof til bladet, så dit bidrag vil være velkomment.  
Bladet kommer både på hjemmesiden og i jeres postkasser, og med god hjælp fra vores 
annoncører er det næsten omkostningsneutralt. 
 Afsluttende bemærkninger: 
Jeg vil gerne slutte med at takke alle for jeres medvirken til den positive og gode stemning, 
vi oplever på havnen og i klubben. Der skal ikke mange negative eller destruktive 
holdninger til for at ødelægge et godt miljø, så lad os undgå dem – er du uenig eller 
utilfreds med noget, så ret henvendelse til de personer, der kan gøre noget med det. Det 
er det eneste der hjælper.  
 
 
Med en stor tak til bestyrelseskollegaer, udvalgsmedlemmer og alle andre der har ydet en 
indsats for Fredericia Motorbådsklub i det forgangne år, sætter jeg hermed beretningen til  
debat. 
 
 
Lars Fardrup Nielsen 
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Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
Ad. 3: Kassereren forelagde det reviderede regnskab og sagde at han ikke ville gå helt ud 
i detaljerne idet regnskabet og budgettet i sin helhed var trykt i bladet, og at handerfor blot 
ville komme ind på de væsentlige punkter og så efterfølgende stillesig til rådighed for 
uddybende spørgsmål, til både regnskab og budget. 
 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 
Ad. 4: Budgettet blev taget under et med regnskabet og taget til efterretning. 
 
Ad. 5: Punktet udgår idet der ikke var indkommet nogen forslag. 
 
Ad. 6. Punktet udgår da formanden ikke er på valg. 
 Ad. 7: Bjørn Pihl Sørensen genvalgtes som kasserer med applaus.  
 Ad. 8: Anette Køpke og Aksel Kjelstrup Nielsen valgtes som bestyrelsesmedlemmer. 
           Henry Kristensen valgtes som suppleant til bestyrelsen efter eget ønske. 
 Ad. 9: Kurt Møller og Inge Sørensen genvalgtes som revisor med applaus 
           Elke Kronsted genvalgtes ligeledes som revisorsuppleant med applaus. 
 Ad. 10: Formanden bad om ordet indledningsvis under eventuelt for at meddele at der vil 
blive afholdt et arrangement for at hylde alle afgående og nuværende medlemmer af de 
forskellige udvalg og bestyrelse, nærmere vil tilgå de involverede. 
 
Samtidigt meddelte han at der var et udvalg der havde bedt om at få en pause, nemlig Anna, Erik og Peter, og i den forbindelse efterlyste formanden andre emner der havde lyst 
til at give en hånd med i et sådan aktivitetsudvalg. 
 
Derefter blev ordet givet frit uden at der var den store spørgelyst eller andre store ting der trængte sig på. Der blev snakket lidt om støjværn ud mod Strandvejen og lidt om 
belysningen på broerne, og begge dele er der gudskelov stadig fokus på. 
 
Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden kl. 20.30. 
 Aksel Kjelstrup Nielsen 
referent 
 
 


