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Generalforsamling 

Lørdag den 7. november, 2020 
Kl. 16:30 

SKYPE / Sejlklubben Egensedybet  
 
 

 
REFERAT 
Grundet den hybride afvikling af generalforsamlingen blev der inden første punkt på 
dagsordenen holdt mandtal.  
9 medlemmer deltog fysisk i Egensedybet og 7 via videokonference. I alt 16 
medlemmer. Det er jf. vedtægternes paragraf 15 et kvalificeret antal til beslutning om 
forslag til de ændringer af vedtægterne, som er fremsat i dagsordenens pkt. 8 a. 333 
har p.t. 40 betalende medlemmer. 

 
 

1) Valg af dirigent. 
På bestyrelsens forslag valgtes Ena Måhr som dirigent. Det konstateredes, at 
generalforsamling var rettidigt varslet og indkaldt.   
 

2) Formandens beretning. 
Er gengivet i forlængelse af referatet. Beretningen godkendtes. 

 
3) Årsregnskab. 

Erik Olsen gennemgik årsregnskabet. Et regnskab præget af store, men 
nødvendige udgifter til reparation, omregistrering samt syn af trailere.  
 
Stor tak til Calle Hulthin Sørensen for hans prisværdige arbejde med Long 
Haul, der skaffede et overskud på 5000 til fleeten. Også tak til familien Mørk i 
den forbindelse. 
 
Også stor tak til Klaus Måhr for hans mange timer med renovering og syn af 
trailerne. En indsats, som har sparet 333 et femcifret beløb i mekaniker-
regninger og ikke mindst været med til sikre, vi stadig har tre ”operative” 
trailere til gavn for medlemmerne. 
 
Ovenstående indsatser medvirkede til, at underskuddet kunne begrænses til 
kr. 4942,44. I den givne situation et tilfredsstillende resultat.  
 
Regnskabet godkendtes. 

 
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent til klubben. 

Budget blev gennemgået herunder nødvendigheden af at øge 
brugerbetalingen for anvendelse af trailerne.  
 
Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag til uændret kontingent: 



HOBIE CAT FLEET 333 
 

 

2/4 

 
A (Hobie ejere/rorsmænd) senior* 100,00 
A (Hobie ejere/rorsmænd) junior* 50,00 
B (Gaster) senior* 100,00 
B (Gaster) junior* 50,00 
C (Støttemedlemmer) senior 100,00 
C (Støttemedlemmer) junior 50,00 
D (Familie-/Husstandsmedlem) 50,00 
* vil senere blive tillagt DHCA-kontingent for 2021 

 
5) Valg af formand (Fleet Captain). 

Christian Mørk-Pedersen genvælges.  
 

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 
Nicolaj Bjørnholt, Peter Måhr og Erik Olsen genvælges. Michelle Jensen 
nyvælges som suppleant. 
 

7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Tine Mørk-Pedersen genvælges som revisor.  
Daniel Bjørnholt nyvælges som revisorsuppleant. 

 
8) Indkomne forslag. 
  

a. De af bestyrelsen foreslåede ændringer til vedtægterne godkendes af 
en enstemmig generalforsamling. 

b. Aktiviteter 2021: 

• 333 Cup søges gennemført i samarbejde med Sejlklubben 
Egensedybet 

• Der opfordredes til en ny omgang Hobie Long Haul. 

• Erik Olsen orienterede om EM i Spanien samt et muligt HC16 
VM her i Europa i efteråret eller første halvår 2022. Begge 
mesterskaber selvfølgelig såfremt COVID-19 situationen tillader 
det.  

 
9) Eventuelt.  

 
”333 Hobie Freak 2020” 
To kandidater har i særklasse skilt sig ud i 2020. Det drejer om: 
 

1. Calle Hulthin Sørensen for prisværdig indsats i f.m.  Hobie Long Haul, 
hvor han bl.a. skaffede T-shirts og et stort kontant sponsorat.  

 
2. Klaus Måhr bl.a. for det store arbejde og de utallige timer, der er lagt i 

renovering/opbygning af 333’s trailere. En altafgørende indsats for, at 
333 stadig har tre ”operative” trailere til gavn for medlemmerne. Det 
store arbejde med den succesfulde afvikling af årets HC16 DM tæller 
selvfølgelig også med. 
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Begge kandidater har til fulde gjorde sig fortjent til titlen. Med kun et trofæ 
skulle der målfoto til i bestyrelsens beslutning.  
 
Her løb Klaus Måhr med titlen ”333 Hobie Freak 2020”. 
En stor tak for indsatsen plus et ikke mindre velfortjent tillykke! 
 
 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden kl. 17:20. 
 
 

 
 
Referent 
Daniel Bjørnholt & Erik Olsen 
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Formandens beretning 2021 
 
Det er et knap så begivenhedsrigt år, vi går ud af med alle de aflysninger og 
begrænsninger, der har været. 
 
På trods af det lykkedes det fleeten at gennemføre 2 events med stor succes. Godt 
gået alle sammen. 
 
Vores Long Haul event blev stablet på benene relativt hurtigt, da regeringen løftede 
for nogle af restriktionerne, og vi kunne se, der var ret tomt i kalenderen. Det var et 
par rigtig gode dage med lækkert sejlvejr og den sædvanlig Hobie hygge på land. 
 
333 cup blev også gennemført med stor tak til folkene i Egensedybet. Både på 
vandet og land blev det hele gennemført med stor stil, selvom Covid-19 satte lidt 
begrænsninger, især på de landlige aktiviteter. Stor tak! 
 
Vi fik også fejret vores 40-års jubilæum, dog lidt mere begrænset end vi først havde 
budgetteret med. Dog var hele skylden her ikke Covid-19, men også vores trailer. 
Her stod vi foran en større regning da vi skulle have dem omregistreret, så de ikke 
stod i Olsens navn længere. Nu skulle de gerne være køreklare igen. Stor tak til 
Klaus og Co. 
 
Ellers begyndte vi vinteren i samarbejde med DHCA og de andre fleets om, hvordan 
vi kan tiltrække nye sejlere, og vise hvad vi laver. Det arbejde har dog været lidt 
begrænset over året, men vi arbejder naturligvis videre med det. 
 
/Christian Mørk-Pedersen 


