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Generalforsamling 31. marts 2022 kl. 19.00 i Hejlsminde Bådelaug 
 
Sted : Hejlsminde Forsamlingshus 

 
Til stede: Bestyrelsen samt yderligere 29 medlemmer 
 
Referent Johnny Mathiesen 

 
Dagsorden 
 

1.        Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Finn Nielsen som dirigent og som blev valgt. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig varslet og at 2/3 af stemmeberettigede var tilstede for at kunne 

beslutte en vedtægtsændring.  
 
2.        Formandens beretning  

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet og året 2021 var igen påvirket af Corona men 
blev en fin sæson. Ligeledes grundet Corona blev det ikke til nogle større arbejder på havnen og 
kunne derfor heller ikke udnævne nogen brobisse. Igennem året er der blevet investeret i 
opdatering af  teknikken herunder elinstallation, bomanlæg og toiletter hvor det hele nu er meget 

driftssikker.  
Havnemester fik ros for den store indsats af formanden men også af de mange sejlere der anløb 
havnen i årets løb. 

Ungdomsafdelingen har modtaget et sponsorat fra Sydbank på kr. 30.000 hvor der for 1/3 af 
beløbet nu er købt en H båd. Er der nogen der har mod på at sejle den hjem fra Lolland?  er de 
velkommen til at kontakte bestyrelsen. H båden er tænkt at kunne bruges af alle og selvfølgelig af 

ungdomsafdelingen. 
Arrangementet Tour De France i Hejlsminde har stor bevågenhed, HBL i den forbindelse har ingen 
økonomisk involvering andet et sponsorat. Allerede nu har der været mere end 20 henvende lser 

fra eksterne sejlere der gerne vil reservere en havneplads i den pågældende weekend. 
Der blev understreget at ingen har sin ”faste plads” men bestyrelsen fastlægger ud fra 
bådstørrelser hvorfor også medlemmer bedes kontakte bestyrelsen såfremt nykøb af større båd 

påtænkes – der kan ikke gives en garanti for plads ellers.  
Er der ønsker til forbedringer på havnen bedes man kontakte grajmesteren Thomas Munch og 
ønsket vil blive vurderet og prioriteret. 
Beretningen blev afsluttet med en tak til alle udvalgene, dommere, frivillige, madholdet og 

medlemmerne for deres opbakning til bestyrelsen. 
 
3.        Udvalgenes beretning for det forløbne år 

Kapsejladsudvalget 
Henning Hallum berettede at 14 både har deltaget og som er rigtigt godt taget bådelauget 
størrelse i betragtning. Mange klubber er misundelige på at dette kan stables på benene og det var 

spændende i år 2021 eftersom vinderen over alle sejladser blev først afgjort i sidste sejlads. En 
stor tak til festudvalget/madholdet for indsatsen som holder sammen på kapsejladsen. 
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Henning meddelte at han ikke genopstiller i udvalget men stadfæstede at arbejdet er begrænset 
siden det elektroniske tidstagnings program er blevet taget i brug.  
 

Ungdomsudvalg 
Peter Kjær kunne fortælle at det er en glæde at der fremmøder 11-14 unge mennesker med højt 
humør. De er bestemt ikke bange for vandet men har respekt for det og de havde en god tur til 
Bogø med overnatning. Sæsonen 2022 starter med teori efter påsken. 

Brian Viftrup supplerede med at TREFOR/EWII har sponseret trøjer til ungdomsafdelingen som 
ligger klar til ungdomssejlerne. 
   

Festudvalg 
Grundet corona har der kun været begrænset aktivitet. 
 

4.        Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 2022 til godkendelse 
Kassere Ole Jeppesen fremlagde det reviderede regnskab som viste et overskud. Ligeledes blev  
Budgettet for 2022 fremlagt. Der blev spurgt til hvorfor der ingen indtægter var i forbindelse med 

vinterpladeser hvortil kasseren kunne svare at der ingen eksterne vinterliggere har været i 2021. 
Ligeledes blev der spurgt ind til hvor længe det går til man får udbetalt sine penge i forbindelse 
med et pladssalg. Hertil blev det svaret at beløbet udbetales umiddelbart efter pladsen er solgt 
som pt går hurtigt men for 4 -5 år siden tog det nogen tid 

 
Regnskabet 2021 blev godkendt. 
 

5.        Fastlæggelse af kontingenter og årlig pladsafgifter 
Bestyrelsen lagde op til at fastholde de nuværende kontingenter for medlemmer. Forslaget blev 
godkendt. 

 
6.        Behandling af indkomne forslag  
Følgende forslag var indkommet fra bestyrelsen  

 
Bestyrelsen foreslår en ændring, der reguleres af vedtægternes § 10, at udvide bestyrelsen fra 5 medlemmer til 
6  medlemmer for at kunne få en aktiv post i lystbådehavnenes brancheforening FLID. 

 
Formanden motiverede forslaget herunder samarbejdet med FLID kunne styrke klubben såfremt 
HBL havde en repræsentant i FLIDS bestyrelse som skulle være Bent Ole Johnsen 

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 34 stemmer for forslaget 
 

7.        Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant 

På valg til bestyrelsen var 

Per Jensen – modtager genvalg.  

Brian Vittrup – modtager genvalg. 
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Johnny Matthiesen – modtager genvalg. 

Suppleant – Kenneth Hjort – modtager genvalg. 

Alle blev genvalgt samt Bent Ole Johnsen blev valgt ind i bestyrelsen.  

 
8.        Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Finn Nielsen og Palle Steinfurt blev valgt som revisorer, Henrik Hvid blev valgt som suppleant  
 
 
9.        Valg til udvalg 

 
Kapsejladsudvalg, ingen blandt fremmødte ønskede posten, bestyrelsen fik opgaven at skuælle 
finde erstatning for Henning Hallum. 

 
Ungdomsudvalg, Peter Kjær, Brian Viftrup, Christian Essendrop. 
 

Festudvalget genopstiller og ellers er de selvsupplerende  
 
10.        Eventuelt 

Brian Viftrup informerede om at lokalområdet laver et stort arrangement i forbindelse med Tour 
de France om lørdagen hvor der er et ønske til HBL om at der udlejes SUP og kanoer. Dansk 
Søredning vil ligeledes være tilstede da der forventes stor sejlaktivitet. Derfor håbes der på 

frivillige fra HBL der vil træde til, opgaverne i den forbindelse vil blive slået op. 
 
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at mange sejlklubber har god indtjening i forbindelse med 
udlejning af plads til autocampere. Hertil blev svaret er bestyrelsen har det i overvejelserne men 

det kræver faciliteter samt brandveje mv respekteres og ikke mindst den lokale campingplads 
virke. Pt laves der et forsøg med 5 autocamperpladser over mod tidligere volleyball bane.  
 

Kort til bommen er udløbet og kan byttes ved henvendelse hos havnemesteren. 
Havnemesteren informerede om at der vil blive opsat stativ til pantflasker/dåser som han 
personligt indlevere og beløb vil blive overdraget til ungdomssejlerene. 

 
Formanden afsluttede med tak for opbakningen og ønskede alle en god sæson, herefter afsluttede 
dirigenten generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 
 
 


