Referat fra ordinær generalforsamling i
SYDHAVNSKLUBBERNE
Afholdt Torsdag den 9. januar 2014 kl.: 18:30
I Bådeklubben Sjællandsbroen, Sejlklubvej 16, 2450 København SV.
Der var fremmødt 9 stemmeberettigede fra følgende klubber:
Molen - Tokosten - Hvidovre bådlaug - K.B.-Syd - Kbh´s roklub - Stigbroerne - West Bådeklubben Sjællandbroen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Jørn Rudsted, fra ”Molen”, som dirigent, og Dan Jønsson, fra BKS som referent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
1 Valg af formand. Mark Carstensen modtager genvalg
2 Valg af kasserer. Leon Larsen modtager genvalg.
3 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Jan Petersen og Hans Munkstrøm modtager genvalg.
4 Valg af bestyrelsessuppleant. Bjarne Olesen og Otto Nanberg modtager genvalg.
5 Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
Eventuelt.
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Mark Carstensen, fra Syd.
Det har været svært at få de rigtige kontaktoplysninger fra medlemsklubberne, hvad angår
medlemsantal og kontaktoplysninger, så som e-mail og telefonnumre.
Hjemmesiden kører fint, takket være Frank fra Tokosten, og derfra kan referater m.m. hentes.
Slusens drift og slusevagt frokost er det vigtigste i Sydhavnsklubbernes arbejde, men vi ville ønske
os et større samarbejde klubberne imellem, så alle klubber vil blive inviteret til et formandsmøde
(det behøver ikke at være formændene der deltager).
Det forrige møde mødte der kun to op, det skyldes til dels at kontaktoplysningerne ikke var rigtige.
Slusen v/ Hans Munkstrøm.
Vi fik åbnet Slusen 14 dage for sent, blandt andet fordi der var is i slusen, men i år vil vi åbne
Slusen, ugen før påske, først i april måned.
Vi har planer om at kunne åbne Slusen på andre tidspunkter, for vi har lov til at udvide sæsonen
hvis vi vil og kan, evt. ved at bruge tilkalde vagter over telefonen, og så kan vi måske flytte vagter
fra tidspunkter hvor der ingen både kommer igennem.

Vi har også talt om at holde flere aftener åbnet, så man kan komme ind i havnen og spise og nå
tilbage, men det skal planlægges nærmere.
Det er muligt at bruge Sluseskemaet til at planlægge efter, da det er nedskrevet nøjagtig hvor mange
og hvornår der er kommet både igennem.
Vi har fået besked på, at vi ikke må lukke for høje både igennem, fordi Sjællandsbroens højde er
grænsen for gennemsejling.
Der skal spærres for cyklister og fodgængere når vi sluser både igennem, der har været eksempler
på at enkelte er gledet i bassinet.
3. Fremlæggelse af regnskab v/ Leon Larsen fra Kbh´s roklub.
Regnskabet er revideret af Klaus Støver fra BKS. og Hans Sørensen HJF. Alle bilag kan gennemses
hvis det ønskes.
Kontingentindbetalingerne sidste år gik lidt trægt, men indløber planmæssigt i år, hvor invitation til
Slusevagtsfrokosten og kontingentindbetaling er adskilt. 19 medlemsklubber ud af 27 har indbetalt
1 uge efter deadline.
En klub har udmeldt sig, det er DAMP, (dem med ubåden og raketterne ved Bornholm). Der var
kun to medlemmer tilbage, så de takkede fra.
Vi forsøger, at al kommunikation udelukkende foregår over "nettet", da vi så sparer portoen, som
for tiden er på 9 kr. pr. afsendelse.
Alle klubber bør sørge for at vi har de rigtige kontakt oplysninger, da det ellers er meget svært at
sende opkrævninger og andre oplysninger rundt.
Punktet: Slusevagter, dækker alene frokosten til vagterne.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig, og dækker evt. uheld og skader på vagterne. Bådklubben Valbys
adresse har været angivet som forsikringssted, men er forsøgt flyttet til sluseadressen.
Porto er stadig nødvendig i visse tilfælde, bl.a. til tempo både så er sponsor, og har givet 3000 kr.
Bank gebyrer er irriterende men ikke til at undgå.
Kontingentet er sat til 10 kr. pr. medlem. Det var ikke godkendt da kontingentindrivelsen
påbegyndtes, men er som sagt allerede erlagt af de fleste klubber.
Telefon udgiften er til taletidskort til Slusevagt telefonen.
Kontingentbeløbet er 14.674 kr. og er lidt større end året før, så vi har et overskud på 6622,10 kr.
Handicapsejladsen er stoppet. På grund af Præstø ulykken har vi af sikkerhedsmæssige årsager valgt
ikke at fortsætte.
4. Indkomne forslag: Kun opkrævning over mail.
§4
Kontingent: Kontingentet pr aktivt medlem i de tilsluttede klubber/foreninger fastsættes for et år ad
gangen på den årlige ordinære generalforsamling.
Års kontingentet forfalder 2. januar.
Kassereren udsender mindst 2 uger inden kontingentets forfald girokort til medlemsklubberne.
Ændres til:
Kontingent: Kontingentet pr aktivt medlem i de tilsluttede klubber/foreninger fastsættes for et år ad
gangen på den årlige ordinære generalforsamling.
Års kontingentet forfalder 2. januar.
Kassereren udsender mindst 2 uger inden kontingentets forfald mail med opkrævning til
medlemsklubberne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Et forslag om vedtægtsændring, fra Jørn R. og Dan J., var ikke på dagsordenen, så det måtte
droppes.
Men det blev bestemt at vores vedtægter skulle gennemgås og revideres i et samarbejde med
bestyrelsen, Jørn R. og Dan J., så vi har noget at fremlægge på næste generalforsamling.
Valg:
Formand. Mark Carstensen blev genvalgt.
Kasserer. Leon Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer. Jan Petersen og Hans Munkstrøm blev genvalgt.
Nyvalgt bestyrelsesmedlem Otto Nanberg
Bestyrelsessuppleant. Bjarne Olesen blev genvalgt.
2 revisorer. Klaus og Hans blev genvalgt.
Revisorsuppleant. Jørn blev genvalgt.
Eventuelt.
Vi bør opsøge Tempo Både og takke for støtten.
P4 har kontaktet en klub og bedt om deres syn på vanvids- og spiritussejlads. Svaret var, at vi er for
skærpede straffe.
Der er også en robåd der er blevet nedsejlet at en speedbåd.
Det politi der samarbejder med Havnen, kommer ikke syd for Slusen, for her er det Hvidovre Politi,
der skal stå for håndteringen af lovlig sejlads i området, men det er en dårlig ide, hvis nogen ringer
til Hvidovre Politi, for der er lukket i weekenden, og så er det Vestegnens Politi der har området
En stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde.
Hvad med planerne om automatisering af Slusen?.
Svar: Vi ønsker at udarbejde et samlet forslag til Havnen, så vi afholder et fælles møde med
klubberne for at udarbejde et forslag for fremtidig drift af Slusen.
Det er ønskeligt med et web cam ved Slusen, så det er muligt at se til sejlende både sydfra.
Storm: Flere klubber har haft skader.
Syd har haft brand i flere både der stod på land. Det skete nytårsaften.
Hvidovre Bådelaug har fået stjålet ti påhængsmotorer.
Der er hørt planer om en "sluse" ude ved Skrædderholmen, for at forhindre stormflod.
Der er planer om at lave en bro til cykler og fodgængere over Slusen, som ikke vil genere
bådtrafikken.
BKS oplyste, at et af deres medlemmer, som har hjulpet meget til ved Slusen, var utilfreds med at
ikke alle Slusevagter var ansvarlige, for man bør ikke køre med sluseportene, når der ligger paller i
vandet. Disse skal fjernes før man betjener Slusen, ellers kan man skade portene, det siger sig selv.
Slusevagter skal altid være ædruelige.
Bestyrelsen var enig, og fortalte at de en meget glade for at vedkommende fra BKS. kommer til
Slusen.
Dan Jønsson
Referent

Jørn Rudsted-Hansen
Dirigent

