
Referat fra generalmøde i Kolding fritidssejlere d. 16/11-2022 
 
 

Valg af dirigent: 
 Jytte Olsen blev valgt til ordstyrer. 
 
Beretning af året der er gået: 
-Henrik berettede om året der er gået i klubben, der har været stor og fantastisk sammenhold samt 
opbakning til vores fælles arrangementer. 
 
Vi fik søsat Fr. Himmelblå, efter vi i vinter månederne satte båden i stand, hvor der  var mange der gav en 
hånd med.  
 
Vi holdt sankt Hans blev det flyttet til paradis bugten pga. vejret og vandstanden ved Elvighøj, var der også 
stor fremmøde og vi fik en hyggelig aften. 
 
Klubben har købt et nyt telt som der blev indviet til bro nedtagning. Og der er købt nye lamper til klubben 
for at gøre det mere hyggeligt. Det er en vinter opgave at få dem sat op. 
 
Der skal også i løbet af vinteren vi vi få lavet hemsen om, så det bliver en god hyggekrog for børne. Samt 
lidt opbevaring.  
 
Der er blevet sat skabe op nede i vores værkstedskur, det er medlemmer der kan leje dem og det er først til 
mølle princip.  
 
Vi har installeret wifi i klubben. 
 
Vi har fået tjekket rørene under vandet ude ved broen i Elvighøj og de ser gode ud, og vi har malet der ude. 
 
Der vil komme 3 fredage med fællesspisning, som Kjeld vil lave en hverdags ret, der vil komme en pris pr. 
Person ved tilmelding. 
 
Fremlæggelse af regnskabet: 
Jakob gennemgik regnskabet og den blev godkendt af alle fremmødte medlemmer.  
 
Behandling af indkomme forslag: 
-Leo har spurgt ind til brug af Fr. Himmelblå, fx Om den må bruges til at sejle over i nordhavn og besøge 
andre sejler der over og om den må tages med ud og fiske i.  
Bestyrelsen vil drøfte dette, evt hvad forsikring vil være ved evt udlejning til en medlem og evt pris hvis det 
bliver til det.  
I må gerne komme med nye ideer omkring Fr Himmelblå, og I må også gerne komme med ideer til 
Arrangementer samt ris og ros, dette kan I gøre ved at skrive en seddel og  ligge den i postkassen med navn 
på.( postkassen hænger inde i klubben under tv’et).   
Der blev også spurgt indtil om der kommer flere bådpladser ude ved Elvighøj, vi må se hvad vi kan gøre ved 
det der ude ved broen. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
-Vi holder stadig ved de 550 kr. 
 
 



Valg af bestyrelse medlemmer: 
-Henrik blev genvalgt til formand. 
Fie er fratrådt bestyrelsen, vi siger alle tusind tak for det store arbejde du har lagt i bestyrelsen. 
Helle blev valgt ind som bestyrelse medlem. 
Jane blev genvalgt til suppleant.  
Lars Dalum er blevet valgt som suppleant.  
De ørige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg.  
 
Orientering om Kolding havn: 
-der kommer to transformerstationer ned i enden af den nye bådplads, de opføres / bygges som  
“bådehuse “ så de stikker ud i maritimemiljø.  
I slutning af næste sæson vil de to første bådebroer blive flyttet så havnen kan komme til at hæve og 
understøtte ud til sortebroen. Og slæbestedet skal flyttes ned i den anden ende.  
 
Eventuelt: 
Der blev spurgt indtil om der ikke kommer en legeplads i nordhavn, dertil kan der siges, at der er købt en 
legeplads, men der er gået politik i den! Da de lige nu mener at de kan være farlig da den vil ligge op ad en 
fabrik osv. Så vi må vendte lidt i nu. 
 
Det blev spurgt om hvor og hvem man skal skrive til hvis der er noget man vil klage over havnen. 
Svaret er skriv en mail med problemet og send den til Kolding havn, så skal de tage det seriøst.  
 
Vi har snakket om at til næste sæson, at vi kan få en pensionist dag op og køre, evt med en sejltur og en kop 
kaffe med kage. 
 
Der kom også en forslag om vi ikke kunne få Kolding fritidssejleres E-mail adresse sat på vores forside af 
vores hjemmeside. Det får vi rettet.  
 
Der blev også spurgt indtil hvem der må leje klubhuset. Ifølge af vedtægterne er det kun medlemmer af 
klubben der må leje sig ind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


