
 
 
 
 
 

Generalforsamling afholdt 
Kerteminde Sejlklub 27 maj 2021 klokken 17:00 

 
Steen Wintlev-Jensen (formanden) bød velkommen til generalforsamlingen trods 
omstændighederne med corona. 

 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde indstillet Anders Poulsen fra Løgstør til dirigent. 
Anders blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterende at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og konstaterede derfor at 
generalforsamlingen var lovlig. 
Der var ved første gennemtælling 29, der tilgik dog 3 styk i løbet af generalforsamlingen som 
havde været forsinket i trafikken. Derfor 32 fremmødte som var stemmeberettiget. 
Dirigenten konstaterede at der ikke umiddelbart var noget som valg, og derfor afventede man 
med at finde stemmetællere. 

 
Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
I hovedpunkter: 
Coronasiutationen 
Medlemsvæksten, PR samt den gode presse dækning i 2020. 
Projekt Sikker Søredning, øget interesse i samarbejde med Dansk Søredningsselskab. 
Vigtigt at vi bibeholder almennyttig status, forsikringsselskaber og håndtering af deres ”tilbud” 
Kort om stationer og både situationen i Dansk Søredningsselskab, samt stor interesse for at åbne 
nye stationer rundt om i landet. 
Tak til stationer og ledelsen på disse for håndtering og hjælpen under Corona epidemien, tak til 
bestyrelsen for deres arbejde. 

 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 
Fremlæggelse af årsregnskab 
Formanden fremlagde årsregnskabet. 

 
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet. 

 
Fremlæggelse af årsbudget 2021 
Formanden fremlagde budget for 2021. 

Der var ingen spørgsmål til budget 2021. 

Indkomne forslag 
Ingen 



 
 
 
 
 

Valg af bestyrelse samt evt. suppleanter 
På valg fra bestyrelsen var: 
Leif Linden 
Jørgen 
Rosenfeldt Johan 
Hilding 
Steen Wintlev-
Jensen Jesper 
Højenvang 

Alle var villige til genvalg, og blev genvalgt med akklamation. 

På valg som suppleanter var 
Kaare Skalshøi fra København samt Michael Støvring fra Vordingborg, begge villige til genvalg og 
valgt med akklamation. 

 
Valg af revisor 
Schwartz & Pio & Co. var villige til genvalg igen, og blev også valgt med akklamation. 

 
Evt. 
Spørgsmål 
Hvad skal er ske med Baltrum ? 

- I samråd med Tysk søredning som var dem som gav os båden, har vi fået lov at give 
denne videre til en anden søredningsorganisation. Dette arbejdes der på pt. 

Hvordan med PR ? 
- Der er lagt og arbejdes løbende med en strategi i bestyrelsen, som meldes ud 

løbende. Lige nu er det dog meget med at skaffe content til vores kampagner samt 
kendskab til vores medlemmer. 

Kort spørgsmål til vores navn, og hvorfor det hedder ”selskab” til sidst, da dette kan 
være misvisende: 

- Kristian fortalte om hvordan søredningen opstod på opfordringer fra SSRS, og om at 
man havde ”copy pasted” fra Svensk Søredning (Sjöräddningssällskapet) 
Branding og omkostningsmæssigt ville det nok blive for dyrt at skifte navn lige pt. 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen herefter og gav ordet tilbage til formanden. 

 
 
 
 

Referat godkendt af dirigent Anders Poulsen 

Anders Poulsen.  
Anders Poulsen. (Jun 21, 2021 11:16 GMT+2) 
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