Referat fra generalforsamling
04. marts 2017
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:
Leif Østlund - Lasse Kjærgaard - Jens Lindholm – Steffen Bach - Kjeld
Henriksen - Sonnich Sonnichsen – Henning Bager
Fraværende:

Torben Kyhl – Jesper Christensen – Lars Madsen

Dirigent:

Søren Vestergaard

1. Valg af dirigent:
Søren Vestergaard blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i tide gennem annoncer i
Ugeavisen og på vores hjemmeside, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning:
Årsberetning vedlagt fra Formanden inklusive kran/plads udvalget, sejladsudvalget og roafdelingen.
Årsberetningen blev godkendt.
3. Kasseren forelagde regnskabet:
Regnskabet blev godkendt efter en detaljeret gennemgang af Jens Lindholm.
Regnskabet vedlagt.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen henstillede at kontingentet forblev uændret, hvilket blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Leif Østlund, Kjeld Henriksen, Jens Lindholm samt Steffen Bach var allesammen på valg
og ud af denne gruppe var Steffen den eneste som ikke ønskede at genopstille.
Bestyrelsen forslog at Henrik-Claus Henriksen overtog pladsen efter Steffen og han blev
sammen med Leif, Kjeld samt Jens valgt uden modkandidater.
Henning Bager, Sonnich Sonnichsen, Torben Kyhl og Lasse Kjærgaard fortsætter i
bestyrelsen til næste generalforsamling.
6. Valg af suppleanter:
Jesper Christensen havde meddelt bestyrelsen at han ikke ønskede genvalg, hvorimod
Lars Madsen var villig til genvalg for endnu en periode. Bestyrelsen forslog Laurits Nielsen
som erstatning og blev begge valgt uden modkandidater.
7. Valg af revisorer:
Evan Søndergaard samt Helmuth Andersen blev begge genvalgt uden modkandidater.

8. Indkommende forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen.
9. Eventuelt:
Formanden tog ordet og benyttede lejligheden for at udnævne to nye æresmedlemmer i
foreningen, æren tilfaldt Niels Erik Kjøller Pedersen samt Poul Haase, som hver især har
ydet en fabelagtig indsats for hhv. sejlklubben samt Ro-afdelingen.
Formanden gav en kort opdatering mht. forpagter-situationen af klubhuset henover
sommeren og desværre var der endnu ikke kommet aftale i hus endnu. Såfremt en sådan
ikke falder på plads inden 1. april, vil sejlklubben blive lejet ud til medlemmer under de
normale vilkår.
Tommy Christensen stillede spørgsmål til status for opgraderingen og reparation af
kranpladen og her kunne Sonnich berette at projektet var klar til at starte. Rensepladsen
ville blive lavet henover sommeren og arbejdet på ophalerpladsen samt bolværket ville
begynde slut oktober/start november med planlagt færdiggørelse i marts 2018.
Søren Vestergaard efterlyste anekdoter fra ”de gode gamle dage” hvor Ærø rundt blev
sejlet i to etaper, med en overligger og dertilhørende passende fest i Søby. Hvis
medlemmer skulle ligge inde med sjove historier eller måske endda billeder, ville han
meget gerne høre og se dem da de ville kunne bruges i en fremtidig publikttion.
Herefter tog Leif igen ordet og takkede alle deltagerne og sluttede af med et 3-foldigt leve,
hvorefter bestyrelsen trak sig tilbage og konstituerede sig.
Konstituering blev som følger:
Formand
Leif Østlund
Næstformand
Lasse Kjærgaard
Kasserer
Jens Lindholm
Sekretær
Lasse Kjærgaard
Ro-afdelingen
Leif Østlund
Sejladsudvalg
Torben Kyhl
Klubhus
Kjeld Henriksen
Ungdom- og optimist
Vakant
Kran / plads
Sonnich Sonnichsen
Øvrige medlemmer

Henning Bager
Henrik-Claus Henriksen

1. Suppleant
2. Suppleant

Lars Madsen
Laurits Nielsen

Skulle nogle medlemmer have kommentarer og/eller ønsker om rettelser i referatet, skal
det være sekretæren i hænde indenfor den første uge efter modtagelse af referatet.
Indkommer ingen kommentarer betragtes referatet som godkendt, hvilket bekræftes ved
underskrivning ved næste mødes begyndelse.
Referent Steffen Bach/Leif Østlund
Dagsorden med kommentar, godkendt af Dirigent Søren Vestergaard

Leif Østlund
Formand

Lasse Kjærgaard
Næstformand og sekretær

Jens Lindholm
Kasserer

Kjeld Henriksen
Klubhus

Leif Østlund
Ro-afdeling

Torben Kyhl
Sejlads-afdeling

Henrik-Claus Henriksen

Henning Bager

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Lars Madsen
1. Suppleant

Laurits Nielsen
2. Suppleant

Marstal Sejlklub

Årsberetning 2016
Bestyrelsen:
På sidste generalforsamling fik vi valgt en ny bestyrelse med fire nye medlemmer.
Det har vist sig være et velfungerende team, med en god indstilling til at få løst de
opgaver og udfordinger, som kommer i en sejlklub. Der blev spurgt, umiddelbart
efter vi havde konstitueret os, om vi havde et program for den ny bestyrelse. Svaret
var nej, men vi ville bestræbe os på at føre en åben og ærlig dialog og det mener jeg,
at vi har indfriet. Vi besluttede at alle referater fra vores møder skulle lægges på
vores hjemmeside og suppleanter og Ballonens redaktion bliver inviteret til alle
vores møder.
Men den vigtigste del af sejlklubben er alle de frivillige medlemmer, der stiller op og
tager initiativ til at gennemføre de aktiviteter, som løfter klubben til at være et godt
og positivt sted at mødes og være en del af. Stor tak til alle jer der hjælper med
dette arbejde.
Standerhejsning blev gennemført den 10. april med deltagelse af ca 60 medlemmer.
Laila sørgede for sildemad, spegepølse og rullepølse. Vandrepokalen blev uddelt til
den tidligere formand Lars Kjeldgaard og flaggasterne stod i kø for at tegne sig for
sæsonen. Dagen før havde der været oprydning og rengøring af lokaler og udendørs
arealer, så vores klub kunne præsenteres på bedste vis. Inden harmonikafestival og
opstart af sommerrestaurant ”Til Søs” blev der lavet en ny gennemgang af arealer
og fjernet ukrudt rundt om klubhuset. Inden standerstrygning og rævejagt sidst i
september, fik vi lavet en ny oprydning af vores arealer. Vi er altid taknemmelige
over denne arbejdsindsats.

Pinsetur til Rudkøbing blev gennemført midt i maj. 13 både deltog på trods af det
lidt kolde vejr og med varmeblæsere og tæt sammenpakket i grillhytter, blev der
skabt god stemning og quizånd. Tak til Henrik for håndtering af logistkken!

Optimist-afdelingen:
Her havde den ny bestyrelse den største udfording , da hele det gamle udvalg valgte
at stoppe i forbindelse med generalforsamlingen. Ingen i den ny bestyrelse følte at
de havde den rigtige baggrund og mod på at tage ansvar for at instruere og lede de
unge mennesker, som vi alle glæder os til at se ved flydebroen og på vandet i deres
optimistjoller. Til standerhejsningen blev der råbt om hjælp og spurgt efter
instruktører og forældresupport, men først et par uger senere fik vi en henvendelse
fra nogle VUC elever, som havde erfaring og interesse i at sejle og instruere vores
unge i sejlads af optimist-joller, Zoom-8, Feva og Pirat-joller. Rasmus, Emil og Asger
kom på banen og med Lars Jepsen og Leif Møller-Madsen som støttegruppe, fik vi
holdt åbent hus sidst i april og her mødte 10-12 interesserede unge kandidater og
nogle forældre til dem op. Sodavand, slik og Susannes nybagte kager blev serveret
og der blev aftalt opstart af instruktion og sejlads til tirsdag den 10.maj og
efterfølgende tirsdage frem til skoleferien. Efter juli blev det mandage, som passede
bedre med instruktørernes skoleskemaer. Der blev også arrangeret en forældresejlads, hvor 5 forældre fik prøvet at rigge til og sejle i vores pirat- og Feva-joller.
Sæsonen blev afsluttet med lasagne og sodavand. Der blev til sidst tilmeldt 17 unge
mennesker fra hele Ærø, som medlemmer af optimist-afdelingen.
Stor, stor tak til Rasmus, Emil, Asger og Tobias (der hjalp med at sejle følgebåden).
Uden jeres hjælp ville vi ikke kunne opnå denne succes i klubben.
Vi har modtaget støtte fra Maritim Engineering (5.000 kr) og SuperBrugsen (4.000
kr), som vi vil benytte til at indkøbe nye redningsveste til optimisterne. Også stor tak
til vores sponsorer.

Hus udvalg:
I den gamle del af klublokalet er gulvet blevet slebet og lakeret tre gange. Kjeld stod
for den støvede afslibning og Per Maler klarede det meste af lakeringen. Der blev
gjort rent og vasket gardiner med assistance udefra.
Der blev indkøbt to nye køleskabe inden den nye forpagter skulle starte op.
Helmuth fiksede nogle revner i fliserne i køkkenet og inddækning af de ny vinduer.
Da vestgavlen skulle males i efteråret, opdagede vi at det gamle træverk trængte til
udskiftning og vi har lavet en aftale med et håndværkerfirma, som kommer og laver
dette arbejde her i foråret. Så kan vi altid selv male, når det er vejr til det.
Sejladsudvalget v Torben Kyhl:
Der er afholdt 16 aftensejladser med deltagelse af op til 16 både i vindstyrker fra
"hold på hat og briller" til 2 sejladser med vindstille, der måtte aflyses.
Vi forsøgte os med grill efter den sidste sejlads i måneden, og det blev godt
modtaget, så det gentager vi i år.
Ankerblokken til dommerbåden har vi ikke kunne finde. Egon fandt den, da vi var
ude at søge, vi tog koordinaterne og mærkede med en fender. Da vi var ude igen,
var fenderen væk og vi kunne ikke finde klodsen. Vi havde også Morten nede og
dykke, men uden held.
Derfor er der nu lavet en P-ring på værftet, så dommerbåden kan ligge sikkert.
Ærø rundt blev afviklet med samme antal deltagere som i 15. Der var morgenmad
inden skippermødet og efter sejladsen, var der grillning af medbragt kød på
Navigationsskolens store grill og aftenen igennem blev der sunget og fortalt
historier, og nogle af dem er efter sigende sande.
Birkholmturen blev desværre aflyst da Søby Bådelaug, som havde lovet at arrangere
den, desværre måtte melde fra. Tommy har lovet at arrangere turen i år.
Årets sidste sejlads,rævejagten, blev afviklet i sol og let vind, perfekt vejr for alle de
forskellige bådtyper også robådene, som nogle år har haft det hårdt. Efter at
flaskerne var afleveret til Boye, og standeren var strøget, var der spisning af
medbragt mad og hygge ad libitum.
Vi glæder os til den nye sæson.

Kran/plads udvalg v Sonnich Sonnichsen:
Kran:
Kranen er blevet belastningsprøvet i foråret af Fyns kranservice og dette gentages
hvert år. Vores nye åg måtte også en tur forbi samme firma, for at blive certificeret
og dette er ikke billigt for at få et par små aluskilte. Tak til Laurits der tog sig af
logistikken i denne opgave.
Fra Jørgen Pedersen har vi fået en fin udregning på hvordan vi kan få et mere sikkert
løft med vores kran, men det koster desværre løftehøjde, som vi ikke kan undvære
til de store kølbåde. Måske det kan løses i forbindelse med projektet med
renovering af optagepladsen, men i hvert fald tusind tak for beregning og input.
Telthal:
Ny gavl og port monteret. Det er med lynlås, men skal stadig surres i bunden. Ny
midter sektion er bestilt hjem og bliver monteret når vejret bliver til det. Tak til
Henning og hans sjak.
Traktor:
Har været forbi Rasmus Ærø Auto-center og har fået nye fordæk og styrekugler (det
er ikke kun i bådevognene der var slør), ny starter samt olieskift så den er nu klar til
forårets arbejde.
Masteskur:
Ny elektrisk port i masteskuret, og den åbnes med et kort tryk på kontakten til højre
for porten.
Tak til Svend Vølund for hjælp med indkøb og sjakbajs ved montering og tak til Keld
for elarbejdet.
Værksted:
Vi har besluttet at flytte værkstedet til depotrummet i den ny traktorgarage, da det
er meget fugtigt i den gamle garage og værktøjet ruster. Låsen vil blive ændret til en
c-nøgle.
Den gamle garage vil blivebrugt som depot for grill, olievogn, haveredskaber m.v.
Pladsen:
Vi har flyttet master, der ikke er mærket og som ikke har været i brug i flere år, fra
masteskuret og over i telthallen.
På et tidspunkt vil så de master og grej som ikke er mærket og tydeligt ikke længere
bliver brugt blive lagt udenfor.

Husk derfor navn og telefonnr på jeres grej og male disse oplysninger på jeres
bådevogne.
Sidste optagedag i 2017 bliver den 28. oktober.
Roudvalg:
Her vil jeg give ordet til formanden for roudvalget!
Årsberetning 2016 fra Marstal Sejlklubs Ro-afdeling er vedlagt.
Afslutning:
I løbet af året er der afholdt to foredrag. Søren Stidsholt fortalte om sine oplevelser
ved Kap Horn ombord på barken Sedov. Finn Jakobsen fortalte om sine erfaringer i
de grønlandske farvande. Begge foredrag var velbesøgte med over 50 deltagere.
Der blev også afholdt et informationsmøde i foråret af vores leverandør af
hjertestarter, Kunsten at redde liv. Næsten 30 interesserede var mødt frem her.
En gang om måneden bliver der holdt madklub for dem der er interesserede i at lave
mad og få lidt krydderier i tilværelsen. Lars Jepsen og Tommy er drivkrafterne bag
disse aftner, som holdes på et højt fagligt og socialt niveau. Flere fra madklubben
sørger for at tilberede maden også her i aften. Stor tak til jer.
Stor tak til redaktionen af Ballonen, Susanne og Anna, og vores Web-master Torben
Bundgaard.
Til sidst vil jeg sige tak for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med øvrige
medlemmer af Marstal Sejlklubs bestyrelse.
God sæson til jer alle!
Med disse ord vil jeg overdrage beretningen til general forsamlingen.

Marstal Sejlklubs Roafdeling

Årsberetning 2016
Ro-sæsonen 2016 startede i april og sluttede i november, lidt mere end seks
måneder ialt. Det har igen været en god sæson med mange ture. Vores medlemmer
har roet 14.825 km (8.057 sømil) på 375 ture, til sammenligning med 2015, hvor vi
roede 13.667 km (7.428 sømil) på 326 ture. Men resultatet er det 3. bedste indenfor
de sidste 10 år.
En roer har fået en guld-åre for at have roet mere end 1.500 km og ikke
overraskende blev det atter igen Poul Haase med 1874,5 km. Sølv-åre for at have
roet mere end 1.000 km er uddelt til Lone Foght med 1033,0 km og Jens Kristian
Jensen med 1172,5 km.
Poul Haase er desuden igen blevet kåret som årets roer og tildelt et sølvbæger for
sin indsats. Poul har roet mest, han har instrueret vores nye roere sammen med
Lone og har holdt kursus for nye styrmænd. Poul er fortsat den drivende kraft, når
det gælder at samle rohold og komme ud på vandet, når vejret tillader det.
Åbent hus blev afholdt lørdag den 30. april og der mødte næsten 10 ny kandidater
frem, og mange ”gamle” medlemmer. Kaffe, the og hjemmebag lokkede et 20-tal af
de erfarne roere til arrangementet.
Vi har i 2016 været på to ro-langture. Sidst i juni, den 24-26, roede 13 medlemmer
med Faaborg som base i to fire-årers robåde og en to-årers, til Bjørnø og Dyreborg
(14 km) og dag 2 til Nabbe Strand (13 km). Masser med dejlige kager, kaffe og the.
Lars Jepsen og Torben Bundgaard deltog som hofmester og indkøber og helt
uundværlige støttepædagoger.

Den anden ro-langtur gik til Haderslev Fjord i midten af august. 9 roere fordelt på to
robåde fik 2 skønne dage på fjorden med overnatning i hytten ved Årøsund (18 km).
Tak til Gunhild for arrangementet og mange ønsker om gentagelse i 2017.
Lige før turen til Haderslev sørgede Lone for, at vi fik mulighed for at købe nye Tshirts til medlemmer af ro-afdelingen. Pæne sorte trøjer med teksten ”Marstal
Roerne” i lyseblåt på ryggen, indkøbt hos Sportigan Ærø og til en meget fornuftig
pris. Tak Lone.
En anden form for langtur blev gennemført i starten af juni. Ærø rundt på en dag, fra
halv 5 om morgenen til kl 17 om aftenen ialt 65 km. Vores dygtige damer Gunhild,
Lone og Lykke klarede turen i KLIK på en dag, hvor vejret var pragtfuldt og vinden
omkring de 2 m/s på hele turen. Stor respekt fra os andre.
Den første onsdag i august plejer vi at mødes med Rudkøbing Roklub (RR) på Strynø,
lige ved den gamle mølle, men vejrforhold gjorde at vi blev nødt til aflyse turen.
Det er nu 5. gang vi mødes med RR til en ”venskabsdyst” i kaproning i starten af
september. I år skulle vi dyste i Rudkøbing, samme weekend, som der blev holdt
maritimmarked. Der var tilmeldt 25 deltagere fra Marstal til at ro, heppe, spise og
bo i RR klubhus. Rejselogistikken blev løst m.h.a. egne både (Thor, Pianki, Matte og
Vitamin) og enkelte tog bil og færge. Konkurrencen blev påvirket af meget kraftig
vind og materiale, der ikke var helt i orden. Men efterfølgende festede vi sammen.
Først kaffe og kager om eftermiddagen og så middag, præmier og hygge til langt ud
på natten. Efter morgenmad sejlede de sidste marstallere hjem. På gensyn i Marstal
i september 2017.
I årets rævejagt deltog ro-afdelingen med 3 robåde (Succes, Busser og Mac) og 15
roere. Succes fik flest point og præmie. Det hele blev efterfulgt af en festaften i
Sejlklubben, hvor vi fra Ro-afdelingen igen stod for det praktiske, såsom
borddækning, salg af drikkevarer og ikke mindst oprydning.
Vi fik ikke gennemført nogen måneskinsroning i 2016. Men dette er et dejligt
arrangement og en smuk oplevelse, som vi skal prøve at gennemføre hvert år.
Der var 11 forskellige roklubber, som gerne ville besøge os og ro i vores dejlige
rofarvande. 6 af dem aflyste i sidste øjeblik på grund af vejrforholden. En klub var

en hel uge på og rundt Ærø med base og overnatning i Marstal. Der er mange der
har gode ro-oplevelser i det sydfynske øhav.
Den første torsdag i hver måned holder vi Ro-klubaften, hvor vi kan mødes og
drøfte ting i relation til roafdelingen, udbytte informationer og hygge os sammen. I
sommerperioden holder vi grill-aftner på pladsen nord for Sejlklubben. Udenfor
sommerperioden har vi mulighed for at bruge sejlklubbens lokaler til vores roklubaftner. Vores medlemmer har på skift kokkereret og serveret dejlige menuer,
nogle gange har vi fået leveret mad udefra, og alle har sørget for en hyggelig
stemning og godt samvær. Det er mit indtryk at disse aftner er med til at give
roafdelingen et vigtigt socialt indhold.
Udenfor ro-sæsonen har vi fortsat et hold meget aktive medlemmer, der gennemgår
vores ro-materiale og ro-lokaler og sørger for at istandsætte disse i vinterhalvåret.
Holdet der vedligeholder er fortsat Torben Bjørn Christiansen, Torben Bundgaard,
Torben Kyhl, John Kristensen, Ib Rasmussen, Paul Røssel, Peer Borge og jeg selv. Vi
mødes to gange om ugen, knokler et par timer og herefter samles vi i vores ”videncenter”, hvor vi diskuterer den lokale politiske situation og fortæller de seneste
vittigheder. Stort tak til alle for jeres bidrag! Et særligt tak til Jens Kristian Jensen for
hans besøg og leverancer fra Jens Catering. Dejlige frokostoplevelser fra Rise!
Vi har fået 5 nye medlemmer i 2016: Gunhild Hall, Didde Jensen, Maja Kjær,
Susanne Larsen og Lissi Winfeld-Lund. Antal aktive medlemmer ligger fortsat tæt på
de 60 og det er vi meget stolte og glade for.
Til sidst vil jeg sige tak for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med øvrige
medlemmer af Marstal Sejlklubs bestyrelse.
God ro-sæson til jer alle!

MARSTAL SEJLKLUB

RESULTATOPGØRELSE
1. januar - 31. december 2016

BALANCE

31. december 2016

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016
2015

2016

Note 1

Bådekontingent 2016
Aktiv kontingent
Støttemedlems kontingent

264.660
12.660

261.365
12.200
277.320

Andre indtægter
Kontingent sidste år
Note 2
Gaver, tilskud
Note 3
Kommunetilskud

1.520
4.500
49.265

504
116.500
45.206
55.285

Aktivitets indtægter
Kran / plads
Optimist
Sejlads arr.
Landværts arr.
Sommerfest 2016

div. indt.
indt.
indt.
indt.

1.420
0
15.900
9.793
83.119

Note
Note
Note
Note
Note

4
5
6
7
8

udg.

162.210
1.000
0
20.135
8.452
0

110.232
Aktivitets udgifter
Kran / plads
Optimist/junior
Roer
Sejlads arr.
Landværts arr.
Sommerfest 2016

273.565

-132.151
-12.856
-33.288
-24.561
-19.606
-63.243

29.587
-148.225
-73.803
-76.124
-24.102
-15.670
0

-285.705

-337.924

Ballonen
Annonceindtægter
Trykning, porto mv.
Trykning fra 2014

34.228
-55.235
0

43.741
-70.951
-17.113
-21.007

Klubhusdrift
Lejeindtægter
Note 9
El, varme, forbrugs, vedligeh, mv.

Note 10

76.465
-93.734

Administration
Kontorhold, tryksager, porto, forsikr.,annoncer
Resultat før renter , afskrivninger mv.

-44.323
80.186
-96.704

-17.269

-16.518

-23.167

-19.998

95.689

46.599

0

210

95.689

46.809

-31.139

-41.974

64.550

4.835

Renter
Renteindtægter
Renteudgifter
Resultat før afskrivninger

Note 11

Afskrivninger på anlæg mv.
ÅRETS RESULTAT

0
0

NOTER

Note 6:

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016
Note 1:

Note 2:

Kontingent indtægter

2016

-1.704

-3.458

-1.650

-1.650

-23.713

-4.674

Rep./ vedlighold af både & bro

125.610

130.390

Flydebroudgift, andel

139.050

130.975

Rep. / vedligehold, lokaler

264.660

261.365

Vedligehold ejendom

Gaver og tilskud, indtægter

Kontinget DFfR
0

100.000

4.000

5.000

0

10.000

Ærø Brand
Salg af gl. flydebro

500

1.500

4.500

116.500

Ærø Kommune, ordinært tilskud

33.137

25.861

Ærø Kommune, materialetilskud

8.500

8.500

7.628

10.845

49.265

45.206

Kommunetilskud

Kran / plads udgifter

-55.000
-1.483

0

-4.945

-4.100

-3.944

-704

-970

-33.288

-76.124

-24.561

-24.102

-19.606

-15.670

Sejlads arrangementer
Ærø rundt, aftenkapsejlads,
rævejagt

Note 8:

Ærø Kommune, lokaletilskud

0
-1.417

Diverse udgifter
Note 7:

2015

Kursusudgifter

Bådekontingent 2016

SuperBrugsen

Note 4:

2016

Sejladser, arrangementer, rejser

Aktiv kontingent

Anonym gave/tilskud til flydebro

Note 3:

2015

Roer, udgifter

Landværts arrangementer
Generalfors.+standerhejsning +
Klubaftener

Note 9:

Klubhusdriftsudgifter
El, netto

-10.692

-9.836

Varme, netto

-16.821

-18.920

Leje af bådareal

-50.123

-50.123

Forbrugsafg., netto

Kran, rep. / vedlighold

-21.413

-29.248

Rep./vedligh. ejd.,inventar, kabys

Pladsen, forbrugsafg, el

-19.175

-25.779

Forsikring, ejendom

Rep. / vedligh. Plads, materiel, mastehus

-19.610

-29.358

Diverse klubhus udgifter

Traktor udgift, vedligh.,forsikr, afgift, diesel

-21.830

-13.717

-132.151

-148.225

-6.049

-8.885

-49.240

-53.831

-4.932

-4.857

-6.000

-375

-93.734

-96.704

Note 10: Administrationsudgifter
Optimist udgifter
Note 5:

Tryksager
Kontorhold, kontingent, annoncer

Sejladser, arrangementer., rejser

-4.283

-1.215

Rep./ vedlighold joller + drift joller

-3.338

-12.653

-80

-1.117

-16.011

-13.534

Porto, bank omk,
Forsikring, repræsentation

-534

-79

-6.542

-5.268

-23.167

-19.998

Nyindkøb landmateriel

0

0

Flydebroudgift, andel

0

-55.000

-3.755

-4.935

Afskrivning

Ny

0

0

31. dec. 16

saldo

-1.480

0

15 % linær

31. dec. 16

Forsikring af joller
Ejendoms udgifter, juniorlokaler
Diverse udgifter

-12.856
MEDLEMSSTATISTIK

-73.803

AKTIVE

JUNIORER

STØTTEMEDLEM

I ALT

PR. 31.12.2015

271

35

90

396

PR. 31.12.2016

245

33

93

371

Note 11: Afskrivninger

Garage

17.410

50.849

Pontonbro

12.006

56.025

1.723

0

Joller

31.139

