
  

 

  
 

Ekstraordinær generalforsamling  

 

Dato for møde: 24.11.2020 

Deltager antal til selve mødet: 15 medlemmer. 

1. Formands velkomst 
a. Formand Uffe K. Larsen fremlagde dagsorden og stod for valg af dirigent og referent. 
b. Søren Hansen havde ikke modtaget dagsorden. Dirigenten oplyste at jf. 

Forretningsordenen er indkaldelsen gennemført jf. Vedtægterne elektronisk. 

 

2. Valg af dirigent 
a. Carl Tronhjem blev valgt 
b. CT gennemgik at indkaldelsen var udsendt korrekt og konstaterede at indkaldelsen 

var gennemført korrekt. 

 

3. Valg af referent 
a. Steen Bendtsen blev valgt 

 

4. Fremlæggelse af forslag 
a. Formanden fremlagde indledning til nyt klubhus forslag ud fra PowerPoint. Historien 

til om hvorledes forslaget er kommet på bordet. 
b. Næstformanden havde ordet. Nyt hus på Ceres stranden ved side af Korsør 

frømandsklub pr. PowerPoint. 
c. Flemming Jensen, gennemgik bygningen og forslag til indretning pr. PowerPoint. 

 

5. Debat 
a. Spørgsmål fra John Berth. Det plejer at være udlejer som betaler udvendigt 

vedligeholdelse. Der lejes kun grund jf. Bestyrelse.  
b. Spørgsmål fra Søren Hansen. Hvor længe gælder lejekontrakten. Bestyrelsen oplyste 

at, Surferklubben har ikke en lejekontrakt og udlejer vil ikke forny. 
c. Formanden nævnte, at ejeren ikke kan sælge grunden, da den er meget forurenet og 

der er strandbeskyttelse klausuler hele vejen rundt. Ja, der er en del fremtids hvis’er. 
Der er også fremtids hvis’er for laden. 

d. Næstformanden Johnnie Skov viste PowerPoint sliden med bestyrelsens fordele og 
ulemper op. Per Haugaard spurgte hvor meget Surferklubben forventes at bruge 
faciliteterne? Bestyrelse oplyste, ca. 5% til Surferklubben og 95% til Slagelse 
Sportsdykker Klub. 

e. Kurt Olsen spurgte, hvorfor vi lægger os ved siden af Korsør frømandsklub og ikke i 
stedet fusionere med dem? Næstformanden nævnte, at klubberne har helt 



  

 

  
 

anderledes værdier. Per Haugaard nævnte, at det blev undersøgt tidligere og at det 
er rigtigt at klubberne har andre værdier. 

f. John Berth nævnte, hvorfor Slagelse klubben blev valgt af ham. 
g. Carl Tronhjem nævnte, hans erfaringer om kulturforskelle imellem klubberne og 

hvorledes man planlægger klub dyk anderledes. 
h. Formanden oplyste, at klubben vil beholde Slagelse svømmehals tider. 
i. Lars Wolters oplyste at man godt kan lave en bindende lejekontrakt med 

Surferklubben, selvom surferklubben ikke havde en aftale med udlejeren. 
j. Steen Bendtsen nævnte, at hvis ejeren smider surferklubben ud så er aftalen med 

surferklubben ikke meget vær. 
k. Søren Hansen synes, at turen til/fra det nye klublokale er meget længere - ca. 30 km 

mere. 
l. Næstformanden svarede, at kørsel lokalt fra laden eller det nye hus sådan set det 

samme. 
m. Næstformanden læste Michael Tønnings e-mail op. 
n. Formanden læste Claus Nielsen e-mail op.  

 

6. Afstemning 
a. Bestyrelsens forslag blev gennemgået. 
b. John Berth, Kurt Olsen fik afklaret nogle af udgiftsspørgsmålene. 
c. Signe Søndergaard spurgte om der er beregnet hvor mange timer der skal bruges til 

at for huset op at stå. Bestyrelsen havde tal på det. 
d. Flemming Jensen nævnte, at muligheden at for at gå på toilet og lave en kop kaffe 

og at kunne varme sig – ville gøre at det er hyggeligere lave arbejderne. 
e. Formanden nævnte, at det sociale har været et ønske længe blandt medlemmerne. 
f. Johnnie Skov nævnte, at vi har en kassebeholdning der er stor nok til at vi kan 

gennemføre renoveringen og ændringer af det nye hus. 
g. Kassereren oplyste, at vi betaler i alt ca. Kr. 1600/mdr = kr. 19200,- /år for laden. 
h. Per Haugaard nævnte, at laden var en nødløsning og klubbens bestyrelsen siden da, 

har ledt med lys og lygte efter et nyt brugeligt klubhus med sociale muligheder. 
i. Ditte Westergaard, Per Haugaard og Lars Wolters siger at Generalforsamlingen vil 

sikkert give et ja, men synes at Klubbens skal have en kontrakt med Surferklubben, 
således at vi har en sikker aftale imellem Surferklubben og Slagelse 
Sportsdykkerklub.  

j. Formanden synes, at det er en god debat og at det er en tilkendegivelse fra 
generalforsamlingen og derved mandat til at forhandle med Surferklubben. 

k. Flemming Jensen gennemgik SPT “slag på tasken” økonomi for renoveringen. Tal fra 
Flemming. Kr. I alt 15.000, -. På sigt en varmepumpe til at varme hyggerum og at 
holde udstyrsrummet tørt. Herudover stabilt grus i indkørsel og grus i 
lagerrummene. Kr. Ca. 15.000,-. 

 

7. Beslutning 



  

 

  
 

a. Ud over forslag, så vil klubben sikre en lejekontrakt samt en eneret til evt. 
overdragelse af lejemålet hvis surferklubben eksempelvis opløses. 

b. Carl Tronhjem spørger; hvorledes får vi informeret de tavse medlemmer? 
c. Johnnie Skov vil udsende en skrivelse til alle medlemmer. 
d. Flemming oplyste, at man igennem klubbens hjemmeside ved logge ind som 

medlem kan se mere. 
e. Flere medlemmer synes at flytningen skulle informeres lidt mere end normalt. 
f. Bestyrelse oplyser at der udsendes mail med kvitteringssvar. Dem som ikke kvitterer 

med svar får info på en anden måde. 
8. Valg 

a. Der blev aftalt at afstemningen gøres med simpel håndsoprækning. 
b. Valget er forslaget og betinget af at der indgås en lejeaftale inkl. 

overtagelses/forkøbsret af klubhuset med surferklubben. 
c. Forslaget er vedtaget med 14 stk. ja stemmer fra mødte medlemmer, 1 stk. ved ikke, 

1 nej pr. brevfuldmagt og 1 ja pr. brevfuldmagt. Dvs. 16 stk. ja – 1 stk. nej – 1 stk. 
ved ikke. 

 

 

Refereret af: Steen Bendtsen 

Dirigent godkendelse: Carl Tronhjem 


