
Til medlemmerne af Lynæs Sejl- og Kajakklub.     29. marts 2020 

Generalforsamlingen den 23. februar 2020 viste, at klubben er splittet i to næsten lige store grupperinger. 

Til trods for sonderinger før generalforsamlingen, lykkedes det desværre ikke at få valgt en bestyrelse med 

et forretningsudvalg, der repræsenterer begge grupper. Dermed kommer alle gode kræfter ikke i spil, og 

det bliver svært at få samlet klubben igen. Netop at få bilagt uenighederne og misforståelserne er 

afgørende, så vi kan bruge energien på sejlads og søsport. 

Splittelsen er opstået om, hvordan klubben skal udvikle sig fremover, og det har manifesteret sig i en 

diskussion om anskaffelsen af en J/70 og de økonomiske forudsætninger. Det økonomiske problem ser ud 

til at være løst gennem donationer, og generalforsamlingen vedtog derfor med stort flertal at anskaffe 

J/70’eren. Men når de primære kræfter bag sportsbådsinitiativet ikke er repræsenteret i bestyrelsen, bliver 

det vanskeligt at få optimal brug af båden. Endvidere lykkedes det ikke at få valgt en kasserer, og styring af 

klubbens økonomi er helt fundamentalt for klubbens eksistens. 

I et forsøg på at få bilagt mistilliden og uenighederne inviterede Sofus Pedersen til en snak over en kop 

kaffe onsdag den 11. marts. Foruden Sofus deltog Rune Holbek, David Ipsen, John Bagh og Gert Møller i 

mødet. På mødet talte vi ”historikken” igennem for at få misforståelser og eventuelle uenigheder på 

bordet. Det var der en del aha-oplevelser i : ”nå, var det det, du mente !”. ”Nå, kunne  min udtalelse 

opfattes sådan ?!”.  

Derefter talte vi en del om, hvad vi vil med klubben, og herunder med J/70’eren. Vi var enige om, at vi 

ønsker en rummelig klub, hvor der er plads til alle aldersgrupper og interessegrupper. Både dem, der 

ønsker at lære at sejle, dem der dyrker sportslig sejlads, tursejlads, kajakroning og dem der ikke længere er 

aktive sejlere, men gerne vil gøre en indsats for klubben. Jolle, kajak, sejlbåd, motorbåd : Bare det er noget 

med at udfolde sig aktivt på vandet. Klubbens opgave er dels at stille en basal infrastruktur (klubhus, 

fartøjer, udstyr mv) til rådighed, samt at tilbyde kurser og aktiviteter, der er relevante for klubbens 

medlemsgrupper.  

Det var efterhånden svært at finde noget at være uenig i, og med misforståelserne ryddet af vejen lavede vi 

et lille eksperiment : Hvis nu vi havde haft denne gode snak FØR generalforsamlingen den 23. februar, 

hvilket forretningsudvalg ville vi så have foreslået ? Modellen blev ret hurtigt : Rune som formand, John 

som næstformand, David som kasserer og Gert som sekretær. 

Eftersom vi alle har et stort ønske om at få bilagt splittelsen i klubben, blev vi enige om at forsøge at få 

forretningsudvalget ”ommøbleret” som beskrevet ovenfor. Første kontakt var til Susanne Grøn, der jo 

modtog valg til sekretærposten. Hun var meget forstående og glad for at der nu foreligger et seriøst bud på 

at samle klubben, så hun holder sig gerne til sit kajakskole-udvalg (hvor hun jo også er en del af 

bestyrelsen). 

For at få medlemmernes accept og dermed mandatet på plads, kræves en ekstraordinær 

generalforsamling, men det er pt ikke muligt på sædvanlig vis på grund af Corona-krisen. Vore vedtægter 

kræver fysisk fremmøde, formentlig med det formål at fremme den direkte dialog.  Det kan vi ikke 

overholde, men det fysiske fremmøde (og dermed : Vedtægternes ordlyd) kan vi godt finde en løsning på. 

 

 

 



Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som kun har ét punkt på dagsordenen : valg af nyt 

forretningsudvalg som beskrevet ovenfor. John, Gert og Susanne trækker sig fra deres poster, og stiller 

mandatet til rådighed for et nyt forretningsudvalg. Det er alle fire personer der stemmes om under ét, så 

det er ja/nej til det nye forretningsudvalg. Bliver det ja, er sagen enkel. Bliver det nej, må den nuværende 

bestyrelse fortsætte uændret, dvs. uden kasserer, og uden den ønskede repræsentation af medlemmernes 

forskellige interesser. 

Afstemningen vil finde sted i skriftlig form, under halvtaget ved klubhusets terrasse (og dermed udenfor). 

Der vil være en afstemningsperiode på 2 timer, hvor medlemmerne opfordres til at komme tilfældigt 

fordelt, og ellers holde 2 meters afstand til hinanden. Medlemmerne krydses af på en medlemsliste, 

afleverer deres ja/nej stemme, og forlader stedet. Udover en medlemslistefører, vil to stemmetællere være 

tilstede, som umiddelbart efter afstemningen foretager optælling.  

Vi har kontaktet banken, som har bekræftet at denne løsning kan accepteres. Dermed kan prokura komme 

på plads efterfølgende. 

 

Vi håber alle kan acceptere denne nødløsning. Bestyrelsen vil snarest muligt genoptage arbejdet i klubben, 

og når Corona-krise og timing gør det muligt, vil vi afholde et medlemsmøde for dels at diskutere vision og 

strategi, og dels få den diskussion om forretningsudvalget, som vi pt ikke kan gennemføre. Hvis 

diskussionen giver udtryk for manglende tillid til det nye forretningsudvalg, stiller vi naturligvis vort mandat 

til rådighed for andre, og indkalder i så fald til en ekstraordinær generalforsamling.   

 

De bedste hilsner, 

John Bagh, Rune Holbek, David Ipsen og Gert Møller 

 


