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Generalforsamling – Skoleskibets Venner d. 17/6-2020 
Dagsorden 

1. valg af dirigent og referent 

2. valg af stemmetæller 

3. formandens beretning 

4. kassereren fremlægger regnskab 

5. Indkomne forslag behandles: 

a. Vedtagelse af ny sikkerhedsinstruktion 

b. Indkøb af grej og andre ting fx sæder og varme tæpper 

c. Plan for sejladser med andre end skoler 

6. fremlæggelse og vedtagelse af budget 

7. valg af bestyrelse og suppleanter 

8. valg af revisor og revisor suppleant 

9. evt. 

Referat 
Tilstede fra bestyrelsen: Knud (formand), Sabrina (referent), Mette (skole repræsentant), Dan, Maria 

(næstformand,Skoletjenesten), Charlotte (Museum Skanderborg), Gunner (revisor). Afbud fra 

bestyrelsen: Flemming, Henry (kasser), Kim (Skanderborg Kommune) 

1. dirigent: Mette og referent: Sabrina 

2. valg af stemmetæller: afventer og vælges, hvis relevant 

3. Formandens beretning: se vedhæftet  

4. Regnskabet blev gennemgået af revisor, da kassereren desværre måtte melde afbud i sidste 

øjeblik til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen havde et par bemærkninger til 2019 regnskabet: 

a. var der ingen udgifter til post 10 (reparationer og vedligehold) i 2019? 

b. kan det passe at der i 2019 ikke har været udgifter til post 11 (Hjemmeside og 

domæne)? 

c. Det forventes at når kassereren har belyst disse punkter at regnskabet for 2019 kan 

godkendes til næste bestyrelsesmøde 

5. indkomne forslag: 

a. Sikkerhedsinstruks: 

i. sikkerhedsinstruksen godkendes, den vil være fysisk at finde på båden i 

logbogen, i depotet og Maria ligger den på hjemmesiden. Der ytres ønske 

om at skipperinstruksen også vil være at finde de samme steder. Dette tager 

bestyrelsen til efterretning  

b. Indkøb: 

i. Maria får lov til at indkøbe iltmåler membran. 

ii. Knud indkøber sæder og varmetæpper 

iii. Maria ytrer at det vil være muligt at købe hendes mikroskop, som alligevel 

bliver benyttet til undervisning ved skoleskibet. Det er aftalt at hun kan 

prøve at finde en pris og så vil det blive diskuteret på næste 

bestyrelsesmøde. 

iv. Lodning af kamera til det andet mikroskop. Dan har skaffet os mulighed for 

at låne en loddestation i Århus, hvis vi kan finde en som kan lodde for os 
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c. Plan for sejlads andet end skoler: 

i. Kunne man se på om man skal tilbyde sejlture i samarbejde med fx 

RyOutdoor 365, hvad er forventningerne til en sådan tur kontra pris? Vi har 

ikke behovet for at det kan løbe rundt og slid kontra indkomst skal vejes 

nøje af. Samt træk på frivillige skippere. 

ii. Tirsdagssejladser – sommeraftensejlads: 

1. hvad skal det koste og hvem er det for? 

2. prisen blev diskuteret meget, da vi ”bare” sejler rundt uden de store 

fortællinger og kan man så tage penge for det? 30-50kr pr person 

iii. Sejlads med ældre i sommerferien, hvor skolerne ikke bruger den? 

1. evt sejlads med en plejehjemsbeboer og dennes familie? 

2. kalenderen skal bookes, hvis det ikke virker tag fat i Henry 

iv. sklerose hospitalets patienter og pårørende 

v. Historie ture evt med Niels som både skipper og fortæller eller med Bent 

Nielsen som fortæller. 

1. denne type tur vil kunne promoveres via Skanderborg Museum, da 

det her er formidling og historie som er hovedfokus. 

2. Niels, Gunner og Knud vil alle gerne være frivillige skipper på 

sådanne ture 

vi. Hvis man ønsker at være tovholder/frivillig skipper på sådan et 

arrangement, er man velkommen til at tage fat i bestyrelsen og vi kan 

hjælpe med formidling. Men da vi ikke er afhængige af indkomsten, vil 

bestyrelsen ikke arrangere de helt store projekter 

6. Budget for 2020 – grundet kassererens korte varsel om afbud er budget for 2020 ikke 

gennemgået til generalforsamlingen. Dette sendes til bestyrelsen, når kassereren er klar. 

a. Men fra 2020 og frem vil der være en post til førstehjælp kursus, da dette er blevet 

påkrævet fra søfartsstyrelsen, at skippere besidder et sådant  

7. Valg af bestyrelse: 

a. Knud forsætter som formand – valgt uden modkandidat, godkendt af bestyrelsen 

b. Kim udtræder som repræsentant for Skanderborg Kommune - Sabrina valgt uden 

modkandidat, godkendt af bestyrelsen 

c. Mette informerede at i løbet af 2021, udtræder hun som skolerepræsentant, da 

familien skal ud at rejse i en længere periode. Så hvis man kender en i skolevæsenet, 

som kunne have interesse i at sidde i bestyrelsen, skal man endelige kontakte os 

d. Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde 

8. valg af revisor og revisor suppleant: 

a. Lone er på valg og modtager ikke genvalg. Lene Skovby indstilles som revisor 

suppleant – valgt uden modkandidat, godkendt af bestyrelsen 

b. Gunner – valgt uden modkandidat, godkendt af bestyrelsen 

9. Eventuelt 

a. Maria fortæller at det går godt med Simon, som biolog underviser til skole sejlads. 

Simon blev færdig i august 2019 og er glad for at undervise børn. Grundet Corvid-19, 

har det ikke været muligt med sejlads før starten af juni, men han har allerede sejlet 

4 ture på 2 uger. 

b. Vedtægterne skal opdateres på hjemmesiden – Maria får lagt de nye vedtægter op 

c. OBS punkt fra Maria efter sejlads: 

i. Hængslerne til frontklappen er knækket 

ii. Slåen på frontklappen er knækket 
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iii. Der er ligeledes blevet pillet ved hængelåse og kæderne til frontklappen 

d. Førstehjælp kursus: et nyere krav som også gælder vores type af sejlads, skal fornyes 

hver 2.år. 

Henry har forsøgt at få et kursus sammensat, hvor alle vores frivillige skippere og 

bestyrelsesmedlemmer kunne deltage. Dette viste sig at være svært at finde en 

dato. Niels og Knud deltager i et kursus den 27/6. Gunner, Mette, Maria og Simon vil 

forsøge at finde et kursus så hurtigt så muligt 

e. OBS punkt fra Knud: 

i. Kunne det være en fordel at bakke skibet ind efter endt sejlads? På den 

måde kan vi måske beskytte skruerne mere og undgå at de unge mennesker 

bruger den som springbræt. Skilte hjælper ikke! 

f. Skipperliste: 

i. Knud har lavet et udkast til en skipper/kompetence liste, som kommer til at 

ligge på båden/ logbogen. Denne liste vil ikke være på hjemmesiden, 

grundet GDPR reglerne 

g. Mand-over-bord øvelse 

i. Når Knud har overstået hans førstehjælpskursus, vil han sammen med Niels 

lave en mand-over-bord øvelse 
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Formandsberetning for Skoleskibet Kvickly Ry, april 2020 

Sidste år begyndte vi sæsonen med store forhåbninger til skibets tilstand med tomme 

pontoner med nye dykpumper, nyt styrekabel og ikke mindst nye motorer. 

Desværre viste det sig, at de nye motorer stillede større krav til styretøjet, end det gamle 

kunne honorere, så det har drillet i løbet af året og bliver erstattet med et hydraulisk system 

til den nye sæson. 

Foråret 2019 var ikke tæt besat med aftaler, mens det gik bedre efter sommerferien, blandt 

andet i kraft af uddeling af foldere til skolerne i Ry og omegn. 

Derudover var der arrangeret fire aftensejladser i juni med fra 4 til 10 deltagere, altså en 

lille, pæn succes, som vi godt kan gentage. 

I sommerferien stillede vi skippere til rådighed tre gange i forbindelse med Skanderborg 

Kommunes sommerferieaktiviteter med mange og glade besøgende, så det er en god ting at 

stille op til som en del af det kommunen får for deres driftstilskud. 

Derudover lånte spejderne Skoleskibet til en overlevelsestur i Søhøjlandet, hvor det lå som 

sikkerhedspost i Ry Havn 

D. 22.10. holdt vi et udvidet bestyrelsesmøde på foranledning af Niels Søndergaard, som 

havde påpeget forskellige mangelfuldheder i vores overholdelse af sikkerhedsreglerne. 

Uddrag af det udsendte referat: 

2) Opfølgning på sikkerhedsinstruks – fulgt op på fra Generalforsamlingen: 

a. Sikkerhedsinstruks skal ligge på båden og i huset 

b. Bådfører skal huske at notere i log-bogen 

c. Lærer på land har listen over elever og et nummer på bådfører 

d. Til den nye sæson skal der laves et opfølgende skipperkursus inden sæsonstart 

e. Vi laver et selv livredderøvelse 

f. Der skal laves en ”lærerseddel” med de ting, som læreren på land skal sørge for, fx 

g. størrelsen på egnet redningsvest, hvordan den spændes m.v. 

h. Skipperen tjekker redningsvestene igen inden børnene går ombord 

i. Hjemmesiden har været i uorden. Maria har ikke kunne få adgang 

j. Maria og Sabrina beder om professionel hjælpe, så problemet bliver løst 

4) Indsatser inden foråret: 

b. Nitterne i bundpladerne skal gås efter. Knud og Henry kigger på det i vinter 

d. Niels ønsker at referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger offentliggøres på 

hjemmesiden og sendes ud til medlemmer. 

Disse ting skal der arbejdes videre med, så vidt det kan lade sig gøre under de nuværende 

omstændigheder. 

Henry har forsøgt at få liv i de gamle batterier, men uden held, så sammen med nyt styretøj 

bliver der også skiftet batterier. Heldigvis har vi økonomi til det. 
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Skibet søsættes d. 5. maj, hvor vi for sidste gang lirker den ud af Allans hal for fremover at 

have den vinteropbevaret hos Ole Buhl i Boes. 

Vi skal ’bare’ lige have fundet ud af, hvordan vi får vores vogn kørt derud. 

Til sidst kan jeg meddele, at jeg har søgt og fået 4.000 kr stillet i udsigt fra Lions Club i 

forbindelse med deres 50-års jubilæum til forbedring af Skoleskibets faciliteter til at sejle 

med ældre og handicappede samt til drift af Skoleskibet. Ansøgningen var ret impulsiv og 

skrevet dagen før sidste frist, og jeg ved ikke, hvornår pengene overrækkes, da de gerne vil 

gøre det ved en højtidelighed på Fællesskabets Hus. 

Så der er tid til at overveje, hvad de kan bruges til. 

  

Knud Markvard Andersen 

 

 

 


