
Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014  
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Deltagere: Bestyrelsen og 7 medlemmer 
 

1) Per Zeuthen valgt til dirigent. 

2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet) 

3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2013 (årsregnskab/budget udsendes inden 
generalforsamling) (vedhæftet). 

4) Fastlæggelse af budget, kontingenter og indskud for 2014.  Der foreslås ændret kontingent: 

Kategori 
Kontingentforslag 
(kr) 

Stigning i forhold til 
2013 (kr) 

Medlem under 25 år 1200 100 

Medlem 25 år eller 
derover 

1300 100 

Passivt medlem 250 0 

   

Vandplads 1900 150 

Landplads L1/L2/L3/L4 1150/1550/2450/500 100/125/200/50 

Bådplads rabat for 
medlemmer 

950 50 

 
Et enkelt medlem havde indsigelser mod forhøjet vandpladskontingent, da ejeren ikke kunne se 
fordelen ved det for ham. 
Bestyrelsen understregede at størstedelen af indtægterne går til hovedaktiviteterne, nemlig 
klubbens både og de sejlende medlemmer. Der har ikke været stigninger siden 2012. 
 

5) Indkomne forslag 

Ingen forslag er modtaget. 

6) Iflg. vedtægterne skal der vælges formand, 2 ud af 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 
suppleanter. 

a) Formand (for et år) 
Bestyrelsen foreslår valg af Torben Lapp. Enstemmigt valgt 

b) 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år for 2 år) 
Bestyrelsen foreslår valg af Mads Ebdrup og Dines Johannesen. Enstemmigt valgt. 

c) Suppleanter (for et år) 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen-Munch Andersen, Peter Suhr, Jan Kjellerup og Henrik 
Hamann. Enstemmigt valgt. 

Peter Person og Ken Mayer blev sidste år valg som ordinære medlemmer og er ikke på valg i år. 
Bestyrelsen har udpeget Helene Drud Madsen til optimistleder for 2014. 
 

7) Valg af revisorer 
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a) To revisorer 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Arne Jensen og Per Zeuthen. 

 
8) Eventuelt. 

Torben Klug foreslår bedre tyverisikring i form af videoovervågning. Bestyrelsen vil tage det op 
på møde. 

9) Årets tema: 2014 Mål for opti- og junior og seniorafdelingen blev præsenteret og taget godt 
imod. (vedhæftet) 

 

Opsparing til udskiftning af både- Principper for budgetlægning 

Opsparing til udskiftning af både- 
Principper for budgetlægning  
 

Vi har gennem de senere år igangsat en udskiftning af sejlklubbens flåde af både til såvel 
optimister, juniorer og seniorer med nye/ nyere både, da vores flåde efterhånden var godt 
nedslidt. 
 
Vi har baseret denne fornyelse af flåden på såvel tilskud fra Rudersdal Kommune og private 
fonde samt egenfinansiering over kontingentet. 
 
Denne note beskriver de principper som er benyttet ved budgetlægningen for at sikre 
genopretning og vedligehold af sejlklubbens flåde til en god standard. 
 
Der er to vigtige subtotaler i årsregnskabet og budgettet for kommende regnskabsår: 

 Resultat før afskrivninger 

 Årets resultat (resultat efter afskrivninger) 
 
For at sikre en opsparing til at dække egenfinansieringsdelen til køb af nye/nyere både er det 
vigtigt at budgettet for ”Resultat før afskrivninger” viser et positivt resultat svarende til omtrent 
det beløb som vi planlægger at skyde i udskiftning af både. 
 
”Årets resultat” kan godt vise et negativt resultat, hvis vi forventer at kunne skaffe et beløb af 
denne størrelsesorden fra kommunale tilskud og private fonde. 
 
Ovennævnte principper ligger til grund for årets budget, og er fremlagt ved 
generalforsamlingen 19/3-2014 som en del af begrundelsen for en mindre 
kontingentforhøjelse. 
 
 
17/3-2014 
Torben Lapp 
Formand 
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Formandens beretning 2013 

Bådene 
 
Vi har fået bevilget støtte fra Folkeoplysningsudvalget og Krista og Viggo Petersens Fon 
som har gjort det muligt at anskaffe endnu en ny Wayfarer. Den vil blive døbt til 
standerhejsningen d. 27. april. 
 
Vi har igen i begyndelsen af 2014 fået bevilget yderligere 33 100 kr til anskaffelse af en 
ny Zoom8 jolle og en landevejstrailer. Klubben skal selv betale de resterende 44 000 kr 
hvilket vi vil gøre. 
 
Vi har i de senere år haft stor succes med at få bevilget støtte til anskaffelse af nye både 
takket været sponsorudvalget. Vi har i praksis brug for at udrede en del af pengene selv, 
og desuden virker det godt på vores ansøgninger at vi kan påvise at vi også selv gør en 
indsats for at spare op til nyanskaffelser. Det gør vi  ved at vi sørger for at budgettere 
med et overskud inden afskrivninger, hvilket svarer til en forøgelse af vores likvider. Vi 
budgetterer gerne med et underskud efter afskrivninger hvilket svarer til at vi regner med 
at en del af udgiften til fornyelse kommer hjem fra ekstern støtte. Det er beskrevet i en 
lille note som sponsorudvalget kan henvise til hvis de har behov for at dokumentere at vi 
sparer op. Det er også en del af begrundelsen for den kontingentforhøjelse som 
kassereren vil foreslå. 
 
 
Huset og andre klubfaciliteter 
 
Vi har etableret trådløst internet i klubben i samarbejde med roklubben. 
 
Stormen Allan ramte broanlæg og klubhus hårdt. Der var væltede træer og kanoer og 
både som blev flyttet af stormen. Heldigvis var de økonomiske konsekvenser af 
stormskaderne begrænset til udskiftning af et par tagplader. 
 
 
Aktiviteter 
 
Vi har haft en fin sejlsæson igen i år! 
 
Vi har fortsat traditionen med en standerhejsning, hvor der holdes åbent hus med pølser 
og øl 
 
Der blev afholdt en sejldag for hele familien i lighed med tidligere år. Som noget nyt blev 
der lavet hold hvoraf nogle af opgaverne blev løst på land, hvilket betød at alle kunne 
deltage også selvom der var kraftig vind på dagen. 
 
Vi har afholdt det traditionelle klubmesterskab, men det måtte afbrydes pga. for kraftig 
vind og deraf følgende skader og fare for yderligere skader på bådene. 
 
Vi har afholdt et musikalsk arrangement, ”Musik på broen”, i august. I år var det lidt større 
anlagt med Rugsted og Kreutzfeld som hovednavne og et større kommunalt tilskud. Der 
blev lagt et kæmpe arbejde i arrangementet, som forløb godt. Desværre var vejret ikke 
ubetinget med os og økonomisk endte det med et mindre overskud. Samarbejdet med 
Roklubben omkring arrangement forløb fortrinligt og det fortsættes med et øget 
samarbejde om ”Musik på broen” og et ”St. Hans arrangement” 
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Der har været lagt et omfattede vinterprogram i år med: museumsbesøg, besøg hos 
sejlmager, videoaften, sejlerforedrag mm. 
 
 
Generelt 
 
Medlemstallet er nogenlunde stabilt, og næsten alle bådpladser i vand og på land er 
afsat. 
 
Indkøring af det nye administrative system ”Klubmodulet” er blevet gennemført uden det 
har givet de frygtede problemer. Det har betydet en langt bedre økonomiopfølgning har 
været muligt, og kontingent opkrævning kommer til at foregå langt lettere i år, da 
kontingentet automatisk bliver trukket på det Dankort man har meldt ind i systemet. 
Desuden har det betydet en lettere kommunikation med medlemmer og hold. 
 
 
19/3-2014 
Torben Lapp 
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Birkerød Sejlklub    Birkerød, den 19. marts 2014 

 

Årsberetning for året 2013 i optimistjolleafdelingen. 

Som tidligere år startede sæsonen i januar med teoriundervisning hvor der var god tilslutning til 

undervisningen.  

 

Sæsonen startede traditionen tro med standerhejsning, men herefter måtte sejlerne vente tålmodigt 

inden de kunne komme på vandet. Der lå is på søen helt frem til midten af april og det betød, at vi 

måtte skyde opstarten lidt, da vi skulle vente på at vandtemperaturen nåede de magiske 10 C. 

 

Mandagsholdet startede som et ikke så stort hold, men i løbet af sæsonen kom der hele tiden nye 

sejlere til og ved sæsonafslutning var holdet stort set fyldt op. Tirsdagsholdet var fra sæsonstart helt 

fyldt. Heldigvis er der tale om øvede sejlere og indimellem har der været 3 trænere på og så 

lykkedes det at få tilgodeset alle sejlere. 

 

Sæsonen har været helt fantastisk og præget af rigtig godt sejlervejr og klart vand. Det klare vand 

gjorde at der kom vandpest, men det gav primært udfordringer i havnen, så vi havde heldigvis ikke 

perioder hvor sejlerne ikke kunne komme på vandet. 

 

Traditionen tro var der sommerlejr i Herslev den første uge af sommerferien. Igen i år var BS godt 

repræsenteret med sejlere og også med nogle meget aktive forældre. Vejret var meget blandet, men 

vi havde en super lejr. 

 

Igen i år havde vi i en uge af ferien sommerferieaktivitet arrangeret af Rudersdal Kommune. Her 

deltog igen 12 børn der blev ledet af Niels Dahl (BS) og Rasmus Jonasen (FAS). Der var rift om 

pladserne til arrangementet og flere sejlere valgte at starte i klubben efterfølgende. 

  

Til klubmesterskaberne deltog 11 sejlere som vi inddelte i erfarne og nye. De havde en sjov og 

lærerig dag med sol og god vind. Hos de erfarne blev Christian Hamann klubmester mens Victor 

blev klubmester for de nye. 

 

I løbet af sæsonen har flere sejlere deltaget i udenbys stævner blandt andet Harboe Cup, hvor 

sejlerne klarede sig helt forrygende. Det er tydeligt at mærke, at sejlerne udvikler sig meget når de 

er til stævner og også får mere blod på tanden. 

 

I efteråret tog vi traditionen tro i svømmehallen for at hygge og kontrollere svømmefærdigheder. 

 

I november havde vi besøg af en klubkonsulent fra sejlunionen, det har blandt andet resulteret i, at 

vi i fællesskab med de øvrige furesøklubber arrangerer en stafetsejlads for vores unge sejlere til 

sommer. 

 

I efteråret valgte 5 sejlere at deltage i vintersejlads i FAS. Det bliver spændende at se hvor meget de 

har udviklet sig henover vinteren. 

 

Jeg ser frem til den kommende sæson med en masse glade sejlere, kompetente trænere og nogle 

aktive forældre der bidrager positivt til klubbens virke. 

 

Optimistjolleafdelingen 

Helene Drud Madsen 
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Seniorberetning for 2013 
 
Der har været godt fremmøde (ca. 12 sejlere i gennemsnit) ved Tirsdagssejladserne og især 
den nye Wayfarer, Freja har været populær og sejlet meget i. 
 
Der var ca. 12 nye sejlere i starten af sæsonen, men en hel del ”faldt” fra efter sommeren. 
Ingen fik Jolleprøvebevis denne sæson. 
 
I programmet var der flere gange kapsejlads, som sejlerne synes var spændende at prøve af 
- det medførte dog ikke at flere deltog i Torsdagsmatcherne. 
Dog stillede Kristian og Helle op til Furesø Cup i Freja og fik gennemført trods kraftig vind. 
 
Søndagssejladserne har ikke været så aktive og den manglende brug af Doodle-kalenderen 
har også skabt lidt forvirring over om der kom sejlere. 
Dog var der et par varme søndage om sommeren, hvor der var stort fremmøde – også af et 
par juniorer. 
 
Vi blev desværre også ramt at vandpest hen over sommeren til gene for kølbådene i havnen. 
 
Igen blev klubmesterskabet en meget blæsende cup, og måtte aflyses (for seniorernes 
vedkommende) ½-vejs p. g. a. kæntringer og skade på materialer. 
 
Seniorleder, Ken Mayer  
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Mål for opti- og junior-afdeling 
 

Primære målsætninger: 

 Fastholdelse af junior-sejlere der er for store til Optimist 

 Fortsat høj kvalitet blandt trænere  

 Øget kapsejladsdeltagelse 

 Øget deltagelse på Herslev Sejlerlejr.  

 

Konkrete mål 

 Fastholdelse af junior-sejlere der er for store til Optimist 

o 3 aktive Zoom8 sejlere i 1. H. 2014 

o 4 aktive i 2. H 2014 

o 5 aktiver i 2015 (opstart på nyt miljø) 

 

 Fastholdelse af fleste mulige erfarne optimister (sejlet i mindst 2 sæsoner)  

o Primær fokus er ikke på nytilgang i 2014 

 

 Fortsat sikre høj kvalitet hos trænere/ledere og fokus på kompetenceudvikling  

o Det skal vurderes, om der i 2015 bør være én (evt. ny) træner der alene har fokus på juniorer 

 

 Deltagelse på Herslev-sejlerlejr 

o Vigtigst: 4 nye deltager  

o Samlet 10-12 deltagere  

 

 Deltagelse i Optimist-stævner 

o Vigtigst: 5 nye optimister prøver mindst 1 stævne 

o 3 eksterne stævner med mindst 4 deltagere 

 

 Deltagelse i Zoom8-stævner 

o 2 stævner med minimum 2 deltagere  

 

 Afholdelse af klubmesterskab med bred deltagelse i såvel Optimist som Zoom8 

o 10 Optimister 

o 4 Zoom8  

 

 Afholdelse af orienteringssejlads i samarbejde med andre Furesøklubber og Dansk Sejlunion  

o 10 deltagere  

 

 Hvis 3-4 sejlere (juniorer/Optimister) ønsker én ekstra sejldag, vil klubben arbejde på at etablere et 

samarbejde med YF 
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Mål for senior-afdeling 
 

1. Undervisningen af nybegyndere målrettes mod aflæggelse af jolleprøve indenfor 1 eller 2 sæsoner. 

Der følges op på eleverne individuelt med afkrydsningsskemaer, og der fastlægges 2 faste datoer 

for aflæggelse af jolleprøver. Målet for 2014 er at 5 Jollebeviser udstedes. 

 

2. Der laves en separat træning for øvede (der har jollebevis), som bl.a. vil lede frem til lyst til at 

deltage i torsdags kapsejlads. 

 

3. Målet for deltagelse i torsdags kapsejlads 2014 er 2 både per gang i gennemsnit. 

 


