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Deltagere: Bestyrelsen og 4 medlemmer 

 
1) Per Zeuthen blev valgt som dirigent. Ken tog referat 

Det blev bekræftet at indkaldelsen til Generalforsamlingen var rettidig udsendt 
 

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

3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 ved kasserer, Henrik. 
Regnskab blev godkendt. 
 

4) Henrik Hamann gennemgik budget for 2019. 
Økonomien er god. Budget blev godkendt. 
 

5) Ingen forslag 
 

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

a. Formand (for et år) 
Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Gundborg. Jesper  godtog valget 
 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år for 2 år). Bestyrelsen foreslog valg af: 
Helene, Henrik og Marie er på valg. Alle 3 er villige til genvalg og blev hermed genvalgt. 
 

c. Suppleanter (for et år): 
Jacob Zeuthen ønsker at træde ud. 
Bjørn Larsen og Torben Lapp er villige til genvalg. Lars Rahbek stiller gerne op som suppleant. 
 
Bestyrelsen har atter udpeget Helene Drud Madsen til optimistleder for 2020, hvilket Helene 
indvilligede i. 
 

7) Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslog genvalg af Per Zeuten og Arne H. Jensen. Begge blev genvalgt. 
 

8) Eventuelt 
Jørgen E. Jensen spurgte til om, han måtte bruge Rubberducks talje til at trække Wayfarer op. Det må 
han godt, forudsat han kvajler det ordentligt op. 
 
Mht. begrænsning af faciliterne, må vi godt bruge de indendørs igen og samles op til 50 personer, dog 
stadigvæk holde afstand. 
 

 
 



Årsberetning for sejleråret 2019. 

 

Der er en første gang for det meste her i livet. Og det er vel også første gang i klubbens nyere historie 

at vi afholder generalforsamling i slutningen af juni måned i shorts på terrassen. 

Ken og Helene vil som altid komme ind på senior og junior beretninger, men jeg vil gerne starte med 

at træde lidt ind over deres område og sige at det er så fedt at se, hvordan I to, som mange årige 

frivillig, stadig har kampgejst og formår at tiltrække nye sejlere. Her tænker jeg naturligvis på 2019 

sæsonen, men jeg sniger mig også til lige at sige et stort tak for jeres kæmpe indsats netop i år med de 

mange ekstra udfordringer. 

I bestyrelsen blev 2019 også et lidt anderledes år da Torben efter ca. 16 år på formandsposten blev 

afløst af undertegnede. Formelt skete dette i august og efterhånden er de mange praktiske ting faldet 

på plads og mit indtryk er at det gode arbejde i bestyrelsen fortsætte som tidligere med mange gode 

initiativer og alle byder ind hvor man kan således, at der hele tiden bliver bygget på mht. udvikling af 

sejlklubben. 

2019 blev også året hvor vi aktivt har opsøgt flere økonomiske muligheder og været heldige at få 

støtte fra Friluftsrådet, DIF og DGIs foreningspulje og Rudersdal kommunes Folkeoplysningsudvalg. Vi 

vil fortsat aktivt opsøge de muligheder der er, for på den måde hele tiden, ikke blot vedligeholde 

vores både og faciliteter, men udvikle dem. 

Sidste år startede vi også op med at få sparring i bestyrelsen fra Dansk Sejlunion og DGI således, at vi 

kan få nogle værktøjer, tips og tricks og idéer til at fortsætte udviklingen. 

Vi er ”heldigvis” placeret midt i et fredet område og skal derfor ikke bruge mange kræfter på 

udvidelse af broanlæg og klubhus. I stedet kan vi fokusere på at udvide og udvikle initiativer indenfor 

de faste rammer vi kender.  

Jeg har et stort ønske om at vores både, udstyr og broanlæg bliver slidt op i stedet for at gå i fordærv 

og tæret op af ælde.  

Og jeg håber vitterligt på, at vi i lokalområdet kan bidrage som en aktiv forening med højt til loftet og 

vi er dem der som udgangspunkt altid finder ja-hatten frem. Vores unikke placering gør os meget 

synlige og det skal naturligvis bruges aktivt for at gøre opmærksom på, at vi er en af de sejlklubber i 

Danmark med flest klubbåde pr medlem og dermed et nemt og tilgængeligt alternativ til mange andre 

sportsgrene og fritidsinteresser. 



Vi er åben overfor nye initiativer og afprøve nye veje. For hvis ikke vi tør gå nogle nye veje ender vi 

samme sted som vi plejer. Og der er efterhånden lidt overfyldt. Derfor vil vi også i fremtiden række ud 

efter flere frivillige hænder så flere kompetencer kan blive involveret. Nogle er gode med et kamera 

og andre måske med fondsansøgninger eller måske en malerrulle hvis noget skal males. Medlemmer 

skal involveres i større grad. Ikke kun fordi vi i bestyrelsen ikke selv kan nå det hele, men i lige så høj 

grad fordi det øger fastholdelsen og forstærker klubånden. 

 

Jeg troede at 2019 ville være et år vi kunne se tilbage på som et anderledes år med et formandsskifte, 

hvor Torben efter mange år på stolen skiftede til en anden rolle.  

Men vi kan vist være sikre på at det nuværende 2020 kommer til at slå 2019 med flere længder.  

Selve beretning for det år vi står midt i må I jo vente på, men jeg er nød til lige at rose hele 

bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i den forgangne coronaperiode. Ikke meget blev som 

planlagt, men vi kan se at det høje aktivitetsniveau på broen og søen betyder, at vi i fællesskab har 

taget mange af de rigtige beslutninger i starten af året.  

Det lover rigtigt godt for fremtiden i Birkerød Sejlklub og resten af 2020 sæsonen. 

 

Juni 2020, Jesper Gundborg 

 



 
 
 
Seniorårsberetning 2019 
 
 
Denne sæson var mere rolig end den foregående, da vi ikke fik så mange nye medlemmer- måske 
fordi vejret ikke var så supersommerligt som i 2018. 
Kun 2 nye medlemmer meldte sig ind, men mandagsholdet var stadigvæk godt aktivt, med et 
gennemsnitlig fremmøde på 3,5 sejlere. 
 
Tirsdagsholdets gennemsnitlige fremmøde var mindre, nemlig 1,5 sejlere i gennemsnit.  
 
Følgende 3 medlemmer bestod klubbens Jolleprøve og må derfor gerne flytte over til 
Tirsdagsholdet: 

Mikael S. Laustsen 
Anne Marie Kjærulff 
Flemming Kam (kølbåd) 
 

Klubmesterskabet blev afholdt 29. august under fine vejrforhold. Vinderne blev vores nye formand, 
Jesper Gundborg sammen med Jacob Zeuthen. 
 
Til Furesømatch hver torsdag, havde vi mindst to deltagende Wayfarer med, som Bjørn, Marie, 
John og Ken sejlede i og to Ynglinge, med Helene og Jesper i hver deres.  
 
Søndagssejlads var der desværre heller ikke nogen tilslutning til dette år. 
 
Hele vinteren blev der flittigt sejlet hver lørdag i 3-4 Europajoller. 
 
 
 
Seniorleder, Ken Mayer 



Birkerød Sejlklub    Birkerød, den 30. marts 2020 

 

 

Årsberetning for året 2019 i optimistjolleafdelingen. 

 

Inden vi kunne komme på vandet omkring 1. maj, havde vi teoriundervisning i klubben i løbet af 

vinteren, så sejlerne var godt rustet til sæsonstart 

 

Sæsonen bød på et helt fyldt mandagshold, mens tirsdagsholdet ikke en gang var halvt fyldt. 

Mandagsholdet var en god blanding af helt nye sejlere og lidt mere rutinerede. Det kan give lidt 
udfordringer i forbindelse med planlægning af øvelser, men med 2 trænere, så lykkedes det at 
tilfredsstille alle. 

På tirsdagsholdet kunne vi i år nøjes med 1 træner. Et lille hold giver god tid til den enkelte sejler, 

men det går desværre også lidt ud over det sociale. Sejlerne fik dog mange gode oplevelser og var 

blandt andet ude og prøve at sejle 420 og Yngling. 

 

Årets sejlerlejr i Herslev var igen en succes. Der deltog 9 sejlere fra BS og der var også rigtig god 

forældredeltagelse. De første 2 dage var vinden til, at alle kunne komme på vandet. Herefter 

blæste det op, og der var rigtig mange sejlere der ikke kunne komme på vandet. Der måtte tænkes 

kreativt og findes på alternativer til sejlerne. Det betød blandt andet besøg på Vikingeskibsmuseet 

(i motorbåd) og diverse stafetter på land. På trods af vindforholdene blev det en god uge. 

 

Desværre blev det kun til 1 ministævne i år, i FAS. YF valgte ikke at afholde, og stævnet hos os blev 

aflyst, da de 2 andre klubber glemte at tilmelde deres sejlere. Ministævnet i FAS blev dog en 

kæmpe succes for BS. Vi deltog med 4 sejlere og løb med både 1., 2. og 3. pladsen � 

Vi håber, at der kommer mere gang i stævnerne i den kommende sæson. 

 

Igen i år var der fin deltagelse til klubmesterskaberne, hvor både øvede og helt nye sejlere stillede 

op. Klubmester blev Nikolaj Yssing Jakobsen og med Alfred Heinemeier på 2. pladsen og Asger 

Kjærulff på 3. pladsen. Slagets gang blev styret af nogle dygtige forældre. Tak for indsatsen. 

 

Til afrigningen mødte der kun ganske få sejlere op. De ydede en stor indsats. Det at gøre joller klar 

til sæsonstart og pakke dem ned for vinteren er en stor del af det at være sejler, og skal prioriteres 

i samme grad som selve sejladsen. 

 

Et par sejlere har valgt at trodse vinteren og sejler vintersejlads i YF. 

 

Christian Hamann har afholdt svømning henover efteråret og frem til jul. Der er blevet tjekket op 

på svømmefærdigheder og sejlerne har haft nogle rigtig gode hyggestunder i vandet. 

 

Jesper Randløv er blevet far i efteråret og tager foreløbig en pause fra trænergerningen. Vi ønsker 

Jesper tillykke med den lille ny og vil samtidig takke ham for den mangeårige indsats han har ydet. 

 

I skrivende stund er Danmark lukket delvist ned og der er derfor ingen aktivitet i klubben. Vi håber, 

at der snart bliver åbnet igen, så vi forhåbentlig kan få en god sæson 2020. 

 

Optimistjolleafdelingen 

Helene Drud Madsen 


