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Deltagere: Bestyrelsen og  6 medlemmer 
 

 
1) Peter Suhr blev valgt som dirigent. Indkaldelsen er bekræftet sket rettidigt. 

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

  
3) Regnskab for 2016 blev forlagt og gennemgået af Kasserer Henrik Hamann. 

Budget 2017 blev kort gennemgået, da der blev spurgt til det. Klubben har stadigvæk en ”sund” 
økonomi. Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen. 
Bestyrelsen blev bedt om at kigge på om forsikringen af både kan optimeres. 
 

4) Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2017. Kontingent beholdes uden indvendinger 
fra nogen. 
 

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

 Formanden, Torben blev genvalgt. 

 Peter og Ken blev genvalgt som medlemmer. 

 Jacob Zeuthen og Bjørn Larsen blev genvalgt som Suppleanter. 
Marie Just Mikkelsen stillede op som Suppleant og blev valgt ind. 

Følgende er ikke på genvalg: 
Kasserer, Henrik Hamann. 
Jesper Gundborg, som er indtrådt som Bestyrelsesmedlem og Kapsejladsleder. 
Helene fortsætter som Optimistleder. 
 
Genvalg af revisorer: Arne Jensen og Per Zeuthen er godkendt. 
 

6) Indkomne forslag: Ingen er modtaget. 
 

7) Emne: Hvad kan vi gøre for at aktivere og bibeholde de erfarne sejlere? 
Forslag: 

 Sende sejlerne ud i en-mandsjoller. 

 Mere kapsejladstræning med de andre klubber. 

 Gøre brug af Søren Jensen-workshop. 

 Bådtyper? En-mandsjoller eller to-mandsjoller 

 Hyre en instruktør? 

 Følgebåd under træning. 

 Kapsejladsskole. 

 Oprette et Mandagshold for begyndere og Tirsdagshold for øvede? 
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Formandens beretning 2016 

Vi fejrede vores 40 års jubilæum d. 4 juni. Vi havde en meget fin dag med en masse besøgende og 
vejret var med os. Der blev afholdt kapsejlads, leget i vandet med både og brædder, udflugt med 
turbåden, sørednings-demo og taler af borgmesteren m.fl. 
 
Sejladsmæssigt er sæsonen forløbet nogenlunde som vanligt med opti- og senior-træning, 
kapsejladser, Herslev sejlerlejr. 
 
Medlemstallet er nogenlunde stabilt, men der er en del frafald blandt seniorerne når først de har fået 
lært at sejle. Det er også derfor vi har et punkt 9 på aftenens generalforsamling: Hvad gør vi for at 
holde på medlemmerne efter jollebeviset. 
 
Klubhusets tag blev udskiftet i forbindelse med vores tilbygning i 1992, men det var uheldigvis af den 
type eternit som viste sig at have relativ kort levetid. Vi har derfor sammen med Roklubben arbejdet 
for at udskifte taget. Jørgen og Peter P har deltaget i den tekniske arbejdsgruppe, som har barslet med 
et forslag om udskiftning af tag og vinduer mm. til i alt 1.350.000 kr. Vi har forsøgt at få finansieret 
projektet med midler fra fonde samt kommunen, og vi er tæt på at være i mål med finansieringen. 
Roklubben har fået 150.000 kr fra Velux-fonden, vi har sammen fået 25.000 kr af Fog-fonden og 
endelig har vi fået henholdsvis 83.000/34.000 fra Folkeoplysningsudvalget. De resterende penge 
skaffes ved optagelse af et realkreditlån i Kommunekredit på gunstige vilkår. Desuden har vi søgt om et 
lån til indfrielse af restgælden på vores nuværende realkreditlån på samme vilkår. Lånene behandles 
endelig d. 29.3 og hvis de som forventet bevilges, vil vi kunne klare os med en uændret årlig ydelse på 
lån. 
 
Vi har ligeledes søgt Folkeoplysningsudvalget om penge til udskiftning af en Wayfarer og motoren i 
Sleipner, og til det har vi fået bevilget henholdsvis 37% og 42% af anskaffelsessummen. Vi havde i 
forvejen fået støtte fra Nordeafonden til udskiftning af en Wayfarer, så vi har nu anskaffet en kun lidt 
brugt racing Wayfarer som skal benyttes til kapsejlads. Vi har også købt en nyere Yanmarr motor til 
Sleipner og den er monteret og klar til brug i den nye sæson. 
 
Da vi i forbindelse med generalforsamlingen diskuterede om vi skulle regulere kontingentet kom til at 
snakke om, om vi måske skulle lave en omlægning af kontingentet således at det i højere grad afspejler 
den brug man gør af klubbens faciliteter, i lighed med hvad man gør i flere andre klubber. Vi besluttede 
i første omgang at holde kontingentet fast, men at nedsætte et arbejdsudvalg som til næste år evt. vil 
komme med et forslag om omlægning af kontingentet. 
 
Til slut vil jeg takke for den store indsats der er blevet ydet af mange af klubbens medlemmer og ikke 
mindst at bestyrelsens medlemmer. Det er en fornøjelse at være formand for en klub hvor så mange 
yder en stor indsats. Der er dog specielt én der udmærker sig, og det er vores havnefoged m.m. Peter 
Person, som har gjort en utrættelig indsats med at skaffe penge til, indkøbe, og vedligeholde klubbens 
materiel. Jeg vil derfor slutte min beretning lidt utraditionelt med at overrække Peter en lille 
erkendtlighed for hans uundværlige indsats for klubben. 
 
 
15/3-2017 
Torben Lapp 
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Seniorårsberetning 2016 

 
Der blev flittigt sejlet i 40 års jubilæumsåret og ved stort set alle Tirsdagssejladser blev alle 4 
Wayfarere taget i brug. 
 
Vi fik 5 nye medlemmer og var i gennemsnittet 6 sejlere til Tirsdagssejladserne. 
 
4 sejlere gik op til Jolleprøven (i roligt sejlvejr) og bestod. 
 
Klubmesterskabet blev dette år vundet af Jesper Gundborg og Lars Rahbek. 
 
Til Furesømatch hver torsdag, deltog Helene og Adnan så flittigt, at de kom på 2. pladsen i Ynglinge-
klassen. 
Vi havde også mindst to deltagende Wayfarer med ude. 
 
Onsdags- og Søndagssejlads var der desværre heller ikke dette år nogen tilslutning til. 
 
 
Seniorleder, Ken Mayer 
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Årsberetning 2016 i optimistjolleafdelingen 

 
Der mødte desværre kun meget få sejlere op til teoriundervisningen, hvorfor vi efter et par uger valgte 
at aflyse teorien for resten af vinteren. 
 
Igen i denne sæson har der været en del sejlere der har sejlet vintersejlads i YF, hvilket har været 
meget givende og lærerigt. 
 
Sæsonstarten bød på et helt fyldt mandagshold og yderligere en lang venteliste. Det gav sikkerhed for, 
at holdet hele tiden kunne være fyldt, hvis nogen skulle falde fra i løbet af sæsonen. 
 
Tirsdagsholdet fungerede fint før sommerferien, men efter ferien var der en del ”pjækkeri” fra holdet. 
Det er lidt ærgerligt, da det er svært at få lavet en god træning med så få sejlere. Samtidig går det også 
ud over sammenholdet og der kan blive en lidt for lad holdning. 
 
Positivt er det dog, at der er flere af tirsdagssejlerne der også vælger at deltage i træningen i YF, for at 
dygtiggøre sig og få skabt gode relationer på tværs af klubgrænserne. 
 
Klubben fyldte 40 år og det valgte vi at fejrer med en masse aktiviteter på havnen. Vejret var med os 
og vi havde høj sol, rigeligt med varme og næsten vindstille og en helt igennem perfekt dag/aften. 
 
”Ingen” vind passede rigtig godt til Furesøens nye tiltag ”ministævne”, hvor der kun er deltagere fra 
Furesøen og primært for helt nye sejlere og på en simpel bane, så alle kan være med. 
Jubilæumssejladsen blev den første af sin slags på Furesøen. Fra BS deltog 7 sejlere og flere af dem 
havde kun sejlet i 3-4 uger. De klarede det rigtig fint og det er en god måde at blive introduceret til 
kapsejlads på. 
 
Efter sommerferien stod henholdsvis FAS og YF også for ministævner med stor succes. Alle gangene 
havde BS sejlere med, som dels klarede det godt og dels fik nogle positive oplevelser på vandet. 
Det er således endt med, at størstedelen af de nye sejlere har prøvet af være til ministævne. 
Det er helt klart et koncept, der er kommet for at blive.  
 
Traditionen tro var der sommerlejr i Herslev den første uge af sommerferien. Grundet rigtig mange nye 
sejlere var der ikke så mange med fra BS, men dem der var, havde endnu en gang en super uge og 
selvfølgelig igen med godt vejr. 
 
Kun 3 sejlere tilmeldte sig klubmesterskabet (1 C, 1 B og 1 Zoom), hvorfor det ikke var muligt at 
gennemføre. Sejlerne fik derfor tilbuddet om at sejle sammen med seniorerne.  
 
Stævneaktiviteten har også været stor i år og der er både sejlere der er rykket fra C til B og fra B til A. 
Tillykke til dem. 
 
Alt i alt har det været en rigtig god sæson og i optiafdelingen, ser vi frem til den kommende sæson. 
 
Optimistjolleafdelingen 
Helene Drud Madsen 


