Referat af Generalforsamling 31. marts 2016
Deltagere:

Bestyrelsen og 9 medlemmer

1) Peter Suhr blev valgt som dirigent.

2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)
3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2015.
Henrik Hamann gennemgik regnskabet og budgettet på vegne af kasserer Mads Ebdrup, som var
forhindret i at deltage. Regnskab og budget blev godkendt. Klubben har stadigvæk en ”sund”
økonomi.
Bestyrelsen blev bedt om at kigge på om forsikringen af både kan optimeres.
4) Fastlæggelse af kontingenter og indskud for 2016.
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på 50 kr for alle typer kontingent.
Forslag til forhøjet kontingentsatser blev godkendt af forsamlingen.
5) Indkomne forslag:
Følgende forslag var rettidigt fremsendt og udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen:
a) Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at undersøge og indkøbe et elektrisk spil til
optagning af kølbådene. Generelforsamlingen kan beslutte at fastsætte en foreløbig
økonomisk ramme herfor.
Motivation: Det er ofte problematisk at optage bådene og kræver mange deltagere for at
kunne udføre det. Såfremt der ikke møder nok op, kan bådene ikke optages.
b) Det foreslås, at klubbens nuværende TRISS både afhændes, og der for nettoprovenuet
indkøbes en nyere kølbåd. Motivation: Bådene er i dårlig stand og bruges meget sjældent.
Nyere kølbåd kunne evt. også tiltrække nye medlemmer. Kunne evt. annonceres lokalt, at
klubben har nye faciliteter.
Vedr. a): Formanden forklarede, at der er blevet lavet både et øje i rustfrit metal og et spil på en
sækkevogn, som skal gøre det lettere at få både op og ned af ramperne. Men den største
udfordring ligger stadigvæk i, at få Triss’erne op på vognene og til det kan der ikke bruges færre
personer, som det er nu.
Der tales om, at bruge en vognmand med kran fra Roklubbens plæne, som kunne være en
mulighed. Grunden kan dog være for blød.
Der taltes også om at lægge skinnerne, men det skal undersøges.
Vedr. b): Brugen af Triss’erne svinger, så vi kan ikke konsekvent sige, at de ikke bliver brugt. Der
bliver løbende holdt statistik og Triss’erne blev brugt 10-12 gange i 2015. Bestyrelsen er åben for
køb af nyere kølbåde, men ved ikke hvilke det skulle være. Kølbådstypen som Triss’erne er gode at
have som familie- og turbåde.
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6) Iflg. vedtægterne skal der vælges formand, 2 ud af 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt
suppleanter.
a. Formand (for et år). Torben Lapp var villig til genvalg til glæde for forsamlingen og han blev så
også genvalgt som formand.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år for 2 år). Bestyrelsen foreslog valg af Mads Ebdrup og Dines
Johannesen. Mads ønskede ikke at stille op igen, men Henrik Hamann havde tilbudt at træde til
som Kasserer.
Dines blev genvalgt og Henrik blev valgt som ny Kasserer.
Vi takker Mads for indsatsen i mange gode år, samt indførelsen af automatisk
kontingentopkrævning via Klubmodul!
c. Suppleanter (for et år): Bestyrelsen foreslog genvalg af Jesper Gundborg.
Jakob Zeuthen og Bjørn Larsen stillede op som nye suppleanter og blev valgt ind.
Jesper blev genvalgt.
Jan Kjellerup trådte ud som suppleant. Tak til Jan for sommerfesterne!
d. Bestyrelsen har udpeget Helene Drud Madsen til optimistleder for 2016.

7) Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslog genvalg af Per Zeuten og Arne H. Jensen. Begge blev genvalgt.
8) Robert Sederberg foreslog, at Bestyrelsen snakker med Roklubben om brug af deres varmeanlæg om
vinteren og sætte en separat måler på ind til sejlklubben.
Erik Persson har forslået en hjemmeside på flere platforme. Han bliver inviteret til næste
Bestyrelsesmøde, så han kan høres om han har nogle forslag.
Per Justesen spurgte til, om ikke isættelsen af kølbådene kunne fremskyndes. Datoen er fastsat efter
Standerhejsningen, men Bestyrelsen vil kigge på det til næste år. Private bådejere er velkommen til at
isætte egen båd når som helst.
Flere medlemmer tilkendegav utilfredshed med både som ikke bliver brugt og som ser grimme ud på
broen. Problemet er bare, at man íkke kan definere hvor grænserne går for hvornår en båd ikke bliver
brugt nok og hvor grim grim er.

9) 40 års Jubilæumsfesten: Jesper Gundborg fremlagde de foreløbige planer og aktiviteter for
Jubilæumsfesten 4. juni. Flere medlemmer kom derefter med forskellige forslag, mens der blev indtaget
chips og drikkevarer.
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BS generalforsamling 2016Formandens beretning
Formandens beretning
Bådene
Vi har anskaffet Ælling og har haft god brug af den. Den har ikke fået sit eget hus endnu, men hvis I går en
tur ud på broen vil I kunne se at det er på vej.
Vi har ikke købt nye både i året der er gået, men
 vi har fået støtte til vores Wayfarerprojekt med 25.000 kr fra Nordea fonden, så vi er tættere på at
kunne købe endnu en ny Wayfarer
 Vi har fået 25% tilskud af folkeoplysningsudvalget til anskaffelse af en ny laserjolle. Vi har et budget
på max 40.000 og der arbejdes af hovedsagelig Henrik og Peter P på at finde den rigtige båd
Endelig har vi fået doneret en OK jolle af Svenn Henningsen som er i brugbar stand og som Jesper og Henrik
er i gang med er lave lidt mindre forbedringer på.
Hus og broanlæg
Flydebroerne har været i forfald i de senere år. Der blevet lavet en reparation der gik ud på at lægge en
gummibelægning ud på flydebroerne, men det har nok fremskyndet nedbrydningen af trædækket så det
hurtigt blev pilråddent. Nu har kommunen i samarbejde med Peter P foranstaltet en renovering
flydebroernes dæk og en forbedring af adgangsforholdene ved den vestlige rampe.
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. Det skal udskiftes indenfor de nærmeste år, og der er
derfor startet et projekt sammen med Roklubben omkring udskiftning af taget (både at skaffe pengene og
få arbejdet udført). Peter P og Jørgen Munch er vores repræsentanter i arbejdsgruppen
Aktiviteter
Vi har haft en lang række aktiviteter for optier, juniorer og seniorer i lighed med tidligere år.
Sejladstræning, familiearrangement, mesterskab m.m. Afslutingsfesten blev i år aflyst pga. for få
tilmeldinger. Det synes jeg er en skam og vi må se at gøre noget for at tiltrække flere til at sætte et festligt
punktum for normalt vellykket sæson.
Vi har haft et meget vel besøgt vinterprogram i år med et arrangement ca. hver måned. Forhåbentlig kan vi
holde dampen oppe igen til næste vinter.
Endelig har vi 40 års jubilæum i år, og det har vi planlagt at fejre d. 4. juni med bl.a. optistævne og besøg af
borgmesteren. Der er nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af arrangementet, og til at give dem noget
at arbejde med har vi planlagt brainstorm vedr. festligholdelsen som sidste punkt på dagsordenen på
denne generalforsamling.

31/3-2016
Torben Lapp
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Birkerød Sejlklub

Birkerød, den 31. marts 2016

Årsberetning for året 2015 i optimistjolleafdelingen.
Desværre var der flere trænere der valgte at stoppe hvilket betød, at vi i år ikke kunne tilbyde
teoriundervisning. Ved sæsonstart fik vi ansat Jonas Smith Müller, som også er træner i YF og også Dagmar
Bondo kom ind i trænertruppen. Dagmar er tidligere sejler i klubben.
En del sejlere havde valgt at sejle vintersejlads i YF og de fik lært en del både omkring praktisk sejlads og
teoretisk.
Til sæsonstart havde vi fået vores nye følgebåd ”Ælling” og den har virkelig været guld værd. Hele
forårssæsonen har været præget af meget blæsende vejr, hvilket specielt for nybegynderne på
mandagsholdet har givet udfordringer. Der betød det rigtig meget, at vi havde 2 følgebåde, så helt nye
sejlere kunne mandsopdækkes og sejlere fra året før kunne få en kvalificeret træning.
Mandagsholdet var fyldt op med i alt 15 sejlere, mens der på tirsdagsholdet godt kunne ønskes lidt flere
sejlere, da de kun var 9 sejlere. Tirsdagsholdet var dog en rigtig god homogen gruppe og de har lært rigtig
meget og har været ude til en del stævner, hvilket også har styrket det sociale.
Traditionen tro var der sommerlejr i Herslev den første uge af sommerferien. Igen i år var BS godt
repræsenteret med sejlere (10 stk.) og forældre og alle havde en forrygende uge. Vi var heldige med godt
vejr og vekslende vindstyrker som alle stort set kunne sejle i.
Igen i år havde vi i en uge af ferien sommerferieaktivitet arrangeret af Rudersdal Kommune. Her deltog 8
børn der blev ledet af Niels Dahl (YF) og Rasmus Jonasen (FAS). Kun en enkelt sejler valgte efterfølgende at
fortsætte med sejladsen.
Til klubmesterskaberne var der kun 5 sejlere tilmeldt fordelt på 3 forskellige klasser. Vi valgte derfor at lade
sejlerne deltage sammen med seniorerne. Vinden var fin med undtagelse af de byger der indimellem kom
indover og havde temmelig meget vind i sig, så det blev ikke til et reelt mesterskab for de unge, men de
havde en dejlig dag på vandet.
Stævneaktiviteten har været stor i år både blandt de øvede sejlere, men også nogle af de nye sejlere har
prøvet kræfter med uvante farvande. BS har gjort sig godt bemærket og sæsonen er endt med, at 5 af vores
sejlere er rykket op i B-rækken. Stort tillykke til dem.
Anders Bisgaard drager på langfart til sommer og har derfor overdraget bådformandsposten til Jesper
Gundborg. Tak til Anders for samarbejdet og velkommen til Jesper.

Optimistjolleafdelingen
Helene Drud Madsen
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Årsberetning for Seniorerne 2015
Sæsonen var desværre præget af sejldage med kraftig vind og svindende medlemmer.
Selvom vi fik 4 nye medlemmer var vi i gennemsnittet 3,1 sejlere til Tirsdagssejladserne.
3 sejlere gik dog op til Jolleprøven (i roligt sejlvejr) og op.
Til Furesømatch hver torsdag, deltog Helene og Dines så flittigt, at de atter vandt i Ynglinge-klassen og Jesper
kom på en flot 2. plads solo.

Klubmesterskabet blev ramt af hårdt vejr og måtte aflyses, men Lars og Jakob skal alligvel have ros for at
gennemføre alle sejladser mens 3 andre Wayfarer kæntrede.
Onsdags- og Søndagssejlads var der ingen tilslutning til.
Seniorleder, Ken Mayer
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Sponsorudvalget
Årsberetning

Sponsorudvalget har i 2015 fortsat arbejdet med at skaffe eksterne støttemidler til Projekt Wayfarer.
Yderligere har Folkeoplysningsudvalget efter ansøgning bevilget tilskud til anskaffelse af en nyere brugt
Laserjolle. Grundet ændret termin for behandling i udvalget, medregnes dette tilskud på op til
kr. 10.400 dog først i driftsåret 2016.
Projekt Wayfarer
Målsætningen for dette projekt er, i løbet af en årrække, at udskifte de 4 over 40 år gamle Wayfarer joller,
ved enkeltvis at anskaffe en fabriksny jolle samtidig med, at en af de gamle joller afhændes. Denne
bådtype er den til formålet mest velegnede og mest benyttede, i den flåde af forskellige joller og kølbåde,
som klubbens sejlerskole for seniorer disponerer over. Yderligere benyttes bådtypen flittigt af klubbens
medlemmer til kapsejlads, og almindelig fri sejlads.
De samlede eksterne bidrag vedrørende projekt Wayfarer der er modtaget indtil nu, samt indtægter fra
salg af gamle joller, har gjort det muligt for klubben at anskaffe 2 stk. nye Wayfarer joller der blev taget i
brug i henholdsvis 2013 og 2014.
Arbejdet med at skaffe eksterne midler til projektet vil fortsætte i de kommende år.
Indtil udgangen af året er der til projektet blevet indsamlet i alt Kr. 26.755 fra følgende bidragsydere:
- Nordea Fonden, Kr. 25.000.
- Bidrag indsamlet i forbindelse med standerhejsning i klubben 2015, Kr. 1.755.
Per ultimo 2015 udviser projektregnskabet en positiv saldo på kr. 39.129.

Peter Person 31. marts
2016
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