Referat af Generalforsamling 18. marts 2015
Deltagere:

Bestyrelsen og 8 medlemmer

1) Per Zeuten blev valgt som dirigent.

2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)
3) & 4) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2014.
Kassereren gennemgik regnskabet og budgettet, som efterfølgende blev godkendt.
5) Fastlæggelse af kontingenter og indskud for 2015.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslag til budget og kontingentsatser blev godkendt.
6) Indkomne forslag:
Følgende forslag var rettidigt fremsendt og udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen:
a. At vedtægternes bestemmelser ændres, således at bådejer ved salg af båd har ret til at
overdrage bådpladsen på uforandret vilkår, såfremt det sker til en i kommunen bosiddende
ny ejer.
b. At ventelisten på bådpladser er synlig på hjemmesiden og indgår i årsregnskabet
Motivation: Åbenhed og synlighed omkring dette.

Vedr. a.:
Da vilkårene for tildeling af bådpladser ikke er fastlagt af sejlklubbens vedtægter, men af
kommunens brugskontrakt (de ejer broen), kunne der ikke tages stilling til forslaget i den
fremsendte form.
I stedet tog generalforsamlingen stilling til om bestyrelsen skulle arbejde for at ændre
brugskontrakten med kommunen, så bådejer ved salg af båd har ret til at overdrage bådpladsen.
Bestyrelsens holdning var, at det ikke ville være ønskeligt, at ændre ved at bådpladsen er personlig
og kun kan overdrages i særlige tilfælde som beskrevet i brugskontrakten.
Efter en debat blev resultatet af afstemningen om det reviderede forslag: 1 for, 11 imod og 5
stemte ikke.

Vedr. b.:
Bestyrelsen var enige i at synlighed af ventelisten er ønskelig.
Generalforsamlingen præciserede forslaget til:
Status på ventelisten (uden navne) samt reglerne for tildeling af bådpladser skal vises på klubbens
hjemmeside. Status på ventelisten skal ligeledes omtales i årsberetningen og via mails til bådejere
på ventelisten.
Ingen stemte imod det præciserede forslag.
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7) 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, som blev genvalgt.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år for 2 år). Bestyrelsen foreslår valg af Peter Person og Ken
Mayer. Begge blev genvalgt.
c. Suppleanter (for et år): Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Kjellerup og Henrik Hamann.
Jesper Gundborg og Henrik Seiding stillede op som nye suppleanter. Alle 4 blev valgt.
Peter Suhr og Jørgen M. Andersen trådte ud som suppleanter - vi takker for indsatsen i mange
gode år!
d. Bestyrelsen har udpeget Helene Drud Madsen til optimistleder for 2015.

8) Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Zeuten og Arne H. Jensen. Begge blev genvalgt.
9) Mål for sejlklubben i 2014: Mål for opti- og junior og seniorafdelingen blev præsenteret og
kommenteret.
10) Sponsorudvalget ved Peter Person, informerede om den kommende følgebåd og planerne om et
bådskur til denne.
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Formandens beretning
Bådene
Vi fik døbt den nye Wayfarer, Saga, til standerhejsningen. Der er fortsat aktivitet i sponsorudvalget og vi
arbejder videre på renoveringen af vores Wayfarer flåde (se beretning fra Sponsorudvalget)
Den største planlagte nyanskaffelse i år er en ekstra følge- og redningsbåd. Brugen af den nye motorbåd
kræver formelt set ikke speedbåds-kørekort, men klubben vil kræve aflæggelse af en prøve før man får lov
at benytte den nye båd. Herom vil blive orienteret senere.
Med sidste års kontingentforhøjelse, et stabilt medlemstal og sponsorstøtte, er det lykkedes at kunne levere
den selvfinansiering som kræves ved tilskud til materialeanskaffelser fra kommunen.

Aktiviteter
Vi har haft en god sejlsæson igen i år! Der er blevet lagt mere vægt på forberedelse til jolleprøve på
seniorernes tirsdagssejlads, men der er ikke udstedt særlig mange jollebeviser alligevel (se Seniorleders
beretning)
Vi har haft en række arrangementer i lighed med tidligere år;
• Standerhejsning med pølser og øl
• Orienteringssejlads for optier og juniorere (i samarbejde med Farum, YF og DS)
• Sct. Hans i samarbejde med Roklubben
• Klubmesterskab for seniorer og optier
• Musik på broen
• Klubbyttedag med roklubben
• Vinteraktiviteter herunder videoaftener og museumsbesøg

Generelt
Medlemstallet er nogenlunde stabilt, og alle bådpladser i vand og på land er afsat.
Det nye administrative system ”Klubmodulet” er nu i rutinemæssig drift. Det betyder en stor forenkling af
kontingentindbetaling og muliggør en god og effektiv opfølgning på økonomien i løbet af året.

18/3-2015
Torben Lapp
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Birkerød Sejlklub

Birkerød, den 18. marts 2015

Årsberetning for året 2014 i optimistjolleafdelingen
Som tidligere år startede sæsonen i januar med teoriundervisning hvor der var god tilslutning til
undervisningen.
Nogle sejlere var i efteråret startet til vintersejlads i FAS og de valgte at fortsætte helt hen til april.
Kort før sæsonstart lavede vi en workshop for de ældste af sejlerne, for at finde ud af hvad det er de gerne
vil. Her kom det frem, at de gerne både vil have seriøs træning og også tid til sjove lege på vandet. Det er
også vigtigt, at trænerne er engagerede og vil sejlerne.
Vi startede sæsonen op med et stort set nyt mandagshold, der allerede fra start var fyldt næsten helt op.
Også tirsdagsholdet var godt fyldt op og vi har generelt haft en rigtig god sæson, hvor vejret virkelig har
været med os.
De mange sejlere på vores hold har øget behovet for en ekstra træningsbåd og sponsorudvalget bestående
af Peter P. og Suhr har endnu en gang gjort et stort stykke arbejde og vi har til den kommende sæson fået
indkøbt en mini Rubberduck. Det betyder, at det bliver lettere at komme rundt til alle sejlerne og give dem
den hjælp og træning de har behov for.
Traditionen tro var der sommerlejr i Herslev den første uge af sommerferien. Igen i år var BS godt
repræsenteret med sejlere og forældre og alle havde en forrygende uge.
Igen i år havde vi i en uge af ferien sommerferieaktivitet arrangeret af Rudersdal Kommune. Her deltog 10
børn der blev ledet af Niels Dahl (BS) og Rasmus Jonasen (FAS).
Til klubmesterskaberne deltog desværre kun 5 sejlere fordelt på 2 zoom-sejlere og 3 optisejlere. Vejret var
perfekt til sejlads og de fremmødte sejlere havde en dejlig dag på vandet. Klubmester hos Zoom blev Julie
og hos optierne Ayumi.
Flere sejlere er kommet ud til stævner og jeg håber, at de nu erfarne sejlere og forældre vil hjælpe med til,
at vi kan få endnu flere sejlere til stævner i den nye sæson.
I august holdt vi i samarbejde med YF og FAS orienteringssejlads, hvor sejlerne i hold skulle rundt til
forskellige poster på land og på vand. Det var en hyggelig dag, hvor sejlerne blev udfordret på andre punkter
og hvor det ikke nødvendigvis var gode sejlegenskaber det var vigtigst. Det er helt klart noget vi må prøve
igen.
Til den kommende sæson starter vi op med en venteliste der allerede er fyldt godt op, så det tegner til en
sæson med stor aktivitet.

Optimistjolleafdelingen
Helene Drud Madsen
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Årsberetning for Seniorerne 2014
Dette år var der mere fokus på at få sejlerne til at bestå klubbens Jolleprøve, men træningsprogrammet var
dog stort set uændret i forhold til året før. Som noget nyt var der to faste prøvedatoer.
3 medlemmer bestod dette år.
Endnu en ny Wayfarer, Saga, blev flittigt taget i brug.
Dog svingede det meget med fremmødte sejlere hver tirsdag og som vanligt var der færre som dukkede op
efter sommeferien.
Der blev udover Tirsdagssejlads, som hovedsageligt er træning for nybegyndere også tilbudt Onsdagssejlads,
med udvidet sejlads for øvede. Det blev hovedsageligt drevet af Lars Lyngeled, da der var for lidt tilslutning
til at det kunne betale sig at organisere frivillige trænere. I gennemsnit kom der 4 sejlere disse onsdage i
første ½-år.
Til Furesømatch hver torsdag, deltog Helene og Dines så flittigt, at de vandt i Ynglinge-klassen.
Vi havde også en deltagende Wayfarer med nogle gange, bestående af Ken, Robert og Joachim på skift og
Niels R. Larsen som regel solo i sin Lynæsjolle.
Søndagssejlads var der desværre ikke så meget tilslutning til.
Klubmesterskabet gik for en gang skyld godt, da vi havde ideelle sejlvejrsforhold.

Seniorleder, Ken Mayer
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Sponsorudvalget
Årsberetning
Sponsorudvalget har i 2014 fortsat arbejdet med at skaffe eksterne støttemidler til Projekt Wayfarer.
Yderligere har Folkeoplysningsudvalget efter ansøgning bevilget tilskud til anskaffelse af en ny træner-og
redningsbåd.
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.
Projekt ny træner- og redningsbåd
Klubben sætter ved sæsonstart 2015 en ny træner- og redningsbåd i drift. Det har længe været et stort ønske
fra klubbens sejlerskole at kunne have adgang til yderligere en trænerbåd, i tillæg til den ene båd man i en
årrække har haft til rådighed. Med 2 både i drift gives skolen andre og langt bedre muligheder for, at kunne
tilrettelægge og gennemføre sejladsundervisningen på den mest hensigtsmæssige måde.
Indtil udgangen af året er der blevet indsamlet i alt Kr. 60.405 fra følgende eksterne bidragsydere:
- Nordea Fonden, projekt Wayfarer, Kr. 30.000.
- Folkeoplysningsudvalget, ny træner- og redningsbåd, maksimalt Kr. 28.500
- Bidrag indsamlet i forbindelse med standerhejsning i klubben 2014, projekt Wayfarer, Kr. 1.905.

Peter Suhr og Peter Person
18. marts 2015
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