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Deltagere: Bestyrelsen og 9 medlemmer 

 
1) Per Zeuthen blev valgt som dirigent og Ken som referent 

Indkaldelsen til Generalforsamlingen var rettidig udsendt 
 

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

3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2017 
Henrik Hamann gennemgik regnskabet og budget for 2018. 
Regnskab og budget blev godkendt. Klubben har stadigvæk en ”sund” økonomi. 
Der bliver løbende kigget på om det kan betale sig at forsikre de enkelte både. 
Ændring af kontingentstrukturen blev præsenteret (vedhæftet). 
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse for nye seniormedlemmer som deltager i sejlerskolen. Efter 
bestået Jolleprøve, vil kontingentet nedsættes. 
Der indføres et nyt kontingent for juniorer som har lært at sejle og ikke deltager i undervisningen. 
Familierabatten ændres til 20% for alle familiemedlemmer. 
Bådpladlejekontingenter forhøjes en lille smule, der indføres et kontingent for trailer på bro og 
surfbrætpladsleje udgår.  
Forslag til de nye kontingentsatser blev godkendt af forsamlingen. 
 

4) Indkomne forslag: Ingen 
 

5) 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. Det bliver vel at mærke det sidste år for Torben. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år for 2 år). Bestyrelsen foreslog valg af: 

Henrik Hamann og Jesper Gundborg er på valg. Henrik Hamann (kasserer) er villig til genvalg. 

Jesper Gundborg vil være ude at rejse en stor del af året og ønsker i stedet at fortsætte som 

Suppleant. 

Som ordinært medlem af bestyrelsen foreslås i stedet Marie Mikkelsen (ny Webmaster) 

Henrik og Marie blev valgt ind som ordinære medlemmer. 

c. Suppleanter (for et år): Bestyrelsen foreslog indsættelse af Jesper Gundborg. 

Jakob Zeuthen og Bjørn Larsen stillede op som Suppleanter. 

De blev alle genvalgt. 

d. Peter Person og Ken Mayer blev sidste år valgt som ordinære medlemmer. Disse er derfor ikke 

på valg i år. 

Bestyrelsen har udpeget Helene Drud Madsen til Optimistleder for 2018, hvilket Helene har 

indvilget i. 

 

6) Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslog genvalg af Per Zeuten og Arne H. Jensen. Begge blev genvalgt. 
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7) Vedtægtsændringer 
I forbindelse med bl. a. omlægning af hustagslån, fik vi et krav fra Kommunen, om at opfylde 
Vedtægternes krav om 8 ordinære medlemmer. Vi var derfor nødt til at indvælge vores Suppleanter til 
Ordinære medlemmer for at opfylde disse krav. 
 
I de nuværende vedtægter kræves det, at der er 8 personer i bestyrelsen, herunder en 
Juniorrepræsentant og en Juniorleder. Da vi ikke har en stor og aktiv Juniorafdeling, ønsker vi at 
udpegning af en Juniorrepræsentant og en Juniorleder udgår af vedtægterne. 
Desuden er der lavet mindre redaktionelle ændringer for at bringe vedtægterne i overensstemmelse 
med praksis. 
Bilag: Forslag til reviderede vedtægter og Forskelle fra 2009 vedtægter (vedhæftet). 
 
Forsamling vedtog indtil videre vedtægtsændringerne. 
Der bliver afholdt en ekstraordinær Generalforsamling til Standerhejsningen, idet der skal være 2/3 
medlemmerne for at kunne vedtage foreslagene. 
 

8) Eventuelt 
Vores nye Webmaster, Marie fremviste den kommende nye hjemmeside: birkerodsejlklub.dk 

 



BS generalforsamling 2018- 
Formandens beretning  
 

Vi sejler på Furesøen … Hjemmeside: www.bisk.dk  Side 1 af 1 

 

I år er den mest synlige begivenhed nok at vi har fået udskiftet vores tag. Taget blev udskiftet i 
forbindelse med at vores del af klubhuset blev bygget til i 1992. Desværre var Eternit’en ikke af en 
særlig god kvalitet, så en udskiftning var nødvendig. Den samlede udgift til projektet var budgetteret til 
1.350.000 kr, og vi endte med en udgift lidt mindre en hvad der var budgetteret med, og pga. tilskud 
samt en lånomlægning og optagelse af lån i Kommunekredit er vores årlige udgifter stort set 
uændrede. I forbindelse med forlængelse af vores lån i klubhuset, har det været nødvendigt også at 
forlænge aftalen med kommunen om ret til at benytte grunden, som ikke er vores egen. 
Brugsretaftalen løber nu til 2047, og er en sammenskrivning af de tidligere aftaler vi havde med 
Birkerød Kommune uden væsentlige ændringer i indholdet. 
 
Sejladsmæssigt er sæsonen forløbet nogenlunde som vanligt med opti- og senior-træning, 
kapsejladser, Herslev sejlerlejr og forskellige arrangementer af mere social karakter. 
 
Sidste år på generalforsamlingen diskuterede vi hvordan vi skulle strikke kontingentet sammen så 
man i højere grad betalte for hvad man fik, og så vi så også holdt på medlemmer som ikke er så 
aktive. Vi har arbejdet lidt videre med tankerne og det har resulteret i et forslag til ændret 
kontingentstruktur som bliver fremlagt på denne generalforsamling. 
 
Vores gode gamle Rubberduck har nogle år døjet lidt med utætheder og importøren vurderede at det 
ikke kunne betale sig at prøve at lappe den mere. Så vi har søgt og fået tilskud til en ny ponton, som vi 
får monteret inden standerhejsningen. Vi har ligeledes søgt tilskud til forskellige nye sejl som vi også 
er i gang med at anskaffe inden sæsonen starter. 
 
Da vi skulle have kølbådene op sidste efterår fik vi en grim overraskelse ved at hjulene på vores 
ophalervogn gik igennem slisken. Det viste sig at slisken var i meget dårlig forfatning, og trængte til 
udskiftning. Peter Person har kontaktet kommunen og de har indvilget i at betale en ny rampe. De har 
også sørget for at få de nødvendige dispensationer så vi kan få en mere holdbar rampe med et 
galvaniseret gitter. Sådan en rampe koster ca. 300.000 kr og vi er meget glade for at kommunen har 
indvilget i at fortage denne udskiftning. 
 
Vores nye webmaster Marie har været i gang med at opdatere vores hjemmeside og den er nu så 
langt at den kan blive præsenteret her på generalforsamlingen. Det vil ske under eventuelt. 
 
Til slut vil jeg takke for indsatsen fra klubbens medlemmer og i særdeleshed bestyrelsen, som gør det 
til en fornøjelse at være formand.  Men alting har en ende, og selv vil jeg gerne fortsætte ét år til hvis 
jeg bliver valgt, så vil jeg til næste år gå på pension og give mulighed for at yngre kræfter kan komme 
til.  
 
 
 
21/3-2018 
Torben Lapp 
 

http://www.bisk.dk/


Birkerød Sejlklub    Birkerød, den 4. marts 2018 

 

 

Årsberetning for året 2017 i optimistjolleafdelingen. 

 

Året startede med teoriundervisning i klubhuset, inden det var tid til at komme på vandet. 

 

Mandagsholdet var stort set fyldt op ved sæsonstart og næsten udelukkende med nye sejlere. 

Det har været et hold med meget gang i den og med en masse sejlere, der har været rigtig gode til at 

hjælpe hinanden. (Og det kan afsløres, at de fleste fortsætter i den kommende sæson). 

 

Tirsdagsholdet bestod af noget færre sejlere og med en stor spredning i niveau, hvilket kan give 

nogen udfordringer. Det blev løst ved, at en træner blev dedikeret til at tage sig af de 3 mest uøvede 

sejlere, så de fik en masse succesoplevelser.  

 

Tirsdagsholdet lille størrelse i år skyldes, at flere sejlere har nået et højt niveau og derfor vælger at 

skifte til YF. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke selv er i stand til at fastholde dem, men det er positivt, 

at de trods alt bliver i sejlsporten. 

 

I 2016 startede vi konceptet op med ”ministævner”, hvor der kun er deltagere af nye sejlere fra 

Furesøen. Det var en stor succes og blev gentaget i år. Alle 3 klubber holdt på skift et stævne 

henover sæsonen. Ved alle 3 stævner havde vi mange sejlere med og de kom hver gang hjem med 

nogle rigtig gode oplevelser. Vi var alle gange heldige med, at vejret viste sig fra sin bedste side. 

 

Udover ministævnerne var det meget småt med deltagelse i udenbys stævner. Håbet er dog, at 

ministævnerne giver sejlerne mod på, at drage ud til omegnsklubberne. 

 

Traditionen tro var der sommerlejr i Herslev den første uge af sommerferien. Grundet de mange nye 

sejlere var der ikke så mange med fra BS, men dem der var, havde en dejlig uge. Lejren var i år 

præget af en del vind, hvilket betød, at der blev lavet en del alternative arrangementer. Det var 

blandt andet motorbådssejlads til Roskilde for at besøge vikingeskibsmuseet, tur til Gerlev 

Legeland og posteløb på land. 

 

Kun 2 sejlere tilmeldte sig klubmesterskabet, hvorfor det ikke var muligt at gennemføre. De deltog i 

stedet i wayfarer sammen med seniorerne. 

 

Efter efterårsferien stod Dagmar for svømmeundervisning, hvor der dels bliver tjekket op på 

svømmefærdighederne og dels holdes fast i at bevare de sociale relationer henover vinteren. Der var 

stor tilslutning til svæmningen. 

 

 

På trods af det lidt kolde og til tider blæsende vejr, har det været en god sejlsæson i optiafdelingen. 

 

 

 

Optimistjolleafdelingen 

Helene Drud Madsen 



 
Seniorårsberetning 2017 
 
Som noget nyt dette år, blev Seniorholdet splittet op i to. Et hold for nye sejlere og et hold for 
sejlere som har bestået klubbens Jolleprøve, mandag henholdsvis tirsdag. 
 
Tirsdagsejladsen altid har haft et fast program for nye sejlere. Programmet har altid haft fokus på 
introduktion og håndtering af klubbens Wayfarere (til- og afrigning, bådisætning og -optagning 
osv.), samt de grundlæggende sejlmanøvrer. 
Så for sejlere som allerede har været igennem programmet er det ikke interessant, at få gentaget 
og klubben mister i længden disse sejlere. 
 
Derfor fulgte vi til dels Juniorernes holdopdeling, ved at lave et Mandagshold for nye sejlere og et 
Tirsdagshold for sejlere som her bestået Jolleprøven. 
Ved at have holdet om mandagen, ville det også være et godt valg for optimist-forældre at starte 
op med at sejle, samtidig med deres barn. 
 
For at kunne sejle på Tirsdagsholdet, blev kriteriet, at en sejler skal have bestået klubbens 
Jolleprøve, hvilket også er et godt incitament for nye medlemmer at træne op til og have som mål. 
 
Desværre blev der ikke tid til at lave et sejl/træningsprogram for Tirsdagssejlerne, hvilket betød at 
de mere eller mindre var overladt til selv at sejle. Kun et fåtal dukkede op og vejret var heller ikke 
altid det bedste – det gode vejr var åbenbart flyttet til om mandagen. 
Det bliver der rådet bod på i 2018, med et klargjort sejl/træningsprogram til om Tirsdagen. 
 
Mandagsholdet var der stort fremmøde på og alle 4 Wayfarere taget i brug stort set hver gang. 
Følgende 5 medlemmer bestod Jolleprøven og må derfor gerne flytte over til Tirsdagsholdet: 

Lars Rahbek 
Lars Henningsen 
Søren Høyer 
Andreas Sand 
Bart De Vries 

Ulrik Støckel – bestod Kølbådsprøven 
 
Vi fik 12 nye medlemmer og var i gennemsnittet 4,4 sejlere på Mandagsholdet og 1,8 på 
Tirsdagsholdet. 
 
Marie og Bjørn deltog med Fulla i Herslev i DM for Wayfarere, men fik kun sejlet en ud af to dage, 
da sværdet gik i stykker, selvom der var meget roligt vejr den første dag. 
 
Klubmesterskabet blev dette år vundet af Formand, Torben og Dines. 
 
Til Furesømatch hver torsdag, havde vi mindst to deltagende Wayfarer og en Yngling med ude. 
 
Søndagssejlads var der desværre heller ikke nogen tilslutning til dette år. 
 
Seniorleder, Ken Mayer 
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Formålet med at ændre kontingentstrukturen er  

 at medlemmerne i højere grad betaler for det, som de bruger og trækker af 
ressourcer (trænertimer, materiel m.m.) 

 at øge indtægterne til finansiering af en højere kvalitet af materiellet 
 at fastholde medlemmer der benytter klubben i mindre grad 

Vores forslag til nye kontingentsatser er følgende (de nuværende kontingenter er anført til 
sammenligning) 
 

 Forslag for 2018 (kr/år) Kontingent 2017 (kr/år) 

Opti-/juniorkontingent med sejlerskole 1250 1250 

Opti-/juniorkontingent uden sejlerskole 500 - 
Senior kontingent  1350 1350 

Senior sejlerskolegebyr 750 - 

Familierabat på medlemskontingent 20% på alle 
medlemmer 

40% på næste medlem 

 
Årsagen til at familierabatten omlægges til at gælde alle medlemmer i stedet for kun det 
sidst tilmeldte medlem, er at når der nu er mere forskel mellem kontingenter, bør den 
samlede udgift være uafhængig af hvem der først meldes ind i klubben.  
 
Med f.eks. 12 seniorsejlerskole medlemmer vil seniorsejlerskolen indbringe ekstra 9.000 kr, 
forudsat ingen undlader at melde sig til sejlerskole pga gebyret. 
Med f.eks. 5 juniorer som kun betaler grundkontingent vil vi miste 3.750 kr, forudsat at ikke 
flere fortsætter i klubben pga. det lavere kontingent. 
Omlægningen af familierabatten vil ikke ændre indtægten nævneværdigt. 
 
  

http://www.bisk.dk/
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Vi er i store træk tilfredse med strukturen for bådpladskontingentet. Dog finder vi det 
rimeligt, at der betales for opbevaring af en trailer på broen i sommerhalvåret. Vi foreslår et 
kontingent på 750 kr. Hvis det får nogen til at tage deres trailer hjem i sommerperioden er vi 
udmærket tilfreds med dette, da det giver bedre plads på broen til vores aktiviteter. 
Desuden vil vi lade muligheden for opbevaring af surfbræt udgå. Generelt vil vi foreslå en 
forhøjelse af bådpladskontingentet på 100. Medlemsrabatten foreslås uændret 950 kr. Vi 
mener stadig at vi vil kunne leje alle pladser ud, og det giver således en indtægtsforøgelse på 
ca. 7.000 kr. 
 

 Forslag for 2018 
(kr/år) 

Kontingent 2017 
(kr/år) 

Efterspørgsel 

V (Vandplads) 2050 1950 Meget stor 

L1 (Kano, kajak) 1300 1200 Stor 

L2 (alm joller) 1700 1600 Meget stor 

L3 (flerskrogsbåde) 2600 2500 Ingen 
L4 (surfbræt) udgår 550 Ingen 

T (Trailer på bro) 750 - - 

 

http://www.bisk.dk/


Vedtægter for Birkerød Sejlklub 
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§ 1. Navn og hjemsted 
 
Klubbens navn er 'Birkerød Sejlklub" med hjemsted ved Furesøen.  
 
 
§ 2. Formål 
 
Klubbens formål er at samle sejlsportsinteresserede og varetage disses interesser, såvel overfor offentlige 
myndigheder, som i sportslige forhold, samt at uddanne medlemmerne ved at afholde kursus i praktisk 
sejlads, navigation og sømandsskab.  
 
 
§ 3. Medlemmer 
 
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver person, der ønsker medlemskab, i en af følgende 
medlemsafdelinger.  
 
1. Aktive seniorer over 25 år.  
2. Passive seniorer over 25 år.  
3. Juniorer mellem 15 og 25 år.  
4. Optimister, minimumsalder sædvanligvis 8 år max 15 år.(Alderen opefter skal dog svare til den 
landsdækkende aldersbegrænsning).  
5. Æresmedlemmer. Som æresmedlemmer udpeges personer, der efter bestyrelsens skøn har udlevet en 
særlig indsats til gavn for klubben. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af generalforsamlingen.  
 
Medlemskabet skal være gældende for mindst eet år. 
 
Ved venteliste kan bestyrelsen beslutte at lade Rudersdalborgere få fortrinsret. 
 
 
§ 4. IndskudKontingenter og kontingent 
 
Ved et medlems indmeldelse i afdelingerne 1, 3gebyrer 
 
Størrelsen af kontingenter og 4 betales et indskud, hvis størrelsegebyrer fastlægges af den ordinære 
generalforsamling. Indskud og kontingent gradueres for de forskellige afdelinger. Det årlige kontingent 
betales inden 1. aprilmaj i det pågældende regnskabsår.  
 
 
§ 5. Restance 
 
Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent inden en måned efter sidste forfaldsdag, kan bestyrelsen 
udelukke det af klubben, således at genoptagelse kun kan ske efter de for nye medlemmer gældende regler, 
samt indbetaling af tidligere restance.  
 
 
§ 6. Eksklusion 
 
Såfremt et medlem modarbejder klubbens formål eller interesser, eller det inden eller udenfor klubben efter 
bestyrelsens skøn optræder på uværdig måde i forhold til klubbens virksomhed, kan bestyrelsen straks 
ekskludere pågældende medlem, der dog har ret til at forlange afgørelsen prøvet ved den nærmest 
påfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når vedkommende skriftligt stiller krav om dette 
inden 30 dage efter at eksklusionen er meddelt.  
 
 
§ 7. Ordinær generalforsamling 
 
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts 
måned med følgende dagsorden:  
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1. Valg af dirigent.  
2. Formanden aflægger beretning.  
3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse.  
4. Fastlæggelse af anlægs og driftsbudget for indeværende regnskabsår.  
5. Fastlæggelse af indskud og kontingent for indeværende regnskabsår.  
6. Indkomne forslag.  
7. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter jvf. § 11.  
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant, jvf. § 14.  
9. Eventuelt.  
 
Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. Indkomne 
forsalgforslag mangfoldiggøres til brug for generalforsamlingens deltagere.  
 
 
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af 
medlemmerne, som er fyldt 18 år, skriftligt fremsætter krav herom, med samtidig angivelse af dagsorden. I 
sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter at begæring er 
fremsat overfor bestyrelsen.  
 
Indkaldelse sker på samme måde, og med samme varsel som i § 7 angivet.  
 
 
§ 9. Afstemning 
 
Alle spørgsmål på en generalforsamling afgøres med almindeligt stemmeflertal, dog at der til køb og salg af 
fast ejendom, og til lovændring eller klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er 
mødt, og at mindst 2/3 af de mødte uden hensyn til disses antal stemmer for forslaget.  
 
Såfremt der på generalforsamlingen ikke er mødt 2/3 af de stemmeberettigede, men 2/3 af de fremmødte 
har vedtaget de fremsatte lovforslag, indkaldes med de i § 7 og 8 fastsatte tidsfrister til ekstraordinær 
generalforsamling. På denne kan forslaget gennemføres med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.  
 
 
§ 10. Stemme- og møderet 
 
Stemmeret på klubbens generalforsamling har kun aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse 
er fyldt 18 år, og som har betalt kontingent for det foregående regnskabsår.  
Stemmeret har tillige juniorernes nyvalgte repræsentant, jfr.  
 
§ 11.  
Optimister og juniorer har møde og udtaleret, men ikke stemmeret.  
 
 
§ 11. Bestyrelse 
 
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 86 medlemmer.  
 
På den ordinære generalforsamling vælges:  
 
1. Formanden, for et år.  
2. To eller flere medlemmer, vælges i ulige år for to år.  
3. To eller flere medlemmer, vælges i lige år for to år.  
 
På et juniormøde i december måned vælges for eet år:  
4. Et medlem, der skal være fyldt 15 år, af og blandt medlemmerne i alderen 15 til 25 år.  
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Udpeges af den afgående bestyrelse:  
54. Det kommende års optimistleder.  
6. Det kommende års juniorlederleder.  
 
Genvalg kan finde sted.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. Til sikring af vakance vælges på 
generalforsamlingen for ét år mindst to suppleanter. I tilfælde af yderligere vakancer supplerer bestyrelsen 
sig selv.  
 
 
Bestyrelsen kan endvidere udnævne personer til følgende poster:  
 
1. Kasserer 
2.  WebmasterHavnefoged 
3. Juniorleder 
4. Opti-leder 
5. PR og sponsor ansvarlig 
6. Seniorundervisning  
2. Havnefoged 
3. Juniorleder 
4. PR og sponsor ansvarlig 
5. Seniorundervisning 7 
6. Kapsejlads ansvarlig  
 
Bestyrelsen har ret til at optage menige medlemmer til sådanne poster.  
 
Klubbens formand kan ikke være formand for de under 2-6 nævnte udvalg  
 
Til at repræsentere klubben i Dansk Sejlunions møder, Sundkredsen, idrætsunionen, søsportsudvalg samt 
kommunalt forenings arbejde er formanden født repræsentant. Bestyrelsen udpeger derudover 
repræsentant(er) i fornødent omfang.  
 
 
§ 12.Tegningsret 
 
Klubben tegnes af formand og kasserer i økonomiske forhold. I andre forhold af formand og mindst 
yderligere et medlem af bestyrelsen.  
 
 
§ 13. Regnskab 
 
Klubbens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet afleveres inden 1. februar til 
revision. Det reviderede regnskab skal tilsendes medlemmerne senest en uge før den ordinære 
generalforsamling.  
 
 
§ 14. Revision 
 
Til at revidere klubbens regnskab vælger generalforsamlingen for et år af gangen to revisorer og en 
suppleant.  
 
. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.  
 
 
§ 15. Organisation 
 
Klubben skal være tilknyttet landsorganisationen "Dansk Sejlunion" (DS) og må være underlagt "Dansk 
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Idræts Forbunds" love. Klubben skal endvidere optages i Rudersdal kommunes Idræts Union.  
 
 
§ 16. Ophør 
 
Hvis Birkerød Sejlklub nedlægges overgår klubbens formue til idrætslige formål efter Rudersdal Kommunes 
bestemmelse.  
 
 
§ 17. Vedtagelse 
 
Foranstående vedtægter er udfærdiget efter de i den stiftende generalforsamling den 19. januar 1976 
indeholdte retningslinjer, og stadfæstet på klubbens generalforsamling den 1. marts 1976.  
Klubbens stiftelse har fundet sted den 19. januar 1976. Denne dato er klubbens fødselsdato.  
 
De oprindelige vedtægter er ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 1977, på den 
ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 1996, på den ekstraordinære generalforsamling den 
28.april 1996, på den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2001, på den ekstraordinære 
generalforsamling den 30. marts 2005 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2009, og 
endelig på den ekstraordinære generalforsamling xx april 2017. 


