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Deltagere: Bestyrelsen (J. Gundborg via Facebookvideo fra Madeira) og 6 medlemmer 
 

1) Per Zeuthen blev valgt som dirigent og Ken som referent 
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 2018 ved kasserer, Henrik. 
Regnskab blev godkendt. 
 

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

5) Der er indkommet et forslag om administration og evt. inddragelse af nøgledepositum i fremtiden 
(Se forslag vedr. nøgledepositum) 
Der var ingen protester mod forslaget og kravet om inddragelse af nøgledepostum, hvis ikke 
klubnøgle tilbagleveres indenfor 1 måned efter medlemsophør, træder derfor i kraft. 
Bestyrelsen har også kigget på et elektronisk nøglesystem med RFID-nøgler, men p.t. er det for dyrt.  
 

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

a. Formand (for et år). 
Torben Lapp ønsker at stoppe som formand og denne gang er det definitivt. 
Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Gundborg som formand. Jesper er ude at sejle på 
Atlanterhavet indtil sommeren 2019, men vi fik oprettet en Facebook-videoforbindelse til ham. 
Jesper fortalte om sine visioner for klubben og at han glædede sig til formandsposten. 
Torben Lapp er villig til at vikariere for Jesper, indtil han kommer hjem (forudsat at han vælges 
som suppleant til bestyrelsen). 
Torben har været formand siden 2006 og har klaret det rigtigt godt i al den tid. 
 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år for 2 år). Bestyrelsen foreslog valg af: 
Peter Person (havnefoged) og Ken Mayer (seniorleder) er på valg. Begge er villige til genvalg og 
blev hermed genvalgt. 
 

c. Suppleanter (for et år): 
Bestyrelsen foreslår valg af Jacob Zeuthen og Bjørn Larsen, som er villige til genvalg, samt 
Torben Lapp som stiller op som suppleant. 
Alle tre blev valgt som suppleanter. 
 
Henrik Hamann (kasserer) og Marie Mikkelsen (webmaster) blev sidste år valgt som ordinære 
medlemmer. De er derfor ikke på valg i år. 
 
Bestyrelsen har atter udpeget Helene Drud Madsen til optimistleder for 2019, hvilket Helene 
indvilligede i. 
 

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

  

http://www.bisk.dk/
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8) Eventuelt 
John kunne godt tænke sig små værdirum til aflåsning af penge og nøgle. 
Bestyrelsen kigger på det. 
 
Torben har lavet et ny elektronisk bådlog-system (med Raspberry Pi), som erstatter papir-loggen. Det 
kan bruges fra nu af. 

http://www.bisk.dk/
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Administration og evt. inddragelse af nøgledepositum 
 
Det har i praksis vist sig svært at få nøgler til klubhuset retur, når et medlem forlader klubben. For at 
sætte en tidsfrist på aflevering af nøgle og muligheden for at få tilbagebetalt depositum, foreslås det at 
medlemmer ved udmeldelses orienteres om følgende: 
 
Ved udmeldelse skal en evt. modtaget nøgle til klubhuset afleveres inden 1 måned. Efter aflevering af 
nøglen tilbagebetales indbetalt nøgledepositum. Hvis nøglen ikke tilbageleveres inden fristens udløb 
inddrages depositum til klubkassen 
 
BS bestyrelse / 4-4-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.birkerodsejlklub.dk/
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I år vil det være svært at klage over vejret! Vi har haft en fantastisk sommer, og vi har haft en livlig 
sejlaktivitet hele året. Det eneste lille problem vi har haft med vejret er, at den megen varme 
resulterede i en mærkbar lavere vandstand i søen. Vi stødte på grund steder, hvor vi aldrig før har 
mærket bunden. 
 
I starten af sæsonen indviede vi den nye rampe, som kommunen har bekostet. Den er virkelig god til 
søsætning af vore både. Man står godt fast på den rå metalrist. Den er nok knap så god for de 
badende, men de har til gengæld fået en badestige. 
 
Arrangementsmæssigt har der ikke været de store nyskabelser, men vi har som sædvanlig haft en 
vellykket Herslev sommerlejr samt kapsejladser og sejladser af mere social karakter. Seniorskolen har 
været velbesøgt og vi har fået en del nye medlemmer. 
 
Ynglingene har de seneste år været ret populære at sejle i. De har begge en del år på bagen og er 
ikke i den bedste vedligeholdelsesstand. Vi besluttede derfor at finde en Yngling til erstatning for én af 
de gamle i lidt bedre stand, og søgte Folkeoplysningsudvalget om støtte. Folkeoplysningsudvalget 
bevilgede 23% i støtte. Det har været lidt svært at finde en Yngling i meget bedre stand, men vi mener 
at have købt én i noget bedre stand til en meget fornuftig pris (10.000 kr!). Vi kunne ikke købe en 
trailer med, så vi er tvunget til at afhænde den ene af de to vi har nu inden sæson afslutning, men 
hermed har vi også mulighed for at vælge hvilken én vi vil af med. 
Vi søgte desuden Folkeoplysningsudvalget om støtte til anskaffelse af en nyere Racing Wayfarer. Her 
fik vi også bevilget 23% i støtte, og det lykkedes at finde en nyere Racing Wayfarer i god stand til 
85.000 kr. Den har Lars og Ken været i Tyskland for at hente og den er rigtig lækker! 
 
Vi har i bestyrelsen talt om vores begrænsede omklædningsfaciliteter. Allerhelst ville vi jo gerne have 
et større klubhus, men det er meget svært at komme igennem med bl.a. pga. fredningsbestemmelser. 
Vi har så valgt at forbedre lidt på muligheder ved at renovere de to små rum vi allerede har: toilet og 
baderum, så de er mere velegnede til omklædning. Ved samme lejlighed har vi forbedret 
varmtvandsinstallationen, lysinstallation og givet rummene en generel overhaling. 
 
Til slut vil jeg nævne at vi fra starten af denne sæson starter med at benytte en elektronisk registrering 
af brugen af bådene. Fordelen skulle gerne være, at det er lettere at tjekke ind og ud, lave statistik 
over brugen af både, melde fejl til bådformand, reservere både, tage både ind og ud af drift. 
 
Som nævnt i sidste års beretning vælger jeg ikke at genopstille som formand. Det er ikke fordi jeg vil 
stoppe med at sejle eller stoppe med at hjælpe i klubben, men generelt synes jeg det er sundt med en 
vis udskiftning og fornyelse på centrale poster, og det er jeg sikker på også vil gælde for Birkerød 
Sejlklub! 
 
20-3-2019 
Torben Lapp 
 



 
 
 
Seniorårsberetning 2018 
 
 
Dette år kom var der overvældende mange nye medlemmer på Mandagsholdet.  
Det usædvanlige varme og solrige vejr var nok det, som fik lokket folk ned til at prøve at lære at 
sejle. 
Ialt 12 nye medlemmer meldte sig ind. De fleste ved sæsonopstart og nogle efter sommerferien. 
 
Der var desværre til gengæld småt  med deltagelse på Tirsdagholdet, som nu kræver at man har 
Jollebevis. Der er sejlere nok, men de møder bare ikke op, selvom der var ”lokket” med 
sejllektioner. 
 
Statistikken blev i gennemsnit 6 sejlere på Mandagsholdet og 3,7 sejlere på Tirsdagsholdet. 
Dvs. at stort set alle 4 Wayfarere taget i brug hver mandag. 
 
Følgende 5 medlemmer bestod Jolleprøven og må derfor gerne flytte over til Tirsdagsholdet: 

Jonas Duun-Henriksen 

Søren Jensen 

Martin Boye Middelfart 

Rikke Lohse 

  
 

Klubmesterskabet blev dette år vundet af Lars Lyngeled og Peter Koch, som havde genindmeldt sig 
for at kunne deltage. Tillykke til dem! 
 
John og Ken deltog i SWS’s (Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning) 50 års jubilæum, som var en 
sejletur fra Vedbæk til Hven med overnatning en weekend i klubbens Wayfarer, Saga i august. 
Det var en hygglig tur som fortages årligt og kan anbefales til andre. 
 
Til Furesømatch hver torsdag, havde vi mindst to deltagende Wayfarer og en Yngling med. 
 
Søndagssejlads var der desværre heller ikke nogen tilslutning til dette år. 
 
 
 
Seniorleder, Ken Mayer 



Birkerød Sejlklub    Birkerød, den 20. marts 2019 

 

 

 

 

Årsberetning for året 2018 i optimistjolleafdelingen. 

 

Til sæsonstart fik vi købt en ny brugt optimistjolle til klubben, og denne blev døbt Sværdfisken i 

forbindelse med standerhejsningen, og der blev taget godt imod den. 

 

Sejlsæsonen startede i koldt og blæsende vejr den første uge, men herefter kom sommeren og det 

gode vejr gav en masse gode oplevelser på vandet. 

 

Mandagsholdet har været godt fyldt op hele sæsonen og har bestået af både helt nye sejlere og 

sejlere fra året før. Det har fungeret rigtig godt, da de lidt mere øvede sejlere har været gode til at 

hjælpe de nye sejlere. 

 

Dagmar der de senere år har været fast træner på mandagsholdet, forlod efter sommerferien, da hun 

i en periode skal arbejde i Berlin. Til gengæld fik vi Christian Hamann ind som træner efter 

sommerferien og sejlerne har taget rigtig godt imod ham. 

 

På tirsdagsholdet var der ikke så mange sejlere og der var også noget større spredning, hvilket godt 

kan give nogle udfordringer. Med 2 trænere på i forårssæsonen kom det dog alligevel til at fungere. 

 

Konceptet med ”ministævner” fortsatte også i 2018 og igen har flere sejlere fra BS fået nogle 

positive oplevelser ved at deltage i kapsejlads på børnevenligt niveau. 

 

På sommerlejren i Herslev deltog ikke mindre end 12 sejlere fra BS, hvoraf de 10 var med for første 

gang. Der var også god forældredeltagelse fra klubben. Det var virkelig en succesfuld sejlerlejr, 

hvor vejret viste sig fra sin bedste side. Der blev sejlet en del i egne optimistjoller, men der blev 

også tid til at prøve kølbåde, kajakker, andre joller, badet m.m. 

 

Der var god deltagelse til klubmesterskaberne, der blev styret af Jakob Madsen. Desværre blæste 

det meget den dag, men sejlerne kæmpede en brav kamp og ydede en flot indsats. Klubmester blev 

Kristoffer Yssing Jakobsen. 

 

Ved afrigningen mødte der desværre ikke særlig mange sejlere op, men de får der var, tog godt fat 

og vi fik gjort alle jollerne vinterklar. Tilrigning om foråret og afrigningen om efteråret er en vigt ig 

del at det at være sejler, så en større deltagelse til disse to dage imødeses fremadrettet. 

 

 

I optiafdelingen håber vi på at sommeren 2018 vil gentage sig i 2019. 

 

 

Optimistjolleafdelingen 

Helene Drud Madsen 


