Referat fra Generalforsamling 2008

Birkerød sejlklub afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 13. marts 2008 kl. 19.30 i klubhuset
Plantagevej 80.
Der var mødt 5 gæster op ud over bestyrelsesmedlemmer.
Ad 1. Jette Møller blev valgt som dirigent – og hun klarede det faktisk rigtig godt!
Jette kunne konstatere at general forsamlingen var lovlig indkaldt og ledte slagets gang.
Ad 2. Formandens beretning og Opti-lederens beretning se bilag 1 og 2. Juniorleder Peter Person
samt seniorleder Peter Sejr gav begge korte beretninger – intet opsigtsvækkende udover måske at
seniorlederen sagde at der var givet 8 sejler beviser i løbet af sæsonen – og det er ganske godt gået –
endelig fik hjælpeinstruktørerne en tak for indsats.
Alle beretninger blev godkendt af general forsamlingen.
Ad 3. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt uden betydelige indvendinger. Jette udtrykte at der er brugt mange penge,
men også at der var kommet flere medlemmer.
Ad 4. Vedtagelse af kommende kontingenter. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag (et fantastisk godt
forslag i øvrigt) til kommende kontingenter og pladslejer. Bestyrelsens forslag blev godkendt.
Kontingentet stiger med 50 kr og pladslejerne forbliver uændrede.
Ad 5. Der var ikke indkommet nye forslag.
Ad 6. Valg til kommende sæsons bestyrelse:
Torben Lapp er af bestyrelsen blevet udpeget som formand.
Per Zeuthen blev valgt som bestyrelsesmedlem til at varetage det nok vanskeligst job af alle, nemlig
kapsejladslederposten. Der var dog ingen der nævnte, at det var fantastisk med Per Zeuthen i
bestyrelsen efter mere end 25 aktive år i klubben!
Mads Ebdrup blev valgt som bestyrelsesmedlem
Jørgen Munch-Andersen blev valgt som suppleant til bestyrelsen med mødepligt som andre
bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen har udpeget Helene Drud Madsen som kommende års opti-leder og Peter Person som
Junior leder og havnefoged.
Ad 7. Valg af revisorer.
Arne Jensen og Børge Fulsang blev genvalgt som revisorer.
Ad 8. Eventuelt.
Vores gode, gamle og trofaste bestyrelsesmedlemmer Michael Dalgaard og Ib Lykke blev takket
mange gange for deres indsats igennem mange år. Der var dog ingen der nævnte at det var fantastisk
med Per Zeuthen i bestyrelsen – tænk at han har været aktiv i mere end 25 år!
Både-i-stand-gørelse med efterfølgende standerhejsning vil blive holdt den 12. april kl. 9.30.
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Bilag 1
Formandens beretning
Vi har haft et godt og begivenhedsrigt år. Der har været en kraftig udvidelse af aktiviteterne ført an af en gruppe
meget aktive ildsjæle blandt medlemmerne!
Økonomi
Vi har brugt flere penge i år end tidligere, men pengene er brugt fornuftigt til gavn for klubben og dens
medlemmer.
Bådene:
Vi har anskaffet en ekstra Triss.
Alle både har fået en grundig overhaling i vinterhalvåret og der har været livlig aktivitet i klublokalet.
Vi har fået nogle ekstra både sat i stand, så klubben samlede bestand af brugbare både til standerhejsningen 12.
april vil være:
13 optimistjoller, 2 405 joller , 1 420 jolle , 3 laserjoller, 2 europajoller, 4 Wayfarerjoller, 2 Stortriss kølbåde, 1
Zodiac følgebåd til optimisterne, 1 Poca dommerbåd.
Nogle aktive medlemmer har lavet ophalervogne til vores tunge både: Triss’er og Poca.
Huset og andre klubfaciliteter:
Der er ryddet grundigt op i stueetagen og 1. salen og der er anskaffet en del nyt inventar.
Der har været taget kontakt til kommunen om forbedringer og udbygningsplaner for klubbens faciliteter. Der er
både nogle meget aktuelle og mindre forbedringsforslag samt nogle mere omfattende ønsker om udvidelse af
såvel broanlæg som klubhus.
Der har været afholdt et første møde med kommunen om vores planer og der er aftalt et næste møde hvor vi
forhåbentlig kan få lagt en slagplan for såvel de kortsigtede som de mere langsigtede ønsker.
Sejlerskolen
Der er strammet op på undervisningen og en del nye elever har fået ”førerbevis”
1-mandsjolleprojekt
I samarbejde med YF er der søgt om støtte til anskaffelse af Zoom-8 joller og ansættelse af en instruktør under
YF. Vi har fået støtte til 50% af 3 joller og tilhørende jollevogn. Vi er ved at skaffe sponsorstøtte til den
resterende del af projektet.
Hjemmeside
Vi håber snart at kunne lancere en lidt mere spændende hjemmeside. Det er stadig meningen at den skal være
dynamisk og med flere forfattere, men DIF sitecore, som er systemet vi har valgt, vil give os flere muligheder og
lettere navigation på hjemmesiden
Arrangementer
Vi har for hele klubben inviteret til og afholdt bl.a.:
Udflugtsdag (udflugten gik til Farum) og vi havde efterfølgende en hyggelig grillaften
Klubmesterskab (med de sædvanlige vindere)
Afslutningsfest (i år med udklædnings som pirater og med rom)
Ekskursion til North Sails
Pris til Helene
Vi har haft den glæde at Helene, som påskønnelse for det store arbejde hun har gjort for optimistafdelingen, af
Rudersdal Idrætsråd har fået tildelt Danmarks Idrætsforbunds ”Du gør en forskel”-prisen.
Torben Lapp, den 13. marts 2008
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Bilag 2
Opti-lederens årsberetning
Årsberetning for året 2007 i optimistjolleafdelingen.
Teoriundervisning hver torsdag med start i januar og slut ved sejladsstart (nybegyndere, øvede og kommende
juniorer sammen).
Der var sejlere der deltog i vintersejlads i både FAS og Skovshoved.
Der blev afholdt forældremøde i marts hvor forældrene blev fordelt til diverse forskellige reparationsopgaver og
den kommende sæson blev planlagt. Jollerne fik en grundig overhaling og det kunne ved sæsonafslutningen
konstateres, at reparationsarbejderne ikke bliver så store i dette forår.
I april var der klargøringsdag og efterfølgende startede mandagsholdet op. I løbet af efterårs-sæsonen kom der en
del nye sejlere til og det endte med at holdet blev overbooket og sejlerne måtte dele om jollerne de sidste par
gange, men det er dejligt at se så meget aktivitet. Tirsdagsholdet skrumpede lidt ind i løbet af sæsonen, da der
var nogle sejlere der valgte at stoppe. Til næste sæson skulle det gerne blive fyldt, da en del af sejlerne fra
mandagsholdet rykker op. Om mandagen deltog 3-4 af vore bedste sejlere i fællestræning med YF.
Den første uge af sommerferien var der traditionen tro sejlerlejr i Herslev. Birkerød deltog i år med 9 sejlere, en
håndfuld forældre og en leder/træner. Med undtagelse af en enkelt dag hvor det væltede ned med regn og blæste
en halv pelikan, var lejren faktisk præget af ganske godt vejr og godt humør blandt sejlerne, som udviklede sig
rigtig meget i løbet af ugen. Forældrene gjorde også et rigtig flot stykke arbejde på lejren.
I den resterende del af sommerferien blev der kun trænet nogle få gange om tirsdagen, da der var meget få børn
der var hjemme til at sejle.
Torsdagsmatcherne forløb helt uden problemer, det var nemlig Kaare der stod for denne del. Han har stillet op
hver torsdag og sørget for at sejlerne kunne komme på vandet. Fantastisk gjort.
Stævnesæsonen startede op i foråret med at Erik deltog i udtagelsesstævnerne til internationale sejladser. Det
lykkedes ham dog ikke at opnå de placeringer der skulle til, men han sejlede sig flot op i feltet i løbet af
stævnerne. I efteråret lykkedes det ham til DM at sejle sig til en placering på landsholdet. Lillebror Niels der
netop var blevet A-sejler deltog også i DM og gjorde det godt.
Til øvrige stævner har Birkerød været fin repræsenteret og Jarl har været ude til sine første stævner og stiftet
bekendtskab med havet og store bølger. Iben har kæmpet rigtig godt i B-feltet og har sejlet nogle topplaceringer
hjem og har virkelig i løbet af sæsonen præsteret at få god fart i jollen.
I forbindelse med stævnerne er det igen Kaare der har gjort et stort stykke arbejde, da han har sørget for at sende
invitationer ud og tage imod tilmeldinger fra sejlerne.
Klubmesterskabet blev afholdt i september. Desværre mødte kun Jarl og Rasmus LR op, så mesterskaberne blev
aflyst og de to valgte i stedet for at tage på en lille tursejlads.
Ved sæsonafslutning valgte 3 sejlere af fortsætte med vintertræning i YF og 2 sejlere drog til Skovshoved for
ikke at blive rustne i løbet af vinteren. En enkelt sejler blev også optaget på Team Optimus.
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Efterårets svømning blev desværre ikke til så meget, da svømmehallen var lukket en del af tiden på grund af
tekniske problemer.
I efteråret sendte vi en fælles ansøgning af sted sammen med YF til Rudersdal Kommune vedrørende støtte til et
zoom8 projekt.
Her i starten af 2008 har vi fået bevilliget penge til indkøb af zoom8 joller og det bliver derfor spændende at
komme i gang med den nye sæson, hvor de største af vores optisejlere nu får muligheden for også at sejle i
zoom8 og derved møde nye udfordringer.

Optimistjolleafdelingen
Helene Drud Madsen

Vi sejler på Furesøen …

Hjemmeside: www.bisk.dk

Side 4 af 4

