Generalforsamlingsreferat 2010

Birkerød sejlklub afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30 i klubhuset
Plantagevej 80.
Ad 1. Per Zeuthen blev valgt som dirigent og referent - og han klarede det rigtig godt!
Per konstaterede hurtigt at general forsamlingen selvfølgelig var lovlig indkaldt og efterfølgende ledte
slagets gang!
Ad 2. Formandens beretning og Opti-lederens beretning se bilag 1 og 2.
Alle beretninger blev godkendt af general forsamlingen.
Desforuden berettede Jesper i Katrines fravær lidt om årets gang i junior afdelingen. Lige pt. er der
faktisk 10 juniorer hvilket er rigtig godt og referenten mindes ikke nogen sinde at vi har haft så mange
juniorer – godt gået!
Endeligt berettede Peter Person og Peter Suhr om sponsor udvalgets aktiviteter. De har gjort det rigtig
godt og har skaffet mange midler til klubben. De er i deres ansøgninger begyndt at tale til hjerne og
hjerte – og det giver helt klart gevinst!
Ad 3. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev fremlagt professionelt af Jørgen og efterfølgende godkendt uden betydelige
indvendinger
Ad 4. Ligeledes blev det kommende års budget forslag godkendt.
Omkring årets budget blev det nye brodække diskuteret. I den forbindelse skal det præciseres overfor
kommunen, at de har vedligeholdelsespligten af samme. Endeligt blev den aktuelle likviditetsmangel
diskuteret og det blev forklaret af den overkommes ved at 4 bestyrelses medlemmer gerne vil låne
klubben op til 10.000 kr. hver i en kortere periode indtil de nye kontingenter indbetales.
Ad 5. Vedtagelse af kommende kontingenter. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til kommende
kontingenter og pladslejer. Der ses en klar stigning af samtlige kontingenter grundet de ekstraordinære udgifter til brodækket og øgede trænerlønninger. Blandt andet ses en særlig forhøjelse af
kano kontingenterne grundet den lange venteliste til disse pladser. De foreslåede kontingenter blev
godkendt efter uddybende bemærkninger.
Ad 6. Indkomne forslag.
Der var indkommet to forslag. Hensigten med disse forslag til vedtægtsændringer var at det ikke i
fremtiden skulle være muligt for bestyrelsen uden om generalforsamlingen at gældsætte klubben, som
det er tilfældet med udgifterne til det større brodække, samt at sikre at klubben altid har en betydelig
likviditetsreserve.
Begge forslag blev efter grundig debat sendt til afstemning. Ingen stemte for de forelagte forslag. De
blev således begge nedstemt.
Ad 7. Valg til kommende sæsons bestyrelse:
Torben Lapp er af bestyrelsen blevet udpeget som formand.
Peter Suhr og Mads Ebdrup blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Morten Bartoldy, Peter Koch og Ken Mayer blev valgt som suppleanter til bestyrelsen med
mødepligt,som andre bestyrelses medlemmer til bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen har udpeget Helene Drud Madsen som kommende års opti-leder og Katrine som Junior
leder.
Ad 8. Valg af revisorer.
Arne Jensen og Børge Rosenkranz Fuglsang blev genvalgt som revisorer.
Ad 9. Eventuelt.
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Her blev den kommende sæsons onsdag/søndags sejladser diskuteret. Vi enedes om at fastholde den
”løse” aftale om at sejle på søndage kl. 14.00. Således at dem der vil sejle blot kommer søndage kl.
14.00. Dette skal der reklameres for på hjemmesiden.
I forbindelse med Per Zeuthen’s ophør i bestyrelsesarbejdet blev han takket for en lang indsats på
forskellige poster. Dette blev Per Zeuthen meget bevæget over! Per Zeuthen kan kvittere for den
dejlige vin han fik – den første flaske smagte rigtig godt ☺ Han er jo i øvrigt hverken flyttet eller holdt
op med at sejle, så han vil nok stadig hærge rundt i havne området!
Både-i-stand-gørelse med efterfølgende standerhejsning vil blive holdt den 18. april kl. 10.00.
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Bilag 1

Formandens beretning for året 2009
Bådene
Vi har indkøbt en yngling som har fået navnet Sigyn. Den er indkøbt med landevejstrailer og 3 sæt sejl. Den har
været flittigt benyttet bl.a. ved tirsdagssejladserne hvor der nogen gange har være ”kø” for at komme med på
Sigyn.
Sleipner har fungeret upåklagelig i sæsonen efter renoveringen, og vi har fået dækket vores udgifter til
renovationen af folkeoplysningsudvalget.
Huset og andre klubfaciliteter
Vi har fortsat møderækken med kommunen om vores forskellige forslag til forbedring af vores faciliteter. Vi må
erkende at der ikke er så mange konkrete resultater.
De områder hvor vi ikke har nået vores mål er:
• Placering af materialegård (for slet ikke at snakke om finansiering)
• Belysning af parkeringsplads. Her har vi fået en godkendelse af fredningsmyndighederne, men
finansiering af forslaget blev afvist af teknik- og miljø-udvalget, selvom vi havde accepteret sammen
med roklubben at betale driftsomkostningerne.
• Opbevaring af gummibåd om vinteren. Vi var lovet en løsning af Bo Eriksen, men trods utallige
henvendelser er det ikke lykkedes at få en aftale.
• De store udbygningsprojekter (hus og bro) har ingen chance før der er lavet en samlet plan for
kommunens planer med aktiviteter på Furesøen.
De områder hvor vi har nået noget:
• Strandbredsikringen er godkendt og aftalt
• Vi har fået tilladelse og finansiering af halvdelen af vores projekt til udbygning af broen
I vores ansøgning havde vi antaget at vores andel af finansieringen bestod af det arbejde vi lagde i projektet, sat
til 100 000 kr, men det blev ikke accepteret. Vi stod derfor overfor at beslutte om vi selv ville skyde 60 000 kr i
projektet for at få det gennemført. Det har vi haft en del diskussion i bestyrelsen af i løbet af efteråret, og vi er
endt med at vedtage at igangsætte udvidelsen, som I kan se nede på broen. Klubben har ikke de 60 000 kr på
kistebunden, så det er medvirkende årsag til den kontingentforhøjelse vi foreslår.
Vi har også diskuteret om beslutningen kunne tages af bestyrelsen eller om det skulle lægges op på
generalforsamlingen. Det mente et flertal at den kunne, og det har desværre betydet at Peter Sejr har meldt sig ud
af bestyrelsen og lagt op til en ændring vedtægterne så det ikke kan gentage sig.
Udvidelsen af broen forventes færdig til standerhejsningen, og vi håber at området vil blive flittigt benyttet i den
kommende sæson
Aktiviteter
Klubben har udbudt et sommerarrangement for unge Rudersdal. Det blev afviklet i august med Christoffer og
Frederik som trænere og var en succes.
Desuden har vi haft følgende klubarrangementer:
• Standerhejsning med tilhørende socialt samvær over pølser og øl
• Sommerudflugt for at hvad der kan sejle til Farum, med efterfølgende grillaften
• Klubmesterskab for alle klasser, også med efterfølgende grillaften
• Afslutningsfest i roklubbens lokaler
Som aftalt på sidste års generalforsamling har vi igangsat onsdags- og søndagssejlads. Det har ikke været så vel
besøgt, men vi vil formentlig forsøge at reklamere lidt mere for muligheden.
Peter Suhr har velvilligt udlånt sin gasgrill i hele sæsonen. Den har vi været så flittigt benyttet at vi har besluttet
indkøbe en tilsvarende til klubben.
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Planer
Der er sat gang i projekt ”udskiftning af optimistjoller”. Planen er foreløbig at udskifte 10 joller.
Sponsorudvalget har allerede skaffet så mange midler at vi har kunnet bestille 5 nye Winner joller.
Birkerød 11. marts 2010
Torben Lapp
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Bilag 2

Årsberetning for året 2009 i optimistjolleafdelingen.
Året startede med teoriundervisning for både nybegyndere og øvede hver uge frem til sæsonstart.
I marts blev der holdt forældremøde, hvor reparationsopgaver på jollerne skulle fordeles ligesom den kommen
sæson skulle planlægges. Der mødte kun forældre op til 5 børn og det gør det svært at planlægge og uddelegere
arbejdsopgaver. Alle forældre fik dog en opgave de skulle udføre, men det holdt desværre hårdt med at få udført
alle opgaverne til tiden. Nogle forældre gik til den med krum hals, mens andre skulle have adskillige rykkere før
der skete noget.
Selve sejlsæsonen startede i slutningen af april med en flok trænere bestående af Anouck, Erik Dahl og 3 af
vores jollesejlere Christoffer, Frederik og Anders. Vi har således haft 3 trænere på nybe-gynderne om mandagen
og det fungerer rigtig godt med ekstra hjælp på dette niveau. Alle trænerne har klaret undervisningen godt og der
er kommet meget ros til dem fra forældrene.
Den første uge af sommerferien var der traditionen tro sejlerlejr i Herslev. Lejren var præget af sol, varme og
ikke voldsomt meget vind, men det blev alligevel til masser af sejlads. Alle børnene fik også prøvet at sejle en
del andre bådtyper end det de er vant til og der blev skabt gode kontakter på tværs af klubberne. Det er dejligt at
se, at der er så stor opbakning til lejren fra forældrene i BS.
Sidste uge af sommerferien var der sommerferieaktivitet arrangeret af Rudersdal Kommune. Her deltog 12 børn
der blev undervis af Christoffer Dalgaard og Frederik Eismark. Som året før var det en stor succes.
Niels og Erik Dahl blev udtaget til henholdsvis NM i Norge og VM i Brasilien. Selvom det ikke blev til
topplaceringer, så kom de begge to hjem med nogle fantastiske oplevelser i bagagen.
Både i juni og september havde vi sejlere med til stævne i YF. I juni var dagen præget af hård vind, men alle
vores sejlere kæmpede og klarede sig rigtig flot. I september besatte BS de 5 første pladser med Morten Suhr
som vinder. Lad os se om det ikke giver blod på tanden til mere kapsejlads i fremtiden. YF holdt en tøselejr i
efterårsferien, hvor 3 af vores piger deltog og de havde nogle fantastiske dage på vand og på land med masser af
hygge og socialt samvær.
Klubmesterskabet blev afholdt i september med 9 deltagere i perfekt vejr. Der blev sejlet mange gode og tætte
sejladser og intet var afgjort før den sidste sejlads. Morten Suhr blev klubmester, mens Lukas Reff og Line
Skafte tog sig af henholdsvis 2. og 3. pladsen. Tak til forældrene for endnu en gang at have givet børnene en
dejlig dag.
Til afrigningen startede dagen med et noget sløvt fremmøde, men det endte heldigvis med, at der dukkede mange
sejlere op, så det lykkedes at få pakket jollerne ned for vinteren.
I løbet af efteråret begyndte Peter Suhr og Peter Person på det store arbejde, at skaffe sponsorer, så vi kan
indkøbe 10 nye optimistjoller. Foreløbig har vi fået penge ind til de første 5. Jeg er meget glad for det store
stykke arbejde de gør og jeg ser frem til den nye sæson med nye joller til børnene.
Optimistjolleafdelingen, Birkerød 11. marts 2010
Helene Drud Madsen
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