Referat fra generalforsamling 9. marts 2011

Deltagere
Per Zeuthen, Ib Lykke, Børge Rosenkrantz Fuglsang, Peter Koch, Peter Person, Torben Lapp, Ken Mayer,
Morten Bartholdy, Lars Lyngeled, Peter Suhr, Jørgen Munch-Andersen, Jesper Randløv, Helene Drud Madsen,
Mads Ebdrup, John Jensen, Peter, Anne Mette Lunde, Mette Misciattelli

1. Valg af dirigent
Per Zeuthen blev valgt. Per kunne uimodsagt konstatere generalforsamlingens lovlighed.

2. Beretninger fra formand, opti-leder, juniorleder, senior-leder og
sponsorudvalg
Formandens beretning (Torben Lapp)
Bådene
Vi har i år indkøbt 5 nye optimistjoller og solgt de 5 dårligste. Projekt ”udskiftning af
optimistjoller” er hermed halvt gennemført, og vi fortsætter indsatsen for at skaffe midler til
udskiftning af de næste 5. Vi besluttede desuden at afhænde de 2 mini-12’ere, da der ikke var
kræfter til at gøre istandsættelsen færdig.
Der har ikke været de store skader på bådene. Den største var nok en tabt propel og et
knækket Triss-ror (hvilket indbragte undertegnede hædersbevisningen ”Årets knude”).

Huset og andre klubfaciliteter
I år fik vi indviet udvidelsen af brodækket med borde, bænke og en ny gas-grill. Det har været
flittigt benyttet i sæsonen og de fleste tilbagemeldinger om hvordan det fungerer, har været
meget positive.
Vi fik sidste år afslag på støtte til vores planer om belysning på parkeringspladsen. Vi har nu i
fællesskab med roklubben besluttet at lave en lille del af projektet med egne midler. Det går
ud på at lyse op på vejområdet mellem parkeringspladsen og klubhuset med automatisk
tænding, når man kommer enten fra parkeringspladsen eller ”omfartsvejen”.
Vi har haft et enkelt møde med kommunen om vores langsigtede planer om udvidelse af
broanlæg og bygningskompleks. Kommunen vurderer, at der er størst chance for at komme
igennem med udbygning af klubhuskomplekset, og vi har aftalt sammen med roklubben at
opdatere vores projektforslag og fremsende det igen med henblik på at få en principiel
tilladelse til udbygningen. Finansiering af et sådant projekt er slet ikke afklaret. Det ser
tværtimod ikke så godt ud med mulighederne for tiden, men det kan måske ændre sig i
fremtiden.

Aktiviteter
Klubben har udbudt et sommerarrangement for unge i Rudersdal. Det blev afviklet i sommer
og var i lighed med tidligere en succes.
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Desuden har vi haft følgende klubarrangementer:
 Standerhejsning med tilhørende socialt samvær over pølser og øl
 Sommerudflugt med indlagte opgaver, som skulle løses, og en efterfølgende grillaften
 Klubmesterskab, også med efterfølgende grillaften. Mesterskabet blev først igangsat
med udelukkende Triss’er pga. kraftig vind, og det måtte siden helt aflyses.
Grillaftenen blev dog gennemført planmæssigt.
 Afslutningsfest i roklubbens lokaler – i år med vikingetema.
Aktiviteten på søen blev i eftersommeren begrænset noget af den voldsomme vækst af
vandpest. Desværre er der udsigt til at det vil blive et tilbagevendende problem. Vi deltager
sammen med de øvrige vandsportsklubber ved Storekalv samt Rudersdal Kommune og
Naturstyrelsen i ”Partnerskabet Store Kalv”. Partnerskabet gør et stort arbejde for at skaffe
penge og organisere arbejdet med at mindske problemet i den kommende sæson.

9/3-2011
Torben Lapp

Formandens beretning blev modtaget med anerkendelse og gav ikke anledning til kommentarer.
Opti-lederens beretning (Helene Drud Madsen)
Årsberetning for året 2010 i optimistjolleafdelingen.
Året startede med teoriundervisning for både nybegyndere og øvede hver uge frem til
sæsonstart.
Morten Bartholdy stod for at være tovholder i forbindelse med at få forældrene til at reparere
jollerne. Arbejdet blev lettet en del inden jollerne var færdigrepareret, idet vi fik solgt 5 af de
gamle joller (heraf 4 til Vedbæk Sejlklub).
Den 18. april var der standerhejsning og åbent hus. Her blev de 5 nye optimistjoller modtaget
og døbt. Det var sejlerne der stod for dåben og også dem der har valgt navnene til jollerne.
På trods af den lange og hårde vinter, nåede vandtemperaturen op på de obligatoriske 10
grader, så vi kunne komme på vandet den første uge af maj med et mandagshold for
nybegyndere og et tirsdagshold for øvede.
Vi har haft godt med trænere i løbet af året og de har alle ydet en god indsats. Specielt under
de vanskelige forhold da søen var fyldt med vandpest, har de gjort alt hvad de kunne for at
gennemføre træningen alligevel. Det har ikke altid været lige let og det har også været
frustrerende for børnene, at de ikke altid kunne komme på vandet. Vi håber, at der i
arbejdsgruppen ”projekt vandpest” bliver fundet en løsning til den kommende sæson.
Den første uge af sommerferien var der traditionen tro sejlerlejr i Herslev. Igen en lejr præget
af godt vejr, gode kammerater, andre joller at sejle i, kølbådstur, overnatningstur for de store,
badning og meget andet sjov. Lejren var som tidligere med god opbakning fra forældrene i
BS.
I en uge 27 var der sommerferieaktivitet arrangeret af Rudersdal Kommune. Her deltog igen
12 børn der havde en forrygende uge med sejlads, badning og hygge.
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Over en periode på 4 uger i efterårssæsonen havde vi en flok børn fra Den Gule Drage nede
og sejle en gang om ugen. Det var meget succesfuldt og Den Gule Drage har allerede sagt, at
de gerne vil have at vi laver et nyt arrangement for dem til næste sæson.
Klubmesterskabet skulle afholdes i september, men desværre blæste det en halv pelikan og
det var ikke muligt at gennemføre nogle sejladser. Enkelte modige sejlere var dog ude og
prøve kræfter med vinden. Klubmesterskabet blev rykket til en sejladsaften, men også her
blæste det alt for meget og 2010 blev derfor året uden et klubmesterskab.
Til afrigningen mødte der desværre ikke ret mange sejlere og forældre op og flere af jollerne
blev derfor ikke rengjorte, hvilket betyder, at det bliver mere arbejde til foråret. Til gengæld kan
vi konstatere, at der ikke er så mange skader på jollerne i år.
Det har været dejligt med de nye joller i klubben og jeg og sejlerne ser frem til, at det lykkes
for Peter Suhr og Peter Person at skaffe midler til de sidste joller.
Optimistjolleafdelingen
Helene Drud Madsen

Beretningen affødte en kommentar fra Anne Mette Lunde, der påpegede at det var uheldigt for det sociale
element at splitte holdene over mandag og tirsdag. Helene svarede, at i år vil alle nuværende sejlere blive samlet
på tirsdagsholdet, og mandagsholdet vil blive forbeholdt nye sejlere..

Junior-lederens beretning (Jesper Randløv på vegne af junior-leder Katrine Lövenmark)
Jesper kunne rapportere, at da der stort set ikke havde været nogle aktive juniorer i år, er der intet at bemærke.
Senior-lederens beretning (Ken Mayer)
Første Tirsdagssejlads var 11. maj. På grund at et lang og kold forår kom vi først i gang på
dette tidspunkt.
I gennemsnit var 3 ud af 4 Wayfarer og Ynglingen i brug hver tirsdag. Medlemstallet var
mindre dette år sammenlignet med tidligere, og det var antallet af nye seniormedlemmer også.
De planlagte øvelser blev gennemgået hver tirsdag, men vandpesten, som for alvor kom frem
i midt-juli besværliggjorde ud- og hjemfarten.
Ingen tog Jollebevis.
Til Tordagsmatch deltog ingen Wayfarer fra klubben. Til gengæld havde enkelte medlemmer
sat sig for, at Sigyn (Ynglingen) skulle deltage hver gang, med det resultat at Birkerød Sejlklub
vandt i Ynglingeklassen 2010. Godt klaret!
Søndagssejlads var slået op i kalenderen, men få dukkede op og det stoppede helt med
vandpesten.

/Ken Mayer

Beretningen gav ikke anledning til kommentarer.
Sponsorudvalgets beretning (Peter Suhr)
Sponsorudvalget, der har bestået af Peter Suhr og Peter Person, har i år fokuseret på at skaffe penge til
fornyelsen af vores bestand af optimist-joller. Udvalget har sendt en lang række ansøgning til større og mindre
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virksomheder og fonde, og det har som nævnt i formandens beretning resulteret i, at vi har kunnet finansiere
intet mindre end 5 nye joller med tilhørende sejl og andet udstyr til en samlet pris på ca. kr. 75.000.
Årets sponsorer er:
 Onside Sport Aid, Kr. 19.000
 Tuborgfonden, Kr. 18.000
 Johannes Fog, Kr. 18.000
 Frimodt-Heineke Fonden, Kr. 10.000
 Nordea Fonden, Kr. 6.000
 Desuden har foreningens medlemmer og andre bidraget med Kr. 5.800 ved indsamlinger i forb. med
standerhejsningen de seneste to år.
Selv om det kræver en betydelig indsats at udfærdige og målrette ansøgningsmateriale, er det således absolut
indsatsen værd, og vi vil ufortrødent fortsætte arbejdet fremover.
Flot arbejde!
Sponsorudvalget modtager til enhver tid gerne forslag til nye sponsorer.

3. Fremlæggelse af regnskab
Jørgen Munch-Andersen gennemgik regnskabet, der kan findes på http://www.bisk.dk/Klubben/Arkiv.aspx.
Udgifter til el (og vand) varierer af afregningstekniske årsager fra år til år, og afspejler ikke nødvendigvis
variation i forbrug.
Det nye broanlæg, hvoraf kommunen har betalt halvdelen, afskrives over 5 år. Det var forudset at vi kunne være
nødt til at optage et kortfristen lån af hensyn til likviditeten, men det har vist sig ikke at være nødvendigt.
Udgiftsposten ”Kontingenter” er væsentligst kontingent til Dansk Sejlunion.
Ingen øvrige kommentarer
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af budget, kontingent og indskud
Budgettet er integreret med regnskabet, se http://www.bisk.dk/Klubben/Arkiv.aspx.
Som det er sædvanen budgetteres med et overskud før afskrivninger, men et underskud efter afskrivninger. Da vi
normalt er i stand til at få finansieret nyanskaffelser af både mv. gennem sponsorbidrag - som ikke er inkluderet i
budgettet - vil vi på trods af underskuddet ikke udhule vores egenkapital.
Kontingenter foreslås uændret i forhold til sidste år. Væsentligste satser:
 Seniorer: Kr. 1150
 Juniorer: Kr. 1050
 Indmeldelsesgebyr: Kr. 300 (tilbagebetales ikke)
Øvrige satser, herunder priser for bådpladser, kan findes på hjemmesiden.
Kommentar fra Per Zeuthen: Skal vi ikke lade kontingenterne stige en anelse, blot for at følge almindelig
prisudvikling?
Svar fra Jørgen Munch-Andersen: Vi hævede taksterne betydeligt sidste år, blandt andet for at kunne finansiere
broanlægget, så vi synes ikke, det vil være rimeligt at lade dem stige yderligere i år. Desuden ser vi ikke noget
umiddelbart behov for finansiering, så vi foreslår at fastholde kontingenter og satser.
Budgettet blev godkendt.
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5. Forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen
Formand:
Torben Lapp var heldigvis villig til genvalg. Store klapsalver! Formanden er genvalgt 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Person og Jørgen Munch-Andersen blev uden modkandidater genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Suppleanter:
Genvalg af Morten Bartholdy, Peter Koch Jensen, Ken Mayer
Nyvalg af Lars Lyngeled.
Tillykke til alle.

7. Valg af revisorer
Genvalg af Arne Jensen og Børge Rosenkrantz Fuglsang.

8. Orientering om vandpest: ”Partnerskabet Store Kalv”
Peter Person orienterede om ”Partnerskabet Store Kalv”, der er nedsat for at håndtere vandpesten i Store Kalv.
Partnerskabet er et samarbejde etableret mellem samtlige 9 vandsports-foreninger omkring Store Kalv,
kommunen samt Naturstyrelsen. Peter Person er en af de fire foreningsrepræsentanter i partnerskabet.
Læs meget mere om vandpesten og planerne for bekæmpelsen på http://www.bisk.dk/Havnen/Vandpest.aspx.
Hovedpunkterne er:
 Der vil være tale om en langvarig indsats, da vandpesten må antages at få stadig bedre kår i takt med at
vandet i Furesøen bliver klarere.
 I 2011 opereres med et budget på knap kr. 2 mio som delvist skal hentes fra fonde og delvist dækkes af
kommunen. Der er foreløbig indkommet kr. 400.000 fra”Lokale grønne partnerskaber” og der er tilsagn
om kr. 500.000 fra kommunen. Der søges yderligere midler fra diverse fonde.
 Bekæmpelsen foregår mekanisk.
o For de store arealers vedkommende hyres en ekstern entreprenør, som med en ca. 4 m
”hækkesaks” kan beskære de store arealer i de frie områder.
o I de snævre områder omkring havne står foreningerne for arbejdet. Der indkøbes udstyr til den
del af arbejdet. Detaljerne omkring den del af arbejdet lægges fast i løbet af foråret. Følg med
på hjemmesiden, men regn med at der bliver behov for arbejdskraft flere gange i løbet af
sommeren.

9. Årets tema: Diskussion om ungdomsarbejdet i BISK
Situation: Børn starter til optimist-sejlads, og det går forrygende i nogle år. Men når børnene bliver lidt ældre, og
eventuelt begynder at vokse ud af optimist-jollen, oplever vi, at det kniber med at bevare interessen for
sejlsporten.
Kan vi gøre noget anderledes, så vi kan holde på de unge og yngre medlemmer?
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Oplægget gav en lang og god diskussion, der både kom med forslag til ændringer og nye tiltag, men også
afspejlede, at vi langt hen ad vejen er stolte af vores optimist-afdeling. Som afslutning besluttede
generalforsamlingen at nedsætte et udvalg til at arbejde videre med emnet og de fremkomne ideer.
Udvalget består af: Helene Drud, Anne Mette Lunde, Morten Bartholdy, Peter Suhr. Helene tager initiativ.
Input / forslag:
 Søn savner nok nogle jævnaldrende drenge. Sommerlejren med mange deltagere er sjov.
 Undgå (for) små hold.
 Forældrene med ud at sejle, dele hobby.
 Spise aftensmad i forbindelse med sejlaftenen. Sejladsen ligger lidt uheldigt i forhold til almindelige
spisetider.
 Vigtigt for forældrene at lære hinanden at kende, så man kan organisere den sociale sammenhæng
omkring sejladsen.
 Kritisk masse er vigtig, eventuelt skabt i form af samarbejde med de øvrige Furesø-klubber (Farum).
Der har tidligere været meget mere fællesskab mellem ungdomssejlerne.
 Måske hellere flere børn pr. båd end enmandsjoller, så der er et større socialt element.
 Lave PR for sejlklubben:
o Arrangement med et par joller i gågaden, evt. weekenden inden standerhejsningen? Måske
ikke det rigtige tidspunkt for vores målgruppe?
o Samarbejde med skoler / idrætslærere / SFO’er / SFK’er? Hvis det skal være om
eftermiddagen kan tidspunktet være et problem.
o PR i lokalaviser
o Kapsejlads som opmærksomhedsskabende aktivitet.

10. Eventuelt
Der udtrykkes ønsker om at klubben kommer til at råde over en isbåd. Vi lader den simre lidt, og afventer
initiativ fra Peter Suhr & Lars Lyngeled.

Mange tak til Per Zeuthenfor flot dirigent-arbejde. Det bemærkes, at Per efter mange års stabil indsats i
bestyrelsen og som kapsejladsleder efter denne tørn som dirigent nu stort set kun mangler en enkelt post i
foreningen for at have prøvet alt: Formandsposten. Vi glæder os til fortsættelsen.
// Referent: Mads Ebdrup
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