Referat: Generalforsamling 21. marts 2012

Deltagere: Torben Lapp, Peter Person, Jesper Randløv, Jørgen Munch-Andersen, Morten Bartholdy,
Helene Drud-Madsen, Peter Koch, Lars Lyngeled, John Benthin Jensen, Peter Sejr, Peter Zeuthen, Peter
Brandt, Børge Fuglsang, Jan Kjellerup, Jesper Gundborg, Mads Ebdrup (ref).

1. Valg af dirigent
Per Zeuthen valgt.

2. Beretninger
Formandens beretning (Torben Lapp)
Bådene
Vi har købt yderligere 3 optimistjoller i 2011 og bestilt 2 mere, så vi i alt har gennemført den planlagte
udskiftning af 10 joller (uddybes i beretning fra sponsorudvalget)
Vi har anskaffet endnu en Yngling, så vi nu har 2. Det var egentlig ikke planen, men vi fik et tilbud vi
ikke kunne sige nej til (11.000 kr inkl. trailer og en bunke sejl). 3 aktive ynglingesejlere (Lars, Peter K og
Peter B) slog hurtigt til og købte den privat, men tilbød klubben at overtage den til prisen. Det sagde vi
ja tak til under forudsætning af at de 3 aktive ynglingesejlere påtager sig ansvaret for vedligeholdelsen
af begge ynglinge. De nye både vil blive døbt til standerhejsningen.
Huset og andre klubfaciliteter
Vi har tidligere fået afslag på at få støtte til etablering af belysning på parkeringspladsen. Vi har i
stedet sammen med roklubben gennemført en mindre udvidelse af udendørsbelysningen med
automatisk tænding så det er lettere at finde ind til huset i mørke.
Folkeoplysningsudvalget har bevilget 50 % støtte til ny reol i mastegården og walk-in skab på 1.sal.
Peter P har udført hovedparten af arbejdet med at bygge skabet og det har, som alle kan se, givet
rigtig god arkivplads.
Aktiviteter
Vi har haft en fin sejlsæson hvor vi i modsætning til sidste år overhovedet ikke har haft problemer med
vandpest. Partnerskabet er dog forberedt, hvis der skulle vise sig problemer igen i næste sæson.
Af arrangementer i årets løb kan nævnes:
 Standerhejsning med tilhørende socialt samvær over pølser og øl
 Sommerudflugt til Frederiksdal med efterfølgende grill-aften
 Torm enkeltsejlads optistævne
 Klubmesterskab, også med efterfølgende grillaften. Opti-mesterskabet måtte aflyses pga.
manglende tilmeldinger, men til gengæld blev 2 optier seniormestre sammen med Helene
 1 uges sommerarrangement for unge i Rudersdal. Igen i år med god deltagelse og stor
tilfredshed med gennemførelsen.
 Afslutningsfest i Gernersalen (ved Bistrup Kirke) – i år med Halloween tema.
Medlemstallet er nogenlunde stabilt, og næsten alle bådpladser i vand og på land er afsat.
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Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger fra forsamlingen.
Opti-afdelingens beretning (Helene Drud Madsen)
Året startede desværre uden teoriundervisning, da der ikke var tilslutning til det. Det er ærgerligt, da
undervisningen er en vigtig del af sejladsen og vi derfor kommer til at bruge for meget tid på teori om
sommeren, hvilket går ud over antallet af timer på vandet.
Som følge af, at vi havde fået 5 nye joller i 2010 var reparationsarbejdet for Morten Bartholdy heldigvis
noget begrænset.
Sponsorudvalget (bestående af Peter P. og Peter S.) har ydet et stort stykke arbejde og da vi nåede
standerhejsningen kunne vi indvie og døbe yderligere 3 nye joller. I løbet af sæsonen blev der skrabet
yderligere penge ind til opti-projektet og der er bestilt 2 joller til levering til foråret. Vi er således i hus
med 10 nye optimistjoller, som var vores målsætning.
Ved sæsonstart startede viet helt nyt mandagshold op. Vi startede med et lille hold på 6 sejlere, men
inden sæsonen sluttede var holdet fyldt op og efter sommerferien, begyndte vi at tage sejlere ind på
tirsdagsholdet, for at få plads til alle. Cirka 15 nye sejlere blev meldt ind i løbet af sæsonen.
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, 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. 3 af børnene har efterfølgende valgt at
melde sig ind i klubben og fortsætte med at sejle.
Den 17. august afholdt vi Torm enkel kapsejlads, hvor der blev sejlet kapsejlads på en halvvinds-bane.
Det var en stor succes med cirka 30 sejlere fra YF og BS. Vinden var dog lige i overkanten, men alle
børn nåede på vandet. Forældrene fra BS klarede opgaven rigtig flot både med at være dommere, lave
mad og have kontakt til pressen - uden dem kan det ikke lade sig gøre med et sådan arrangement.
Desværre var der så få tilmeldinger til klubmesterskaberne, at vi blev nødt til at aflyse det. De 2 opti’er
der havde tilmeldt sig, fik i stedet lov til at stille op sammen med seniorerne i wayfarer.
Første weekend i oktober blev der holdt sejler-/hyggeweekend i klubben for de ældste sejlere. 8
sejlere deltog. På trods af manglende vind havde de en god weekend, med sejlads i forskellige typer af
joller, leg på en tømmerflåde i nattens mulm og mørke og overnatning i klubhuset.
Som året før er der ikke den store tilslutning til at deltage ved afringningen, når alle jollerne skal
pakkes sammen for vinteren. Der er mange, der godt kunne lære lidt af, at hvis man har nydt hele
sommeren, så må man også yde, så jollerne kan være klar til den kommende sæson.
Som situationen er lige nu, ser det ud til, at en meget stor del af de nye sejlere vil fortsætte her i den
nye sæson, hvilket tegner rigtig godt for aktiviteten i afdelingen.
Jeg ser frem til den kommende sæson i sejlklubben med de 10 nye joller til vores glade sejlere.
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Der var et enkelt spørgsmål fra Per Zeuthen om hvad der mon gjorde Torm enkel kapsejladsen så
succesfuld?
Helene mente, at der kunne tænkes to årsager: Dels er kapsejladsen vitterlig meget simpel. Der stilles
ikke krav om kendskab til indviklede regler og baner, og der skal ikke udføres vanskelige manøvrer.
Og dels kan det tænkes, at involveringen af forældrene har banet vej for en større deltagelse.
Juniorafdelingen
Vi har ikke haft en selvstændig juniorafdeling i år. Klubbens få juniorer har trænet sammen med
opti’erne.
Seniorafdelingen
Seniortræningen har kørt godt med god tilslutning, som man også har kunnet overbevise sig om ved
at følge logbogen på hjemmesiden.
Sponsorudvalget (Peter Person)
Peter Person redegjorde for status for Projekt Opti 2010, der havde som målsætning at anskaffe 10 stk.
nye optimistjoller til klubbens opti-afdeling.
Projektet blev initieret i sommer 2009. I løbet af de forløbne ca. 2½ år er det stort set lykkedes at
indsamle det fulde budget på kr. Kr. 155.500!
Der er til dato indsamlet i alt ca. Kr. 152.000 fordelt som følger:
- Johannes Fogs Fond (2x bevilling), Kr. 33.000
- Nordea Fonden (2x bevilling), Kr. 22.000
- Frimodt-Heineke Fonden (2x bevilling), Kr. 20.000
- Onside Sport Aid, Kr. 19.000
- Tuborg Fondet, Kr. 18.000
- Folkeoplysningsudvalget, Kr. 15.685
- Salg af gamle joller, Kr. 15.500
- Standerhejsninger, 2009, 2010 og 2011, Kr. 8.550
De manglende ca. Kr. 3.500 forventes hentet ved salg af yderligere 1-2 gamle joller i foråret 2012.
Sponsorudvalgets næste projekt er at søge støtte til udskiftning af wayfarer-joller. Første mål er at
skaffe penge til ”en nyere wayfarer” med et budget på kr. 60.000. En ny wayfarer koster ca. kr. 115.000.
De første fondsansøgninger er sendt afsted.
Generalforsamlingen udtrykte stor ros til sponsorudvalget og anerkendte det store arbejde, der er lagt
i at producere projektmateriale og få det præsenteret for potentielle sponsorer.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (Jørgen Munch-Andersen)
Se regnskabet på: http://www.bisk.dk/Klubben/Arkiv.aspx.
Bemærk, at vi nu kun kaskoforsikrer klubbens nyere både. Det har reduceret forsikringsomkostningen
med kr. 18.000, et beløb der i stedet sættes til side som selvforsikring.
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Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Fastlæggelse af budget, kontingent og indskud
Budgettet kan ses i regnskabet.
Efter uændrede priser fra 2010 til 2011 foreslår bestyrelsen stigninger på ca. 5 %:
2011

2012

Junior (til 25 år)

1050

1100

Senior

1150

1200

Familierabat junior+senior

20%

20%

Passiv

200

250

Indmelselsesgebyr

300

300

L1 Kano

1000

1050

L2 Jolle

1350

1425

L3 Katemaran

2150

2250

V Vandplads

1650

1750

Medlemsrabat på plads

900

900

Surfbræt (kun medlemmer)

400

450

Registreringsgebyr

300

300

Kontigenter

Pladsleje

Både det foreslåede budget og de foreslåede prisstigninger blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Formand
Torben Lapp blev genvalgt som formand under stor jubel.
Bestyrelsesmedlemmer
Mads Ebdrup og Peter Suhr blev genvalgt til bestyrelsen.
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Bestyrelsen består således af:
Torben Lapp, formand
Jørgen Much-Andersen
Helene Drud Madsen
Peter Person
Peter Suhr
Mads Ebdrup
Suppleanter
Torben Lapp nævnte at antallet af suppleanter ikke er vedtægtsbestemt, og at traditionen derfor har
været at udvide bestyrelsen med suppleanter svarende til de folk, der alligevel yder en særlig indsats i
driften af foreningen.
Jan Kjellerup (nyvalg)
Peter Brandt (nyvalg)
Morten Bartholdy (genvalg)
Peter Koch (genvalg)
Lars Lyngeled (genvalg)
Ken Mayer (genvalg)
Revisorer:
Børge Fuglsang (genvalg)
Arne H. Jensen (genvalg)
Tillykke til de valgte!

8. Eventuelt
Der udspandt sig en kort diskussion om klubbens valg af senior-både. Hvorfor vælger vi for eksempel
at fortsætte med wayfarer’e som skolebåde (og ikke andre både som f.eks. yngling)?
Kommentar fra Jesper Gundborg: Det er vigtigt også at have kølbåde, så man kan få kølbådserfaring til
sejlads i andre farvande. Man bør også vurdere, om de ynglinge vi har, er attraktive.
Torsdags-kapsejlerne nævnte, at det største felt ved sejladserne er Triss’er, men at wayfarer og
ynglinge kommer på de næste pladser.

9. Årets tema
Som afslutning på selve generalforsamlingen blev der afholdt en diskussion/ brainstorm over emnet
”Sejlklubbens aktiviteter”.
Diskussionen gav en lang række forslag og overvejelser, som blev overdraget til bestyrelsen og som
forhåbentlig kommer til at resultere i gode, sjove og spændende aktiviteter i 2012.

Til slut kunne dirigent Per Zeuthen takke for en velgennemført generalforsamling.
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