
Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub 
 

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. 

Valg af referent. Formanden foreslår Esben Bue Christiansen. Valgt. 

 

Dirigenten takker for valget. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger 

 

     Formandens beretning 2014 – Lotte Moselund 

  Bestyrelse har afholdt 7 møder 

 

  Medlemstallet er p.t.  336 der fordeles sig således: 

   Aktive og ægtefæller pensionister                    214 

   Pensionister       44 

   Passive      22 

   Familier       6 

   Juniorer     55 

   Æresmedlemmer         1, Astor H. Glipstrup  

       Det vil sige at medlemstallet er gået fra 371 til 336. 

       Det er tidstypisk for dagens sejlklubber. Håber denne tendens ændrer sig. 

 

  Juniorsøsportscenter: Køkkenmødding på vikingepladsen bremser projekt.  

  Det er op til Kulturforvaltningen at bringe sagen videre. 

  For Havnen skulle et nyt masteskur gerne skulle med på en ny lokalplan. 

 

Dansk Sejlunion, hvorfor?: Taler sejlernes sag. Bundmaling; vi kan bruge nuværende 

malinger 3 år frem. Svensk toilettømning; tømning ok hvis fra spand. 

  Dansk Sejlunion; vil gøre mere for tursejlere. 

 

  Kapsejlads: Vi har alt hvad der skal til for at lave kapsejlads. Pt. ingen gasteliste.  

  Idé: liste med behjælpelige folk til at hjælpe nye sejlere i gang. 

 

  C-hold: hver anden torsdag, der er altid plads til flere hænder. God frokost. 

 

Juniorer: Godt kammeratskab, tager til kapsejlads i hele landet. Aktive forældre. 

Sommersejlads og Sommercamp.  

 

Isefjordskreds: 4 møder. Forhåbentlig enighed om at pege på Christian Hangel som 

kandidat til Dansk Sejlunion. 

 

Foredrag: Lørdag d. 21. marts 13-15; Solosejler over Atlanten. Medbringer båd. 

Tirsdag d. 21. april: Thomas Hesselbjerg, redningshelikopter. 

 

  Efterlyser ny webmaster, vores hjemmeside er lidt bagud. 

  Efter generalforsamlingen: Ost og rødvin; kom med forslag til sejlklubben. 

 

  Stor tak; Kabyssen og bestyrelse. Velkommen til nye medlemmer. 



      Udvalgene præsenteres: 

       Kabyssen ved Finn Eland 

7 ægtepar, passer fint. 2014: frokost ved standerhejsning og –nedhaling,  

nytårskur og tirsdagssejladser. Der er også mad til tune-up-sejlads. Ostebord 

efter GF. Kabyssen åben under foredrag. 

   Vi så gerne at der kom flere til arrangementerne (14 fra kabyssen kommer). 

 

       Klubhuset ved Kurt Hansen 

C-holdet: renoveret toiletter, male rundt omkring, malet loft (profesionelt), 

malerabejde udenfor stadig. Vi bliver færre og færre. Kom herned torsdag i lige 

uger det er særdeles hyggeligt, stater med kaffe, frokost går på skift. 

 

       DS-bøjerne ved Torben Bay 

Arbejder på en bøje ekstra på hver side af dæmning. Tager sig nu også af 

Skuldelevbøjen. DS+Dansk Tursejlerforbund; samarbejde. Vi arbejder på 

yderligere 3 bøjer (5 i alt). René fra MSM yder også et stort arbejde. 

 

      Juniorsejlcentret ved Christian Hangel 

Ungdomssøsportscenter løftet ind på det rullende 3-årsbudget; 6,5 mil. i 2016. Vi 

skal fortsætte med positive tiltag, bl.a. FFFS. Dette har i høj grad bidraget til hvor 

vi er i dag. FFFS: ikke stort overskud, men en kæmpe goodwill. Håber byggeriet 

kommer i gang 2016. 

Rimelig mange juniorer og unge. Vi kan ikke være flere juniorer, så vi reklamerer 

ikke så meget for os selv. Gennemført Sommersejlads og Sommercamp. 

Finansieret 2xHobie16-katemaraner (FFFS midler).  

17. maj: kredsstævne, opti, zoom, 2-madsjoller. 

  

Isefjordskredsen: Høringssvar til Miljøstyrelsen; Nationalparken Skjoldungernes 

Land, håbet er at Kredsen får et sæde i styrelsen. 

  

      FFFS ved Jens Søbæk fra støttegruppen bag FFFS 2015 

FFFS nævnes som et af de store arrangementer i kommunen. Alle er velkomne til 

at give en hånd med. Vil man hjælpe tager man kontakt til Lotte. Facebookgruppe: 

FrederikssundForFuldeSejl 

 

      Kapsejladsudvalget ved Torben Gravenhorst  

Vi er fem personer, der arrangerer kapsejlads for ind- og ikke indmålte (flagløb). 

Sejler tirsdag kl. 19:00. Første tirsdag i maj (5/5) – opstart. Skippermøde inden vi 

går på vandet. Sejler april-juni og august-september. 

Jeg er klubmåler, det er gratis at få målt båden – målemærker til sejl sælges til 

indkøbspris. Komplikationer hvis ikke standardbåd; vejning i Marbæk med vægt 

lånt af Dansk Sejlunion. Sejlmåling tirsdag d. 24. marts kl. 19. 

 

 Spørgsmål/kommentarer: 

  Klaus Nielsen: 

   FFFS: overveje hækanker, så flere kan ligge i havnen. 

 

   

     



3. Kassereren fremlægger regnskabet. 

      Kasserer, Jens-Jørgen Andersen 

 Regnskab vedlagt i seneste FD-nyt. Regnskab uddeles på borde og gennemgås: 

  Samlet indtægt incl. Finansiering 342.000 kr. 

  Aktiviteter udgift   11.000 kr. 

  FD-nyt udgift   28.000 kr. 

  Kabyssen udgift   31.000 kr. 

  Administration udgift  73.000 kr. 

  Klubhus udgift   117.000 kr. 

  Samlet udgift   260.000 kr. 

  Driftsoverskud   82.000 kr. 

    

 Varmeregning den samme som sidste år. 

 Udgift til rengøring svarer til udlejningsindtægter. 

 

 Sammen med FMJSC 190.000 i likvider. 

 

I december købtes igen obligationer for 100.000 kr.: Strategi: 250.-300.000 kr. til 

uforudsete udgifter til klubhuset. Vi er gældfri, men vi vil gerne have kapital til at 

undgå låntagning.  

 

 FMJSC: 

 13.500 kr. overskud på FFFS 2014 

 Store udgifter: Hobie16’ere og vedligehold 

 FMJSC har pt. en god del penge pga. forsikringspenge fra Codan. 

 

 Spørgsmål/kommentarer: 

  Per Stig Jensen: 

   Hvor stor en obligationsbeholdning? 

Jens Jørgen: 250.000-300.000 kr., vi køber obligationer i 2015 for 50.000-

100.000 kr. Obligationer under kurs 100 til største rente. 

 

Torben Gravenhorst: 

 Planer for penge når vi har opnået ønsket obligationsbeholdning? 

 Jens Jørgen: Nej, det er der ikke taget stilling til. Det må vi diskutere næste år. 

 

Morten: 

 Rengøring: Hvem styrer rengøring? 

 Jens Jørgen: Ebbe er vores udlejningschef, aflægger regnskab til klubben for leje.  

 35.000 kr. er pris for regulær rengøring: 

Ebbe: rengøring i hele klubhuset en gang om ugen i sommerperioden, 

vinterperiode hver anden uge. 

 Udlejning i sæson, bestille rengøring efter udlejning for 1000 kr. 

 

Ove: 

 Udvendige toiletter ordens af hvem? 

Jens Jørgen: Samme rengøringsmand som resten af huset. Klage over rengøring 

om sommeren – aftale med Havnen med finansiering af yderligere rengøring.  

 

 Ingen indvendinger mod regnskab. Godkendt. 

 

 

 

 

 



   4. Indkomne forslag. 

      Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

   5. Fastsættelse af kontingent. 

      Bestyrelsen foreslå uændret kontingent. 

 Jens Jørgen. Det ser fint ud med at nå vores finansielle mål. 

 

 Håndsoprækning: flertal for uændret kontingent. Vedtaget. 

 

   6.  Valg af formand. 

      Lotte Moselund er på valg, men accepterer genvalg. Valgt. 

 

   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Gunnar Kloster, Christian Hangel, Finn Eland og Torben Bay er på valg. 

 Alle modtager genvalg. Ingen modkandidater. Alle valgt. 

         

   8. Valg af suppleanter. 

      Christian Lumby er ikke på valg. 

      Kurt Hansen er på valg. Valgt 

 

   9. Valg af revisor og revisor suppleant.   

      Ny revisor. Bestyrelsen foreslår Gabriella Gravenhorst. Valgt. 

      Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Lis Eland. Valgt. 

 

10. Eventuelt. 

  Christian Hangel: 

 Jeg opstiller til DS bestyrelse. Der er kampvalg i DS igen. Jeg har et væsentligt større 

bagland nu. Regner med at komme ind. Det som jeg har stået for her i klubben, vil jeg 

udbrede til sejlsporten generelt. 

 Jeg er også indstillet til TORM Prisen, man kan stemme på mig på DS hjemmeside. 

Prisen giver 30.000 til juniorarbejdet. 

 

  Torben Gravenhorst: 

 Fra på lørdag kl. 10 og de kommende weekender, vil jeg sætte 405’ere i ved 

jolleskuret. Glasfiberarbejde og jollevogne. Hjælp til svejsning modtages meget gerne. 

  

  Morten: 

 Unge mennesker skal være velkomne til kapsejladsen. Opfordring til lettilgængeligt 

online gastebørs.  Punkt for kapsejladsudvalget. 

    

   Agnete Hangel:  

    Vi unge træner tirsdag, men flytning af træning til onsdag er en mulighed. 

 

  Hans Michael: 

  Mindst én af Hobie16-besætningerne er glade for at sejle med på tirsdagsbanen. 

 

  Torben Gravenhorst: 

   Jeg har ikke hørt noget negativt om at Hobierne sejler med. Deltag noget mere. 

  Vi sejler også mindre både: en yngling og en 606 deltager allerede. Opfordring til 

  flere 606’ere. 

 

 Torben Gravenhorst:  

  Gastebørs: sidste år: facebook. Råbte for døve øre. Det er ikke så let at opstarte. 

 



 Lotte: 

Der er flere opringninger fra folk, der eftersøger hjælp til at komme i gang med 

sejlads.  

 

 Anni: 

  Gastebørs: Telefonkæde? 

 

 Torben Gravenhorst:  

  Vi opfordrer allerede til at oplyse emailadresser, men meget få sætter deres email på. 

  Jeg støtter glædeligt op om en gastebørs online; åben tilmelding. 

 

 Gabriella: 

  Andre sejlklubber; Indtil elektronisk: opslagstavle! 

 

 Thomas Khyn: 

Andre sejlklubber: Crew Dating før opstart; telefonliste. Mandskaber og 

reservemandskaber. Aftenarrangement, øl og vand. Tilmelding for dem der vil sejle 

klubkapsejladsen både for bådejere og dem der bare vil med ombord. 

 

 Christian Lumby: 

  Der er sindssygt meget arbejde i at opdatere online lister og protokoller. 

  Klubprofil: vi burde have et smilende ansigt udadtil, som nye folk kan komme til. 

 

 Lotte: 

   FD-nyt: 

   De fleste vil gerne have det i hånden frem for elektronisk. 

   Redaktøren ønsker flere indlæg! 

   Indlæg præmieres med en flaske rødvin. 

 

Lotte siger tak til Carsten Madsen med en flaske rødvin. 

 

       Af: Esben B. Christiansen 


