
Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub 
 

Torsdag den 25. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslår: Carsten Madsen. 

 

Valg af referent 

Formanden foreslår Esben Bue Christiansen.  

 

Dirigenten takker for valget. 

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

 

2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger 

 

 Formandens beretning 2015 – Lotte Moselund 

  Bestyrelse har afholdt 6 møder 

 

  Medlemstallet er p.t.  324 der fordeles sig således: 

   Aktive og ægtefæller pensionister                  124 

   Pensionister                    136 

   Passive    20 

   Familier      6 

   Juniorer    44 

    

Det er en tilbagegang på 12 pr. 31. december, men der er heldigvis krusninger på 

vandet og vi har fået 11 nye medlemmer siden nytår, så vi kan være tilfredse. Når 

man ser på forholdet mellem aktive og pensionister så giver det jo en naturlig afgang. 

Måske skulle man overveje at hæve pensionistgrænsen til 68 eller 70?  

   De grå i toppen er jo meget aktive i dag. 

 

Klubben har gennem året haft flere foredrag bl.a. et meget interessant udviklingen af 

sejldug bl.a. til American Cup. Og i sidste måned var det en utrolig spændende 

oplevelse om sejlads langs Grønlands østkyst i en sejlbåd, der var ingen undskyldning 

for at sejle ind i et isbjerg de kunne se dem hele døgnet. Vi er nok også mange der 

følger båden Havana i ”Kurs mod fjerne kyster” med en lille smule misundelse, disse 

to meget forskellige ture, kan jo kun give een mod på tanden med at komme af sted 

på tursejlads. 

 

FD-Nyt har modtaget indlæg fra flere af vores medlemmer bl.a. har vi kunnet følge en 

sejlads langs Norges østkyst. Det er dejligt at vores medlemmer kommer med indlæg, 

så vi andre kan få inspiration til at stå ud mod fjerne horisonter. 

Selv på Nordpolen har en af vores garvede sejlere været, dog ikke i sejlbåd for sætte 

vores klubstander midt i isen, lad os håbe den vil stå i is i mange år fremover. 

 

Frederikssund Sejlklub er medlem af Danske Sejlunion, der gør et stort stykke arbejde 

for at varetage medlemmernes interesser, juridiske og praktiske. De er altid meget 

hjælpsomme når man henvender sig. De tilbyder en række kurser bl.a. til tursejlere. 

Kurserne henvender sig direkte til den enkelte sejler, alle kurser for at gøre dig til en 

dygtigere sejler. De har også en opfordring til jer sejlere med børn ombord hejs BOB 

flaget som viser at der er små kadetter ombord, som måske kunne lide at være 

landkrabber sammen med andre børn mens man er i havn. 



Søsportens Sikkerhedsråd har sammen med TrygFonden slået sig sammen i en Sejl 

Sikkert-kampagne og søger en repræsentanter fra Sejlklubben eller Havnen.  

Deres fem råd: 

- Lær at sejle 

- Hold dit grej i orden 

- Planlæg din tur 

- Ha’ en livline til land 

- Brug vesten 

De stiller alt materiale til rådighed og du bestemmer selv om du vil stable 

arrangementer på benene eller blot stille viden til rådighed ved at dele materiale ud. 

Formålet er at ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert. 

   Se plakaterne ved indgangen. 

 

Vores unge sejlere har meget vind i sejlene, de er aktive hele året og de er bl.a. det 

kommende grundlag vi har brug for -  at have nogle aktive sejlere i sejlklubben. 

Når vi har så mange dejlige juniorer skyldes det ikke mindst, at der er og har været 

nogle meget entusiastiske vejledere gennem årene. De sidste 30 år har Bo Nørgård 

kaldet Bobo ydet en fantastisk indsats, og på sin meget stille og pædagogiske måde 

fået hundrede af unge til at elske at sejle, efter så mange år, skal man sige stop når 

kræfterne melder fra. Bobo stopper den 12. marts ved MSM’s stander hejsning og der 

skal fra FD lyde en meget stor tak til Bobo, for hans utrættelige indsats for juniorerne, 

jeg håber de nye kræfter også holder 30 år, vi får se. 

 

At være medlem i FD byder også på udfordringer for andet end juniorerne. Vi er en 

sejlklub og der sejles kapsejlads hver tirsdag. Isefjordskredsen som FD er medlem af 

afholder også kapsejladser. Vi holder naturligvis stander op og ned med efterfølgende 

frokost, der er pinseturen, Skt. Hans. grill, Elenore Rundt. SRPI som sidste år havde 

mange deltagere fra FD. Der er muligheder nok det er bare lige det med at få det 

arrangeret, hvis vi skal forny os og det er der noget der tyder på, så må der komme 

nye til med ideer og give en hånd med.     

 

På jollepladsen har vi et par Mini-12-både; det er nogle små sejlbåde specielt lavet til 

handicapsejlere, kan ikke kæntrer og siges at kunne sejles med tænderne! 

Vi har faciliteterne til at kunne give undervisning i at sejle dem, men vi kunne godt 

bruge et par frivillige, til at hjælpe på land, før vi starter op og annoncerer efter unge 

med et handicap. Det vil være om eftermiddagen en eller to gang om ugen. Kontakt 

mig for yderligere information. 

 

Med henvisning til før nævnte skal der lyde en meget stor tak til alle der giver en hånd 

med i de forskellige udvalg, i en forening under frihedsudvalget, det vil sige at alle gør 

det ulønnet og af interesse for klubben, tak. Kabyssen er som sædvane aktive også i 

aften sørger de for os, der er ost og rødvin efter mødet og til de fremmødte en fin ny 

stander. Så er sæsoner ligesom startet. 

 

Til slut en særlig velkommen til alle nye medlemmer og en tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde. 
   

  



Udvalgene præsenteres 

 

 Klubhuset ved Kurt Hansen 

Efterser borde og stole, forrum vasket og klargjort maling, toilet indkøbt. Pusler med 

tanker om nye planker til trappe, samt at omlægge fliser udenfor. 

 

 DS-bøjerne ved Torben Bay 

  Vi har tre bøjer. Nye bøjer vil fremover sættes fast med ankre frem for betonklodser. 

  Skuldelevbøjens kæde var for kort, så den gik ned sidste år. 

 

 Juniorsejlcentret ved Christian Hangel 

35-50 medlemmer flest i sensommeren. Aktivitet i Zoom8, Optimist, 606 samt lidt i 

405 og Hobie 16. Nye sejlere til stævner. Hobie 16’erne sikrer at de ældre juniorer 

bliver i klubben. Som sagt træder Bo ud, men en ny generation klar til at drive 

arbejdet fremover.  

Haldor Topsøe Cup var en stor succes på trods af blæst. Virksomheden sponsorerer 

igen i år med 10.000 kr.  

Årets SRPI dannede rammen om landets største Hobie 16-felt med 13 både. Det var 

meget morsomt. Farvandet var udfordrende for Øresundklubber.  

Vi holder Sommercamp igen i år. Vi har en søgning af midler kørende på baggrund af 

forsikringspengene fra de stjålne RIB’er. Plan om af få pengene til at yngle til nogle 

nye gode RIB’er. 

Søsportscenter på Kommunens budget i 2018. Besked om at når lokalplanen er gået 

igennem er finansieringen klar. Planen er til forhøring nu. P.t. hurdle omkring 

forurenet grund. Derefter skal projektet gennem teknik- og kulturudvalg samt byråd. 

Det forventes at tage et halvt år. Vi kan håbe på at komme igang næste år. 

Skur godt slidt efter oversvømmelse og er sundhedsskadeligt som det er nu. 

Kommune vil stille noget til rådighed; vi ved ikke hvad det er endnu.  

 

Kapsejladsudvalg ved Torben Gravenhorst 

Kapsejlads hver tirsdag. Måling af og sejl d. 12 april, se klubblad. Sejlads fra maj til 

sommerferie. Genoptager sejlads i august. 

  Tre starter med kapsejlere samt flagløb uden målerbrev. Sejlads fra kl. 19. 

  Aftensmad i klubhuset efter sejlads. 

  Hvis nogen har lyst til en dommertjans, skal de være meget velkommende.  

  Dommere får gratis mad og drikke.  

  2015: 25 både tilmeldt kapsejladsen. 

 

Jolleplads ved Esben Christiansen 

  2015: Alle pladser udlejet, første år med ventelist. 

  2016: Broer i vandet starten af april. Arbejder på skridsikring af broklap til jollebro. 

  

 FFFS ved Esben Christiansen 

Torben og Esben fra FD samt Pia formand fra MSM er bindeled mellem bestyrelse og 

styregruppen for FFFS. I år bliver arrangementet en del anderledes end det har været 

før; lidt mindre men mere koncentreret – der er stadig mange løse ender, men det 

ligger fast at der bliver: 

   Et etdags arrangement på lystbådehavnen frem for et todags på industihavnen. 

   Planen er stadig boder på land og aktivitet i havnebassinet.  

   Derudover er tanken en kapsejlads på fjorden.  

Grillen tændes om aftnen. Bestilling af salat til grill samt bestilling af rundstykker 

til søndag morgen med udbringning på bådene, til de der overnatter i båden. 

 

 Spørgsmål/kommentarer: 

  Ingen spørgsmål. 



4. Kassereren fremlægger regnskabet. 

Kasserer, Jens-Jørgen Andersen 

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

 

Ikke specielt stolt, men vi har for 2015 et underskud på 43.000 kr. Dog ikke et stort 

problem; forklaring i det følgende: 

 

 Indtægter: 

 Kontingenter 20.000 kr. mindre end sidste år. 

 Samlet indtægt 309.000 kr. modsat 349.000 kr. for 2014. 

 

 Ugifter: 

 Brugt 6000 kr. mere på aktiviteter end i 2014. 

 Stor post på 41.000 kr. for opkrævning fra Havnen for el og vand fra 2013 og 2014.  

  De har ikke sørget for at opkræve i de år. 200-300 m2/år til toiletter og køkken. 

Rengøring 20.000 kr. større i år end 2014. Kritik af utilstrækkelig rengøring af 

udvendige toiletter forrige sommer: Aftale med Havnen; 3 rengøringer om ugen 

Halvdelen af ekstrarengøringen betales af Havnen (10.000 kr.). Disse penge er ikke 

med i dette regnskab. Havnen og klubben diskuterer hvem der primært bruger 

toiletter udendørs.  

Stor post på 62.000 kr. til indkøb og vedligehold: Gulve malet, nye lamper og Miele 

opvaskemaskine indkøbt. 

 

 Financiering: 

 Obligationer giver 5.000 i rente. 

 Ikke stolt af et underskud, men pengene er gået til noget. 

 

 Juniorsejlcenteret: 

  Tilskud; 19.000 kr. fra MSM, 24.000 kr. fra FD. 

 Tilskud; 84.000 kr. fra Kommunen. 

 Sponsorat på 10.000 kr. af Haldor Topsøe til stævne. 

Sommercampen 2015 viser overskud på 20.000 kr. 

 Forsikring af materiel er en stor post, men nødvendig. 

 Driftsresultat; 22.000 kr. 

 

 Spørgsmål/kommentarer: 

 Hvorfor giver sommercampen overskud?: 

 Christian Hangel: Trænerløn på campen er ikke trukket fra overskuddet.  

 Generelt hviler campen i sig selv. 

 

 El og vand: 

 34.000 kr. for år 2013+2014, 14.000 kr. for 2015. 226m2 på forbrug i huset i 2015. 

 Torben Bay: vi lejer huset ud, derfor mange gæster og opvask. 

 Kommentar om hjemmeforbrug af vand: 90m2 hjemme, 32m2 hjemme. 

Torben har været rundt med Havnens formand og set målerne og regnskab. Det er 

ikke tal grebet i luften. 

 

 Rengøring 54.000 kr. plus 11.000 kr. i rengøringsartikler: 

 Voldsomme beløb. Spøge pensionister om rengøring?  

Jens Jørgen: Vi har rengøringsfirmaet Clear til at gøre rent. Grundrengøringen er 

34.000 kr. (når den ekstra sommerrengøring er trukket fra). 

Mht. rengøringsartikler bruger vi mange penge på papir til at tørre hænder i; har 

snakket om at installere elektriske tørrere for at spare papir. 

  

 Ingen indvendinger mod regnskab. Godkendt. 



6. Indkomne forslag. 

      Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

7. Fastsættelse af kontingent. 

      Bestyrelsen foreslå uændret kontingent. 

 

  Aktiv    750 kr. 

  Aktive ægtefæller, pensionister og juniorer 500 kr. 

  Familiemedlemskab   1600 kr. 

 

 Jesper Hansen: 

 Et medlemskab i Skuldelev koster 150 kr. Hvad får vi for pengene? Budget? 

Jens Jørgen: Vi har ikke for vane at lægge budget. Målsætning om 300.000 kr. i 

beholdning hvis der sker noget med huset. Vi har 173.000 kr. pt. Vi kan klare os. 

Forventet indkomst fra kontingenter; 50.000 kr. 

Det koster meget at holde dette hus – selv med udlejning. Vi syntes at økonomien er 

fornuftig. 

Christian Hangel: Vi ligger i den underste tredjedel i landet og kredsen mht. kontingent. 

Øresundsklubber med stor aktivitet koster det tredobbelte af os. Udtryk for provinsklub. 

 

Kjeld Moselund: Det ville pynte hvis havnen levede op til vedtægter om andelshavere. 50 

står som medlemmer i Amtoft (lille klub i Nordjylland, med krav om at være bosiddende 

inden for kommunen [Thisted, red.]). 

 

 Jan Jørgensen: Skuldelev, 150 kr.; har de klubhus og aktiviteter? 

 Jesper Hansen: Ja, men de er mindre. Undres over at der ikke er budget.  

 Jens Jørgen: Økonomi fast punkt på bestyrelsesmøde, men laver også budget i år. 

  

 Lotte Moselund: Taget er 35 år gammelt, derfor afsætter vi penge. 

 

 Ingen for ændring af kontingent. 

 

   6.  Valg af formand. 

 Lotte Moselund er ikke på valg. 

 

   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne bestå af syv medlemmer og to suppleanter. 

 

  Torben Bay er ikke på valg 
 

  Jens Jørgen Andersen og Esben Bue Christiansen er på valg, begge modtager genvalg. 
 

Christian Hangel og Finn Eland er ikke på valg, men ønsker begge at stille op som 

suppleanter. 
 

  Gunnar Kloster er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen foreslår at Christian Lumbye indtræder i bestyrelsen, derudover skal der 

vælges mindst et nyt bestyrelsesmedlem. 

 

 Nikoline Rindung, træner og sejler fra jolleplads stiller gerne op til bestyrelsespost.  

 Christian Hangel: krav om 21 år for bestyrelses- eller suppleantpost.  

 

Frem mod næste generalforsamling burde vedtægterne måske revurderes i forhold til at 

sætte aldersgrænsen for bestyrelsesposter ned til 18 år; svarende til landets folkestyre.  

 

 Niels Lauersen stiller op til bestyrelse. Nikoline venter. 



 

 Christian Lumbye indtræder i bestyrelse. 

 

8. Valg af suppleanter. 

  Finn Eland frafalder sit kandidatur. Christian Hangel vælges som suppleant 

  Kurt Hansen er ikke på valg 

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant.   

  Gabriella Gravenhorst er ikke på valg 

     Lis Eland er som revisorsuppleant på valg hvert år – ønsker helst ikke genvalg. 

  Søren Bay Andersen valgt til revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt. 

 Torben Bay: 16. marts kl. 19:00 kommer et firma og fortæller om hvordan man 

tyverisikrer både og hvordan tyve gør. Det er kommercielt. 

 

 Kjeld Moselund uddeler rødvin for indlæg til FD-nyt: Jens Peter – Rejse til Nordpol, Gunnar 

Gjadbæk Petersen – Lynnedslag med langtidsvirkning, Knud Jensen – Sommer i skærgård. 

  

 Standerhejsning lørdag d. 7. Maj. 

 

 Kurt Hansen: Opfordring til at deltage i C-holdet: Mødes torsdage i lige uger kl. 10; 

hyggeligt samvær og pusler med huset – gode frokoster.  

 Jens Jørgen: Som kasserer er det en rigtig god opfindelse. 

 

 Knud Jensen: Sejlerbridge. Vil prøve igen til efteråret, hvis nogen har lyst. 

 

Ord tilbage til Lotte, som takker dirigent med rødvin. 

 

 

       Af: Esben B. Christiansen 


