
Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub 
 

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i klubhuset 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslår: Jesper Falk. 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 

og indkommende forslag er modtaget i korrekt tid. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger 

 

 Formandens beretning 2016 – Lotte Moselund 

  2016 var et forholdsvis rolig år uden de vilde storme.  

Bestyrelse har afholdt 7 møder i det forgangne år. Hvert medlem har et 

ansvarsområde.  

 

  Medlemstallet i Frederikssund Sejlklub er p.t. 324, heraf 48 juniorer.  

 

  Stabilt antal juniorer. Godt at der stadig er interesse trods faciliteter. 

 

Foredrag i det forgangne år:  

49’er-sejler og OL-bronzevinder Katja Salskov-Iversen fortalte til et velbesøgt 

arrangement om vejen til OL i Rio 2016. 

Langturssejler Leif Stubkjær berettede om sejlads til det flotte, men barske 

Nordøstgrønland i sin 39 fods ketch. 

 

  Stor tak til alle de frivillige der hjælper til – uden frivillige er der ingen klubliv. 

 

Vores nye hjemmeside, www.frederikssundsejlklub.dk, er kommet op at køre og vi har 

fået egen Facebook-side (søg på Frederikssund Sejlklub). 

 

Weekenden d. 20.-21. maj er Frederikssund Sejlklub sammen med Jægerspris 

Sejlklub vært for et stort jollestævne, hvor vi forventer 250 sejlere. Stævnet 

arrangeres med støtte af Dansk Sejlunion og Torm. Et stævne i denne skala behøver 

mange frivillige og der opfordres derfor til at give en hånd. 

 

Årets pinsetur d. 3.-5. juni går til Herslev og Niels Lauersen søger hænder til at 

hjælpe med arrangering af turen. 

 

FLID (Foreningen for Lystbådehavne I Danmark) er gået sammen med Dansk 

Sejlunion om at arrangere en dag til at sætte fokus på havne- og vandaktiviteter: 

Havnens Dag.  

Frederikssund er optaget på listen over Vild med Vand-havne og klubben samt 

lystbådehavnen arrangerer i fællesskab Havnens Dag – Lørdag d. 10. juni – hvor der 

bliver aktiviteter på fjorden samt i/på lystbådehavnen med fest og musik på land. 



Vi har tidligere i august sammen med Marbæk Sejlklub afholdt Frederikssund For 

Fulde Sejl i byhavnen og sidste år her på lystbådehavnen. Dette arrangement er lagt 

sammen med Havnens Dag og afholdes nu på plænen ved klubhuset. 

 

  Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) afholdes d. 17.-18. juni, se FD-nyt. 

 

I november afholdt Frederikssund Kommune et fællesmøde med foreningerne på 

Kalvøen; Sejlklubben, Roklubben, Lystbådehavnen og Juniorsejlcenteret. Temaet var 

ideer for fremtiden på Kalvøen og der kom mange gode ideer frem. Nu er der dog gået 

tre måneder uden at vi har hørt tilbage fra kommunen, men vi venter stadig spændt.  

 

Et af vore mangeårige medlemmer, Peter Tøger, tabte tidligt i år kampen mod 

kræften. Vi vil huske ham for hans sange og viser, æret være hans minde. 

 

Niels Lauersen laver en medlemsundersøgelse her i klubben og har i den forbindelse 

lavet et spørgeskema, som vil gå rundt efter generalforsamlingen. 

 

Vi har fået nye borde og stole, da plejecenter Lundegården skulle have nyt inventar og 

spurgte om vi ville have det gamle. Design og farver kan diskuteres, men nu falder 

man ikke ned af stolen, hvis beretningen er for lang. 

    

 Øvrige beretninger 

 

 Juniorsejlcentret ved Christian Hangel 

  Stabilt antal juniorer med nuværende 48 medlemmer imod 44 sidste år.  

Vi har fået nyt (midlertidigt) skur stillet til rådighed af kommunen. Nybyggeriet 

Søsportscenteret er stadig på kommunalbudgettet i 2018 og jeg begynder snart at 

prikke til kommunen for at holde dem til ilden. 

  I juniorarbejdet er Erik Bak blevet en stærk bærende kraft sammen med Esben. 

  Vi holdt igen i 2016 kredsstævnet Topsøe Cup med omkring 50 deltagere. 

 

  Genopstiller til Dansk Sejlunions bestyrelse for to år mere.  

  Der er nu to fra provinsklubberne i bestyrelsen. Prøver at skabe bred sejlunion. 

 

I juniorsejlcenteret er vi udfordret af medlemstal vs. faciliteter. Der er base for at vi 

kunne være dobbelt så mange juniorer, hvis vi havde bedre faciliteter og dermed 

blandt de største juniorarbejder i landet. 

 

  Jollestævne; Haldor Topsøe Cup / Bro Cup 2017: 

  20.-21. maj. 

Junior Grand Prix; forventer 160 optimister, foruden Zoom8, Feva, Tera og Europa-

joller. Foruden Junior Grand Prix kommer der high-performance joller fra landsholdet;  

49’er FX og Nacra 17. De bliver 50 sejlere, der holder træningslejer og stævne. 

Landsholdset har selv anmodet om at komme og være med. 

Planlægger en bane for high-performance jollerne nord for Tippen, to-tre baner syd for 

Tippen og tilskuere på selve Tippen. En bane nord for broen med bureau i Kignæs. 

Hans Friis og Bjørn fra Jægerspris er baneledere. Styr på banebåde; det vandbaserede 

er ved at være på plads. 

Forventer 200 joller syd for broen og 100 nord for (Europa og Zoom8). Isætning fra 

stranden mellem roklubben og Stenværkshavnen for 29’er 49’er FX og Nacra17. 

  Der bliver mange små opgaver, der skal løses på land. Vi mangler stadig hjælpere. 

 

Første hjælpermøde onsdag d. 15. marts (regner med kl. 19:00); der kommer 

opslag på Facebook og hjemmeside. Uddele arbejdsopgaver. 



Erik Bak er stævneleder, Bjørn (Jægerspris) tager sig af dommere, Hans Friis tager sig 

af landsholdet, landsektionen vil varetages af Torben Gravenhorst eller Christian 

Hangel. 

Stævnet bliver det mest komplicerede sportsevent i Frederikssund i 2017 og kommer 

snart i medierne. Torben, Erik, Hans og Bjørn er primusmotorerne bag. 

Vi får Frederikssund på danmarkskortet. Samarbejde mellem Juniorsejlcenteret 

(dermed FD og MSM) og Jægerspris; positivt at vi kan samarbejde på tværs af 

provinsklubber 

 

Torben Gravenhorst: tanker omkring firmastøtte: vi har hårdt brug for sponsorkroner, 

så hvis nogen har kontakter må de gerne slå på tråden. Vi kan forlange reklamer på 

bådene. Haldor Topsøe er titelsponsor. 

 

 Spørgsmål/kommentarer: 

  Ingen spørgsmål. 

 

3. Kassereren fremlægger regnskabet. 

Kasserer, Jens-Jørgen Andersen 

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

 Årsregnskab, revideret af Gabriella Gravenhorst og Søren Bergh Andersen. 

 Budget 2016 sat på siden sidste generalforsamling. 

 Stor klubhusudlejning i 2016.  

 De samlede indtægter for klubben var 328.000 kr. imod 309.000 kr. i 2015.  

 Udgifter i 2016: 

  Aktiviteter  11.000 kr. imod 16.000 kr. i 2015. 

  FD-Nyt  28.000 kr. uændret. 

  Mødeudgift  8.600 kr. (inklusiv mad og drikke på generalforsamlingen). 

  Dansk Sejlunion 29.000 kr. 

  Codan -114 kr. ind fra Codan fordi vi er gode kunder. 

  Vedligeholdelse  20.000 kr. 

  Varme  23.000 kr. stabilt. 

  Rengøring 31.000 kr. imod 54.000 kr. i 2015. Havnen tager sig af de udvendige 

toiletter. 

Indkøb og fornyelser 5.000 kr. (lille beløb i forhold til 2015, hvor vi købte 

vaskemaskine og lamper). 

 

 Finansiering: 

  Renteindtægter fra obligationer 5.000 kr. 

 

 Juniorsejlcenteret: 

  Indtægter: 

  MSM tilskud 19.000 kr.  

  FD tilskud 24.000 kr.  

  Kontingenter 20.000 kr.  

  Kommune 22.000 kr. 

Frederikssund For Fulde Sejl gav overskud på 9.700 kr. i 2016 imod 3.000 kr. forrige 

år hvor det blev holdt i trafikhavnen. 

  Stævnesponsorat 10.000 kr. 

 

  Udgifter: 

  Vedligehold  70.000 kr. heraf ny motor for 50.000 kr. betalt af forsikringssum fra 

stjålet båd forrige år. 

  Uddanelse  11.000 kr. imod 19.000 kr. i 2015. 

  Trænerløn  20.000 kr. 

  Samlet set underskud for Juniorsejlcenteret på 24.000 kr. 



 

 Frederikssund Sejlklub har overskub i 2016 på 83.000 kr. 

Mål om 300.000 kr. på konto som midler til større reparationer (tag, køkken o.l.). Vi har 

pt. Værdipapirbeholdning på 161.000 kr. 

 

 Spørgsmål/kommentarer: 

  

  Torben Gravenhorst: 

   Tomt felt (konto 1240, Kapsejlads). Der er 300 kr. i overskud på kapsejlads. 

 

 Ingen indvendinger mod regnskab. Godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 

 Fra Christian Lumbye er der kommet forslag om vedtægtsændring: 

 §10. ”Valgbare er medlemmer, som er fyldt 21 år” ændres til 18 år. 

Christian Lumbye: På sidste års generalforsamling havde vi aldersgrænsen til diskussion; 

at sætte den efter den generelle alder for myndighed og kørekort. 

 

Christian Hangel: Valgbarhed i Dansk Sejlunion nævner ikke noget om alder. I den 

kommende bestyrelse kommer en 20-årig. 

 

 Jens Jørgen: Hvad med at lade aldersgrænsen gå ud, ligesom i Dansk Sejlunion? 

 

 Jævnfør §13: Forslag samt ændringsforslag kan tages til afstemning. 

 Forlag ændret til at lade aldersgrænsen i §10 udgå.  

 

Ingen fremmødte i kontingentrestance. Af fremmødte stemmes enstemmigt for det 

ændrede forslag. 

  

Jævnfør §21 kan vedtægterne ikke ændres før mindst 2/3 af klubbens medlemmer 

stemmer for på den ordinære generalforsamling. Herfor indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling i forbindelse med foredrag onsdag d. 8. marts kl. 18:45. 

 Efterfølgende foredrag af DSRS – Dansk Søredningsselskab. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

      Bestyrelsen foreslå uændret kontingent. 

  Aktiv    750 kr. 

  Aktive ægtefæller, pensionister og juniorer 500 kr. (Pensionist fra 65 år) 

  Familiemedlemskab  1600 kr. 

 

 Ingen for ændring af kontingent. 

 

 Godt at vi er økonomisk polstrede til det 20 år gamle tag. 

 

   6.  Valg af formand. 

 Lotte Moselund er på valg, modtager genvalg. Valgt. 

 

   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

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

Esben Bue Christiansen, Jens Jørgen Andersen og Niels Lauersen er ikke på valg. 

  Christian Lumby er på valg. Valgt. 

  Kurt er på valg, ønsker at fortsætte som suppleant. Genvalgt. 

  Torben Bay er på valg, modtager genvalg. Valgt. 

 

  



8. Valg af suppleanter. 

Christian Hangel er ikke på valg. 

Finn Eland udtræder. 

 

Der skal vælges en ny suppleant. 

Christian Rasmus Møller valgt. 

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant.   

  Gabriella Gravenhorst er ikke på valg. 

  Søren Bergh Andersen er som revisorsuppleant på valg hvert år, modtager genvalg. Valgt. 

 

10. Eventuelt. 

 Torben Gravenhorst:  

 Aftenkapsejladsen om tirsdagen fungerede godt i 2016. I til sæsonen 2017 ændres 

tilmeldingen: ”Manage To Sail” fra Dansk Sejlunion, lettere at holde styr på 

kontaktinformation. Tilmelding online eller personligt i klubben. 

    

 Appellerer til at folk hjælper til ved stævnet d. 20.-21. maj. Vil gerne have navn og 

email på hjælpere. Der bliver byfest samtidig med mad på torvet arrangeret af 

Frederikssund Erhverv. 

 

 Christian Hangel: 

 Regelaften d. 28. februar kl. 19:00, besked til Bjørn (Jægerspris). Der vil være 

fokus på de nye ændringer til kapsejladsreglerne.  

 

 Niels Lauersen: 

 Foredrag d. 8. marts, efter den ekstraordinære generalforsamling fortæller DSRS om 

deres arbejde med søredning i de danske farvande – herunder på fjorden. 

  

 På pinseturen har vi fået lov til at låne Herslevs klubhus. 

 

Sjælland Rund På Indersiden: Vi er gæstehavn den weekend, hvorfor vi har arrangeret 

frihavn og åbent klubhus. Det kommer snart op på SRPI’s hjemmeside. 

 

  Medlemsundersøgelse delt ud på bordene, resten sendes ud på mail. 

 

 Jens Jørgen: 

  Uddeling af klubstandere til fremmødte. 

 

Ord tilbage til Lotte, som takker dirigent med rødvin. 

 

       Af: Esben B. Christiansen 


