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Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub 

 
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30 i klubhuset 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. 

 

Dirigenten takker for valget. 

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

indkomne forslag er modtaget i korrekt tid. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af referent 

Formanden foreslår Esben Bue Christiansen. Valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger 

 

 Formandens beretning 2017 – Lotte Moselund 

  Bestyrelsen har afholdt 7 møder siden sidste generalforsamling. 

Medlemstal: 159 aktive, 79 pensionist, 25 ægtefælder, 15 passive, 8 familie, 44 juniorer, 

330 i alt. 

I løbet af 2017 har vi haft foredrag fra DSRS-søredningstjenestens Lynæs-afdeling samt 

foredrag om singlehand-sejlads til og fra Caribien. 

Stort Haldor Topsøe Cup, gav megen medieopmærksomhed. 

Det er flot at vi har et aktivt Juniorsejlcenter på trods af faciliteterne og ligesom 

foregående år har der været afhold sommercamp i skoleferien. Mht. byggeriet af nyt 

søsportscenter har der været mange søforklaringer. Senest er projektet på hold pga. 

helhedsplanen for Kalvøen og med en tømt kommunekasse pga. Vinge-projektet har det 

nok lange udsiger. 

 

Der er ved at komme en ændring i sejlsporten, der fokuserer på nye spændende både til 

læring og lån for klubmedlemmer. Aktuelt foreligger et forslag på dagens agenda. 

 

Frederikssund Sejlklub efterlyser nye kræfter, måske flere udvalg til at give et mere 

spændende klubliv? Man behøver ikke være i bestyrelsen for at være med i et udvalg. 

Stor tak til Ebbe for at bestyre udlejningen af vores klubhus i adskillige år. Henning 

Thomsen overtager denne post. 

Esben skal have tak for sit engagement og hjælp med juniorsejlere og jolleplads. 

Jeg vil også takke Kurt for sit virke i Kabyssen og på C-holdet. 

 

Der er endnu ikke fundet løsning på mad til aftenkapsejladserne. 

Fremmødet til årets nytårskur var sparsomt, hvad gør vi fremover? 

Tilbage i 2016 flyttedes havnefesten Frederikssund For Fulde Sejl til lystbådehavnen. 

Siden kom vi med i det landsdækkende koncept Havnens Dag under Vild-med-Vand. I 

2017 var der dog ikke opbakning til at afholde et havnearrangement da kræfterne blev 

brugt på Haldor Topsøe Cup.  

 

Klubben har fortsat dialog med Havnen om vores fælles interesser. 

Fra i år agtes det kun at udgive FD-Nyt to gange om året. 

Vi skal senere på dagsordenen behandle forslag om at slette passus i vedtægterne 

vedrørende skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen for at introducere muligheden for 

indkaldelse pr. e-mail. 

Vi har standerhejsning d. 5. maj og årets pinsetur ligger d. 19.-20. maj. 

  

   Udvalgsberetninger 
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  Kabyssen – Kurt Hansen 

Det står sløjt til, mange er trådt af, så vi er holdt op med at smøre mad til kapsejlads. 

Kabyssen hjælper stadig gerne ved stander op/ned, nytårskur m.m. 

 

  C-holdet – Tove Fisker, tovholder 

Holdet startede i 2011 og består i dag af 14 pensionister, der mødes hver anden torsdag 

(lige uger) kl. 10 og holder vores klubhus ved lige. 

Ydervægge skal snart males igen. Ovenlysvinduerne blev ordnet sidste år og blandt de 

seneste opgaver har været arbejde efter hærværket i klubhuset. Kurt og Knud reddede 

dør og dørkarme til køkkenet.  

Først drøftes dages opgaver over en kop kaffe og efter udført arbejde sluttes af med en 

frokost med snak om kommende opgaver.  

Et par vigtige punkter, der også skal arbejdes på, er at få klubbens medlemmer til i 

højere grad at påskønne arbejdet og passe bedre på huset samt at få flere med i C-

holdet. Ikke alle har samme energi som tidligere. Vel mødt. 

 

  Kapsejlads – Torben Gravenhorst 

Vi er utrolig glade for Kabyssen og C-holdet. Vi skal have fundet på en løsning for mad 

efter aftensejladserne, der afholdes fra maj til september. Op til 25 både på vandet 

sidste år. Flagløb er meget populært; i 2017 var der flere i flagløb end i kapsejlads.  

Kjeld Moselund berettede at kapsejladsafslutningen var årets største arrangement i 

klubhuset. Ugentlig sejlads er godt for nye sejlere – man lærer en masse.  

Vi starter med Tune-Up sejlads d. 1. maj.  

Aftale med Carsten Madsen om at afholde brush-up-kursus på kapsejladsregler vs. 

Søvejsregler: Fokus på gråzoner og forskelle mellem søvejs- og kapsejladsregler. 

Afholdes tirsdag d. 17/4 kl. 19:30. 

 

  Juniorsejlcenteret – Torben Gravenhorst 

Haldor Topsøe Cup 2017 blev et kæmpe stævne. Det blev et par dejlige dage, 99.9% af 

deltagerne var glade.  

Sejlere fra Juniorsejlcenteret har været til kredsstævner i Herslev og Holbæk, været på 

Sundet, til Sail-Extreme i Kerteminde og Harboe-Cup i Skælskør samt udlands på 

Gardasøen. En håndfuld unge har været på Dansk Sejlunions klubkonference. 

Mht. optimister har vi tre rigtig gode, 20 blandede (hygge og nogle der gerne vi sejlere 

mere kapsejlads). Af store joller har vi tre Zoom8 (jolle for 13-16 årige), to Europajoller 

samt to-tre laserjoller. Aldersspændet i de større joller er 13-51 år.  

Klubbens 606’ere flittigt brugt og stigende interesse. 10-15 unge sejlere. Vi har 2½ båd 

(Lars Holms 606’er Rødnæb lånes). Der sejles også i Hobiecat og 405, men der er ikke 

faste besætninger. Sejlet med nogle gange på tirsdagskapsejladserne. 

Mandag er den primære sejldag imens torsdag er sejl selv med bl.a. tomandsjoller.  

 

  Aktivitetsudvalg – Niels Lauersen 

  Kommende aktiviteter: 

  12. marts: Foredrag om Sirius-patruljen. 

  5. april: Vetus og viser/fortæller om deres sortiment af bådsystemer. 

  12. april: Foredrag med Youth Vikings Denmark:  

Christian Hangel: semiprof. dansk sejlerhold der er med i Youth Americas Cup 

kommer og fortæller om deres oplevelser. Bl.a. ved Bermuda i foilende både. 

Medio maj kommer foredrag om Oceans of Hope; jordomsejling for skleroseramte børn 

og unge. 

Årets pinsetur går til Lynæs, hvor klubhuset lånes. Håber at krydre med musik og 

happening. 

  Jeg har rollen som assisterende administrator for klubbens hjemmeside og Facebook. 

  Opfordring til at danne flere udvalg i klubben. 

 

 DS-bøjer – Torben Bay 

  Varetager de gule ankerbøjer sammen med Rene i Marbæk. Vi har 5 bøjer.  

  Medlemmer af Dansk Sejlunion og Dansk Tursejlerforening må bruge hinandens bøjer.  

  Vi er kun to om arbejdet, men vi kan ikke være flere i båden sammen med bøjerne.  
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 Jolleplads – Esben Christiansen 

  I 2017 var omtrent alle pladser besat, dog stadig ledige kajakpladser. 

  Jeg går af som administrator og Søren Bergh Andersen overtager. 

 

 Nyt udvalg: Sejlads for Alle – Peter Ottesen  

Været medlem af Jyllinge Sejlklub siden 87. Blev syg, fik rygmarvsskade og kom i 

kørestol. Solgte båd og farvel til klub. Prøvede på center for rygmarvskade i Hornbæk at 

sejle i Mini12’er, der drives i samarbejde med Hornbæk Sejlklub. Indså at sejlads ikke 

behøvede at være slut. Forsøgte at starte op i Jyllinge, men der var ikke opbakning til at 

skyde de krævede midler i at oprette en handikapafdeling. Prøvede også i Roskilde. 

Opringning om at FD allerede havde faciliteterne for handikapsejlads: Adgang til klubhus, 

broer og både. 

Pga. vejr og begrænset fremmøde var kun jeg og en enkelt anden på vandet i 2017. 

Udfordring er ikke ressourcer og udstyr, men hjælp til at komme op og ned i både samt 

følgebåde. Måske man kunne lønne unge sejlere til at hjælpe.  

Har 4-6 nye potentielle medlemmer på hånden.  

Meget glad for den positive tilgang fra FD, er derfor meldt ud af Jyllinge og ind i FD. 

Sejlads for Alle – det skal ikke kun være for handikappede, men også for fuldt førlige. 

 

 Spørgsmål/kommentarer: 

Erik Bak: unge har frygt for om de kan tage ansvar for at hjælpe handikappede. 

Opfordrer til at Peter Ottesen kommer en Mini12’er-dag, en mandag, når der er 

juniorsejlere på pladsen alligevel. Så kan de unge lære dig at kende og omvendt. 

 Vi starter i maj måned. 

 

Christian Hangel: Vores handikapvenlige faciliteter stammer fra at en ældre handikappet 

havde held med at søge midler fra kommunen.  

Vi har et godt ungdomsmiljø, så positivt hvis flere kunne være med. 

Lotte Moselund: Klubbens Mini12’ere kørt til klargøring i FIOMA-bygningen nær Elværket.  

Sponsorat på 10.000 kr. fra FOF. 

 

4. Kassereren fremlægger regnskabet – Jens-Jørgen Andersen 

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

 Årsregnskab, revideret af Gabriella Gravenhorst og Søren Bergh Andersen. 

 Underskrevet af bestyrelse. 

 

 Indtægter: 

 Kontingenter; 155.000 kr., 10.000 kr. mindre end året før 

 Udlejning af klubhus; 46.000 kr. vs. 61.000 kr. sidste år. 

 Sponsorat fra FOF (der er jeg også kasserer); 10.000 kr. til Sejlads for Alle. 

 Samlede indtægter; 313.000 kr. 

 

 Udgifter: 

 Ikke brugt meget på events; 4.000 kr. Vi kommer til at bruge mere i år.  

 FD-Nyt; 25.000 kr. Bøvl med Postnord og porto. 

 Kabyssen; 25.000 kr. til mad o.l. 

 Støtte til Juniorsejlcenter; 24.000 kr. 

 Kontingent til Dansk Sejlunion, 27.000 kr. 

 Samlet administration; 62.000 kr.  

 Klubhus, varme og rengøring; 147.000 kr. 

 

 Årets driftsresultat; 53.000 kr. i overskud. 

 Målsætning om at have buffer på 300.000 kr. Vi har 275.000 kr. i værdipapirer. 

  Køber obligationer til kurs 96, når vi har overskud. Det giver provenu på 5000 kr./år. 

  Vi har stort set nået bufferen, hvad skal vi fremover? 

 

 Juniorsejlcenteret: 

 Klubstøtte; 19.000 kr. fra Marbæk, 24.000 kr. fra Frederikssund. 
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 Kontingenter; 15.000 kr. 

 Kommunal støtte; 38.000 kr. 

 Indtægt fra Topsøe Cup; 37.000 kr. skal fordeles. 

 Der er brugt 19.000 kr. på vedligehold 

 Forsikring; 21.000 kr. 

 Uddannelse; 30.000 kr. 

 Samlet for 2017 er overskud; 50.000 kr. 

 

Spørgsmål/kommentarer: 

 Torben Gravenhorst: 

 Jollepladsen kunne bruge et ansigtsløft. 

 

Lotte Moselund uddeler rødvin til Kurt Hansen og Esben Christiansen med tak for arbejdet i klub 

og bestyrelse. 

 

5. Indkomne forslag. 

Forslag I: Vedtægtsændring 

Dirigent, Carsten Madsen: Jvf. §22; Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 af totalt antal 

medlemmer. Hvis det ikke kan lade sig gøre, men hvis der opnås almindelig stemmeflerhed, skal 

der afholdes ekstraordinær generalforsamling inden for tre uger.  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kom sammen med indkaldelse til ordinær 

generalforsamling. 

Redaktør, FD-Nyt, Kjeld Moselund: vil gerne indkalde pr. e-mail frem for at det skal gøres pr. 

skrift. Sammen med kasserer er der sendt breve til dem, som vi ikke har e-mailadresse på. 

Ingen ønsker om skriftlig afstemning. Afstemning ved håndsoprækning. 

Totalt antal stemmeberettigede:58. Antal for forslag: 58. Ingen imod. 

Forslag sendt til ekstraordinær generalforsamling d. 12. marts i forbindelse med Sirius foredrag. 

Forslag II: Sejlads for Flere - Sportsbåde i klubben 

Dirigent: Behandling jvf. §17. Vi stemmer om forslag og ændringsforslag til forslag. Almindelig 

stemmeflerhed afgør. 

Christian Hangel: Forslaget har været diskuteret i bestyrelsen og der har været enighed om at 

forelægge forslaget på generalforsamlingen. Bestyrelse kunne formelt sætte et sådant projekt i 

gang uden godkendelse fra generalforsamling. Principbeslutning om at sætte gang i et projekt, 

der potentielt kan ende i to både. For at søge fonde må man også lægge egne midler i et projekt. 

Eksempelvis 25 % egne midler og søger fonde for resten. 

Ideen kommer af to ting: For første har Kalundborg modtaget 170.000 kr. til at købe J70, for det 

andet passer projektet godt sammen med Sejlads for Alle. Peter Ottesen har spurgt til brugen af 

vores tredive år gamle 606’ere til sejlads med handikappede, J80 er bedre. 

Mærsk McKinney fond har støttet andre klubber sidste år til lignende projekter. Der skal smedes 

imens jernet er varmt, fondenes fokus skifter. 

Der sker en masse i sejlsporten; der kommer folk, som gerne vil lære at sejle, men ikke vil have 

båd, unge som ikke har tid/råd til båd foruden opadgående sejlsportsliga. 

  

Forslag er at anskaffe to J-80, såfremt forudsætningerne kommer på plads; at der kan skaffes 

fondsmidler, at der kan nedsættes en projektgruppe og at vi er parate til at bruge op til 110.000 

kr.  

 

Peter Ottesen; 

J-80 passer som fod i hose til handikappede samt alle andre. Har selv prøvet at sejle J-80. Det er 

nødvendigt at investere i nyt udstyr, hvis man vil have de unge til at sejle med. Erfaring fra 

Jyllinge med joller, både, surf og kajak. I dag er 140 medlemmer i kajakafdelingen. 

 

Carsten Madsen: 

Hvorfor J-80 og ikke J-70? 

Christian Hangel: Fonde peger på både J-80 og J-70. J-70 er dyrere og har en 1.5 m dyb lodret 

T-køl: ikke egnet til fjordsejlads. 

 

Jens Jørgen: 
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110.000 kr. er et fornuftigt tal uden at det gør ondt; vi kan nå beløbet uden der koster ekstra. 

Det kommer ikke til kontingentforhøjelser. 

 

Kurt Hansen: 

Hvem skulle sejle bådene? 

Christian Hangel: dem der skal sejle dem, er de samme som vi mangler i klubben. Vi mangler et 

tilbud til de 30-årige, der kommer til byen og gerne vil sejle, men ikke ønsker at starte med at 

købe en båd. 

 

Torben Gravenhorst: 

Vi bliver nødt til at forny klubben, dette er et forslag der kan få vores juniorer til at blive her. 

 

Jesper Falk: 

FD trænger til at vågne op – vi skal have nye sejlere for at der et underlag for vores brugte både. 

At vi kan hjælpe handikappede samtidig er godt for klubbens image. 

Hvad med kranværk og trailer? 

Christian Hangel: kranværk kan ikke klare bådene. Tror ikke vi kommer til at køre dem meget 

rundt. Ligasejladsen stiller både til rådighed, man tager blot sin taske med. 

Køber man dem brugt, skal de nok hentes i udlandet – derfor også med trailer. 

 

Henrik Lindberg: 

Forholdsvis ny bådejer; det ufatteligt mange penge at bruge på et par både. 

Syntes at man skal vide hvad det kommer til at koste for bådenes brugere.  

80 % af klubbens medlemmer er nok ikke brugere.  

Christian Hangel: brugerbetaling imellem 1000-3000 kr., svært at sige. Flere modeller for hvor  

meget må man sejle for pengene. 

 

Lotte: 

Det skal være vores allesammens både; når vi ikke kan overkomme at tage vores egne store 

både på vandet, kan vi låne/leje klubbåde. 

 

Christian Lumbye: 

10 år i klubben. Abonnementer er en stigende tendens; folk vil gerne betale penge løbende for 

noget de har til rådighed. Det fungerer i flere danske klubber allerede. Mange unge har ikke tid 

og råderum i økonomien til at eje og drive båd. 

 

Flemming Koltoft: 

God med klubbåde, men vi kan få 15-20 H-både til prisen. 

Smarte nye ting har en begrænset aktiv brugstid. Hvem skal have ejerskabet af bådene? 

Klubben skal have ejerskabet. 

 

Peter Ottesen: 

110.000 kr. er ikke ret mange penge, når vi lejer bådene ud og der er brugerbetaling – hvad vi 

lægger ud, kommer ind igen. Vil gerne hjælpe med at søge fonde. 

 

Carsten Madsen: 

Det er ikke mange penge, man kan altid sælge bådene igen. 

Er selv med i tre andre klubber med sportsbådssejlads. 

 

Erik Bak: 

Hvis vi kigger på hvad vi bruger på optimister pr. år er det ikke så slemt at bruge 110.000 kr. for 

to både, der kan bruges af alle. Har oplevet voksne komme på jollebroen og spørge om 

mulighederne for at sejle. Når de store kølbåde er blevet for store at tumle, kan man sejle J-80 i 

stedet. 

 

Morten Bülow: 

Kommer oprindeligt fra Marbæk Sejlklub, der driver skolebåde med instruktør. Her koster det 

1600 kr. pr. sæson at sejle skolebådene, der kan lejes i weekender. Der er venteliste for at 

komme med i sejlerskolen. Vil også gerne hjælpe. 
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Henrik Lindberg: 

Der skal være reglement for brug. 

 

Kurt Hansen: 

Vi skal også have in mente, at bådene skal vedligeholdes. 

 

 

Per: 

Anden praktisk ting: Vi skal købe to pladser af Havnen til bådene. 

Det skal på plads, hvem der skal passe og vedligeholde bådene. 

 

Niels Lauersen: 

Tog duelighedsbevis i Jyllinge, der har klubbåde, som altid er på vandet. Bådene klargøres og 

riggers af for vinteren af brugerne. 

 

Christian Hangel: 

Bådpladser; indlagt 40.000 kr. som buffer til den slags (eller til hjemtransport fra købssted). Vi 

skal naturligvis også snakke med Havnen. De kan måske også have interesse. 

Hvis vi køber H-både får vi ingen fondsmidler og vi får både som er 30 år gamle. I stedet får vi to 

J-80, som måske er 2 år gamle både. 

Kerteminde blev bedt om at søge om midler til J-80 frem for H-både af Maersk McKinney fond. 

 

Forudsætning for at projektet bliver til noget og vi kommer til at købe både er, at der kan rejses 

330.000 kr. fra fonde og der kan nedsættes et udvalg.  

Der har været flere tilkendegivelser om støtte til projektet. 

 

58 stemmeberettigede til stede, 38 for, 6 imod. Forslag vedtaget. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 

      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

  Aktiv    750 kr. 

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

  Familiemedlemskab                  1600 kr. 

 

 52 for uændret kontingent, ingen imod. 

 

7.  Valg af formand. 

 Lotte Moselund er ikke på valg. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

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

   Torben Bay er ikke på valg. 

   Christian Lumby er ikke på valg. 

   Kurt Hansen er på valg, ønsker ikke genvalg. 

   Esben Bue Christiansen er på valg, ønsker ikke genvalg. 

   Jens Jørgen Andersen er på valg, modtager genvalg. Valgt. 

   Niels Lauersen er på valg, modtager genvalg. Valgt. 

 

 Lotte Moselund: Morten Andersen, vil gerne i bestyrelse, har været her, men måtte gå. 

Morten Andersen valgt. 

 

 Henriette Taksøe vil gerne i bestyrelsen. Indmeldt. Valgt. 

 

9. Valg af suppleanter. 

Christian Rasmus Møller er ikke på valg. 

Christian Hangel er på valg, modtager genvalg. Valgt. 

 

10. Valg af revisor og revisor suppleant.   
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  Gabriella Gravenhorst er på valg, modtager genvalg. Valgt. 

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

 

11. Eventuelt. 

 

 Erik bak: 

 Jeg ville gerne se flere voksne på jollepladsen, der sejler joller sammen. Måske et D-hold, der 

hjælper hinanden med at holde både og jolleplads ved lige? 

 Liste man kan skrive sig på til dette. 

 Anden liste: Hjælpere til Haldor Topsøe Cup, 12. maj. Det bliver ikke lige så stort som sidste 

år. Enkelt dag i år. 

 

 Torben Gravenhorst: 

 Kapsejladsudvalg: Vi har fået en fast dommer, men han er alene i efterårssæsonen. 

 Henriette Taksøe meldt sig. Håber på gratis mad til dommere igen. 

 

 Knud Jensen: 

 Lejede klubhus dagen efter hærværk, hvilke tanker er der for at det ikke gentager sig? 

 Niels Lauersen: En venlig sjæl har sponsoreret et par overvågningskameraer. I næste uge 

kommer der kameraer op og mærker på døre.  

 Bekendt med nye regler for overvågning og hvordan sikrer vi at fester ikke overvåges? 

 Niels Lauersen: Låsesmed (medlem af Havnen) har styr på paragrafferne. 

 Kurt Hansen: Video kører på server og ses kun, hvis der er sket noget.  

 

 Torben Bay: 

 Vild med Vand/Havnefest. Sidste år blev det aflyst, da folk hellere ville støtte Haldor Topsøe 

Cup stævnet. Der skal være nogle med, der vil. Der er mange der gerne vil hjælpe på dagen, 

men det kræver mange kræfter at drive den administrative del. Der skal søges tilladelser og 

holdes kontakter til standpladser. Føler ikke at der er engagementet til at drive Havnens Dag. 

 Lotte Moselund: Vi var på workshop i Roskilde, her var det havnefolk og ikke sejlklubfolk, der 

havde engagementet.  

 Torben Bay: Mange af de havne der gør noget, er kommunale havne med et stort budget og 

betalt arbejdskraft.  

 Hvis nogen vil være med til at lave Havnens Dag, skal de bare tage kontakt. 

 

 Ord tilbage til Lotte, som takker dirigent med rødvin. 

 Ost og rødvin efter generalforsamling. 

 

 

 Referent: Esben B. Christiansen  Godkendt af dirigent: Carsten Madsen 


