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Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub 
 

Torsdag den 28. februar 2019 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 ved FD-nyt. 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig og 
beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af referent 
Formanden foreslår Henriette Taksøe-Jensen. Valgt. 

 
3. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger 
 
 Formandens beretning 2018 – Lotte Moselund 

Status for medlemmer er pr. 31. januar 2018 
Medlemstallet fordeler sig er pr. 31.12.2018 således: 
Aktive og ægtefæller 208, Pensionister (over 60 år) 67, Passive 16, Familie 10, 
Juniorer 26 (ti fjordrejer) ikke medregnet. Det giver i alt 327. 
Siden opgørelsen har vi fået 4 nye medlemmer mindst fyrre år yngre end mig det 
tegner lyst, velkommen til alle nye medlemmer. 
 
Bestyrelsen har holdt 6 møder i det forgangne år. 
Yderligere er der afholdt tre møder med Havnen og to med MSM vedrørende 
juniorsejlcentret, som begge sejlklubber står bag. 
 
Sejlklubben har et formål, det står i vedtægterne, at fremme sejlsporten, bl.a. ved at 
afholde en ugentlig kapsejlads og stille både og træning til rådighed for de unge.  
 
Vores bestyrelse har været repræsenteret ved Dansk Sejlunions generalforsamling og 
deres årlige seminar, bl.a. for at følge med i, hvad der sker i andre klubber. Vi 
samarbejder ligeledes i Isefjordskredsen. 
 
I klubregi sejles der fast kapsejlads tirsdag og onsdag. De fleste af vores kapsejladser 
er i samarbejde med Marbæk sejlklub, det giver lidt ekstra kamp om placeringen. 
Det kræver frivillige. Bådejerne der sejler kapsejlads skal have sejlene målt, og lagt 
bøjerne på rette plads, der skal være dommerbåde og laves oversigt over 
resultaterne, alt kræver aktive medlemmer. 
For, at de skal yde deres bedste, må de videreuddannes som dommere, i måltagning 
af sejl og som trænere, så de kan gøre vores unge sejlere trygge og glade for at sejle.  
 
Vores juniorer sejler fast mandag og torsdag. Om mandagen sejler de tre mini 12´rer 
også, det er praktisk, da vi ofte har brug for noget hjælp på land. 
 
I maj måned har juniorsejlerne den årlige Haldor Topsøe Cup, vejret er altid godt og 
det er en sand fornøjelse at se, hvordan de unge hygger sig på og i vandet. Allerede 
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der grundlægges konkurrencegenet. Der skal hermed gives en kæmpe tak til de 
frivillige der holder styr på dem. 
 
I juni måned er der Sjælland rundt på indersiden, en meget populær kapsejlads for 
alle. Hvis du ikke har været med før, så gør det næste gang. 
 
Vi holder på vores traditioner nytårskur første lørdag i januar, standerhejsning første 
lørdag i maj, standen ned første lørdag i november. 
 
Om sommeren sker der hele tiden noget. Det gør der faktisk også i klubhuset i den 
mørke tid. Vi har haft seks events. 
 
Youth Vikings foredrag af to unge sejlere der fortalte om de enorme krav der stilles for 
at være international super sejler. 
 
Oceans of Hope projektet om en jordomsejling for skleroseramte. 
Vetus bådsystemer 
Sirius patrulje. 
Ove fra 3F: Fungerer din redningsvest? 
HF Industri og Marina gav et godt indblik i hvordan du kan arbejde med epoxy. 
 
Det næste er lige for allerede den 4. marts er der klubaften hos North Sails, se FD-Nyt 
og igen mandag den 18. marts kl. 19.30 et foredrag med John Andersen ”I kajak 
rundt om Grønland”. 
 
Men en klub med mange traditioner skal ikke gå i stå, vi må forny os. Så på 
generalforsamlingen sidste år blev der afsat 110.000 kr. som hjælp til indkøb af to J80 
kølbåde til medlemmerne. Så måtte vi selv se at få skaffet resten, så vi i alt ar kr. 
440.000 kr. 
 
Appelsinen faldt i sejlklubbens turban. Nordea Fonden inviterede klubber der havde 
ideer til kystprojekter til glæde for en bred gruppe mennesker, mødet blev afholdt i 
marts måned i Holbæk. Jeg deltog med det formål, troede jeg, at rejse penge til 
renovering af vores jolleplads, så jorden langs bolværket kunne blive rettet op og 
samtidig laves en pontonbro til kajakker.  
 
Nordeas svar var ”den går ikke, det var anlægsarbejde”. De spurgte om vi ikke 
havde et andet projekt. Så jeg fortalte om ideen med de to J80 både, som skulle være 
til rådighed for alle medlemmer, og hvor sejlklubben netop havde bevilliget 110.000 
kr. og oplyste, at det var planen at de skulle sejle fem dage om ugen med forskellige 
grupper, f.eks. ungdomssejlere, handicappede, seniorsejlere samt kapsejlere. 
 
I november måned fik vi overrakt en check på 330.000 kr. til projekt J80. Så der sker 
altså noget nyt i Sejlklubben og endnu et udvalg kom frem. 
 
Vi har et klubhus beliggende med en helt unik udsigt, helt til domkirken i Roskilde og 
fremover også til den nye Kronprinsesse Marys Bro, som skal indvies i slutningen af 
2019. 
Kommunen har via Kultur og Fritid spurgt om sejlklubben vil deltage i åbningen, vi har 
sagt ja, men hvordan det skal foregå må tiden vise, vi skal nok ikke sejle på fjorden i 
november måned. 
 
Klubben har et C-hold. Det har sparet klubben for mange penge, og de aktive C-folk 
hygger sig, og vi kan se de tydelige resultater af deres indsats, det gamle hus 
fremstår pænt. 
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Fremtiden er de unges, og jeg skal indrømme, at jeg er noget desillusioneret over 
status på projekt ”nyt juniorsejlcenter”. Det kan kommunen ikke være bekendt. Vi har 
netop fået information om at skuret med den halve jolle, som p.t. fungerer som 
klubhus-skur for juniorerne har fået forlænget sin ”opholdstilladelse” i 3 år, så er det 
jeg giver op. 
 
Bag vores mange event har Kabyssen gennem alle årene stået bi, troligt lavet kaffe, 
solgt øl og vand, lavet mad m.m. Vores klubhuset bliver flittigt brugt. 
 
Frederikssund Sejlklub er åben for nye tiltag, så synes du, der ikke rigtig sker noget 
for dig, så kom dog frem med det. Vores klubhus kan lånes/lejes det er vores hus. 
Henning Thomsen skal takkes for styring af udlejningen. 
 
Den røde tråd gennem min beretning er frivilligheden, og med de frivillige tror jeg, at 
Frederikssund Sejlklub kan gå sit 100 års jubilæum i møde om to år den 12. juli 2021 
med optimisme for fremtiden, så der kommer nok et nyt udvalg. 
 
Der skal lyde en tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et godt mod og med splid 
gennem årene. Det har været en oplevelse, som blandede bolsjer, lidt sødt, surt og så 
lakrids. Jeg er glad for at jeg gjorde det. 
Jeg går af som formand, men forsvinder ikke ud i tågedisen. 
 
Jeg skal hermed give ordet til de enkelte udvalg. 

 
Udvalgsberetninger 
 Kabyssen – Ebbe 

Der mangler hænder i Kabyssen. Det er opgivet at lave smørrebrød til kapsejladsen 
tirsdag aften. 
Standerhejsning og nedhaling er også opgivet. 
Kabyssen arrangerer Nytårskuren.  
Der sælges stadig øl og vand ved møder og arrangementer. 
Ebbe efterspørger flere hænder til Kabyssen. 
Uden flere og nye hænder, forbliver niveauet som nuværende. 
 

 C-holdet – Tove Fisker, tovholder 
C-holdet rummer 14 medlemmer og mødes hver torsdag i lige uger i vinterhalvåret.  
Opgaver er at spare klubben for at bruge penge.  
C-holdet trak kabler til video-overvågning.  
Plantekummer er plantet og vedligeholdt/vandet.  
Maskeskur malet udvendigt, og skal males hver/hverandet år.  
Nedvaskning af vægge efter oversprøjtning med cola i forbindelse med udlejning af 
klubhus.  
Fællesskabet er bl.a. hygge med frokost.  
Alle der har lyst at byde ind, er meget velkommen. 
 

 Kapsejlads – Torben Gravenhorst / Morten Andersen 
Kapsejlads om tirsdagen – med tilknyttet dommerbåd – Per Kock og HTJ.  
Kapsejladserne udover den ugentlige er svær at finde. 
Kapsejlads-udvalget har ikke brug for hjælp. 
 

 Juniorsejlcenteret –Erik Bak 
JS er i krise, vi mangler sejlere, voksne og mere struktur.  
Medlemstal pr. nytår 26 – 10, men officielt er det 8. Hvorfor så få sejlere, mange 
kommer kun sporadisk, og i det virkelige kommer der kun omkring de 8.  
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Mange stopper, når de har sejlet i et års tid. De er gearet til at sejle, når de kommer 
med mor og far. Når de unge sejlere bliver ældre, er det lidt sværere. De har ikke haft 
vinteraktiviteter, udover spil, lege og lidt undervisning. Sejlerne kender tit hinanden 
fra skolen. Så når en stopper, er der flere der stopper.  
Registrering af nye medlemmer er mangelfuld. 
Konsekvensen er, at det er svært at finde trænere. Mange har talent, men skal have 
den rigtige træning, og rigtig gode trænere skal have løn. Der skal være nok sejlere til 
at træne. Kedeligt for børn, hvis der ikke er så mange. I en båd alene kan det blive 
trist og svært. 
Sommerlejr er droppet i 2017, 2018 og bliver det også i 2019. 
Vi prøver at få voksne sejlere til at deltage i stævnerne for at trække børnene med. 
MSM vil revurdere støtten til JS, når der ikke sker noget. 
Hvad kan der gøres – der er etableret et fjordrejeløb, og der har deltaget ca. 10, 
tumler på vandet i joller med sejl – på vand og i vand. 
En mulighed kunne være relancering af hjemmesiden og facebook-siden. 
Planlægge tur til andre havne i fjorden. 
Haldor Topsøe Cup – trækker mange til. I 2019 bliver det Isefjord-kredsen og HTC 
afholdes 22. juni 2019. 
Hjælpe vores sejlere til stævner. De vil gerne have selskab på vandet – evt. i en 
større båd. 
For få voksne til at løfte opgaverne. Administrative opgaver, træning, stævner m.v. 
DV, kager, pakning m.v. 
Voksne afleverer deres børn og går igen uden at deltage selv. 
For dårlig til at trække folk til. Mangler vedligeholdelse af grej, jolleleje m.v. 
 
Hvad kan gøres? Forældreambassadør – EB til at trække til har ikke tid nok.  
Svært når forældre ikke selv har grej og skal låne. Der skal så lidt til at deltage selv, 
køb af en brugt båd og så er familien i gang. 
Al hjælp modtages med glæde.  
 

 Aktivitetsudvalg – Niels Lauersen 
I Kajak Grønland rundt 18. marts 2019  
Standerhejsning 4. maj 2019  
Pinsen træskibe i Hundested. 
 

 Hjemmesiden – Christian Lumbye 
Har eksisteret i et par år.  
Juniorsejlcenteret har en fane med informationer. 
Dagsorden, referater på hjemmesiden.  
Nyhedsbreve vil blive lagt på hjemmesiden.  
Ny fane kommer med Sejlads for Flere.  
 

 DS-bøjer –Torben Bay 
Bøjer vil blive lagt ud som planlagt og forventes derfor udlagt umiddelbart efter påske. 
 

 Jolleplads – Søren 
Overtaget efter Esben. Indstiller, når han har ønsker. 
Jollepladsen er klubbens aktiv sammen med juniorsejlcenteret.  
Så det er vigtigt at få Jollepladsen gjort i stand og klar til brug for de næste mange år. 
Det fungerer og stedet bliver renholdt og ryddet. Rampe til kajakker m.v. savner lidt 
opdatering. Ca. 9 på venteliste til plads og der skærpes omkring brug af jolleplads. Så 
hvis plads ikke bliver brugt, kan den blive inddraget ved, at pladsholder bliver bedt om 
at flytte jolle. 
Der afholdes en arbejdsdag med opgradering og oprydning. Der kommer en regning 
for det.  
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 Nyt udvalg: Sejlads for Alle – Peter Ottesen  

Der bliver sejlet i gamle mini-tolvere, som er en kopi af en anden båd. Peter Ottesen 
stablede et lille hold på benene og kom i vandet og var ude at sejle. De starter op igen 
i sommeren 2019. 
Skal også bruge mere hjælp. Følgebåd kunne være en stor hjælp. 
 

 Nyt udvalg: J80’ere – Jesper Falk 
Der er bevilget penge til køb af både bevilget og bådplads er reserveret, der er bare 
ikke nogen både at købe lig i øjeblikket. Markedet bliver overvåget i udlandet, og for 
mange klik på annoncerne gør at priserne stiger. Men der søges både, hvor FS kigger 
efter mest for pengene og helst uden alt for meget kørsel. 
 

 Spørgsmål/kommentarer: 
Jesper Falk – Dato for HTC 
Annette – hvordan hverves sejlere. 
Erik Bak – Rekruttering af sejlere handler om de voksnes indsats. 
 

4. Kassereren fremlægger regnskabet –Jens-Jørgen Andersen 
Regnskabet er trykt i FD-nyt. 
Formue er på ca. 400.000,- hvor de 110.000,- er afsat til J80’ere.  
Vil gerne have ca. 300.000,- stående til renovering af Klub-hus, tag m.v. 
Der sættes 20.000,- af til afholdelse af jubilæum i 2021. 
Udlejning giver ca. 40.000,- og kan ændre sig, hvis der foreslås mindre udlejning.  
Det koster ca. 100.000,- at drive klubhus med el, vand, varme, rengøring og indkøb 
af ex. håndtørrer. 
 

Spørgsmål/kommentarer: 
Erik Rasmussen – spørger til rengøringsudgiften – indtægten for rengøring efter 
afholdelse fest m.v. 
Jens Peter – Værdipapirhandel – udgift kr. 8.000,- (er en indtægt). Vi har ikke 
værdipapirer i øjeblikket pga. bank-kriserne. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag. 
 

Indkommende forslag er modtaget rettidigt og er som følger:  

1) Vedr. udlejning af klubhus 
Af Erling Thomasen, Medl.nr. 204 
 
Forslag: Stop for fest udlejning af klubhuset, så huset kan anvendes til det formål, 
det er bygget til. 
 
Motivation: Foreningskulturen er ikke på samme høje niveau som tidligere. så det 
gælder om at lytte til alle de signaler, der kommer for at holde sammen på et 
foreningsliv, og gøre det attraktivt at samles om klubben. Hovedparten af 
medlemmerne betaler deres kontingent; men føler ikke noget større tilhørsforhold. 
Man betragter det som, at har du en båd, skal du også være medlem af en sejlklub. 
Desværre har DS i alt for mange år ikke haft fokus på tursejlads. 
 
Forslaget går ud på, at Sejlklubben stopper for udlejning af klubhuset, og anvender 
det til det formål, huset i sin tid blev bygget til: Nemlig til brug for klubbens 
medlemmer: såvel til fælles arrangementer og undervisning og ikke mindst 
samlingspunkt for klubbens medlemmer og gæster. Noget som ligger højt på listen 
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over faciliteter, der er angivet som en af de største forbedringer, der burde være 
adgang til, når der skal vælges havn, hvad enten det drejer sig om hjemhavn eller 
feriehavn. 
 
Der skal nok nytænkes i brugen af klubhuset. evt. med et område med mere 
komfortable møbler, og et tv, (havnen betaler i forvejen medieafgift), samt adgang til 
vores fantastiske køkken. 
 
Det kunne måske også trække et par ekstra til bådejernes vagtordning. 
 
Vi kan frygte, at der fremover vil blive større søgning på udlejningsområdet, da 
Frederikssund Kommune har forbudt al udlejning til private i kommunens 
sportsanlæg. 
 
Samtidig er det ikke i orden, at vi konkurrerer med kommunens private udlejere, der 
prøver at få en forretning til at overleve. 
 

2) Vedr. udlejning af klubhus 
Af bestyrelsen 
 
Forslag: Bestyrelsen foreslår, at klubhuset kun lukkes for udlejning i sejlads-
sæsonen, dvs. fra d. 1/4 til d. 30/9. 
 

3) Vedr. udlejning af klubhus 
Af Kjeld Moselund, Medl.nr. 66 
 
Forslag: Jeg foreslår, at klubhuset kun lukkes for udlejning i de perioder, hvor der 
mest arbejdes på bådpladsen med forårs– og efterårsklargøring: d. 15/3 -15/5 og d. 
1/10 -15/11. 
 
Spørgsmål / kommentarer til forslagene.  
 
TG – Stråmandsudlejning – Ikke meningen, at huset lejes af andre end 
klubmedlemmer. Dvs. klubmedlemmets egen fest-afholdelse – ikke bare 
tilstedeværelse af klubmedlemmet. 
Erling – Ingen restriktioner. 
Ebbe – spørgsmål til Erling, hvordan skal udlån af tallerkener m.v. foregå. ET – brik 
udleveres til oplåsning af skabe. 
LM – kommenterer på udlejningsskema. 
Afspærring af klubhus nødvendig i forhold til hærværk. Det gælder også ved udlejning, 
oprydning og rengøring bliver der sløset med. 
LM – Sejlerkøkken eksisterer allerede. 
Erik Bak – irriterende, at det ikke er muligt at spise sin frokost, når der arbejdes på 
havnen. Planlægning af sejlerorienteret arrangementer. For lang 
planlægningsmulighed for fester – på et år. 
Annette – Klausul ved en fest, at klubhuset kunne bruges af sejlere under fest-
afholdelse. 
JJA – gennemgår regler for leje af klubhus-fest-lokalet. 
Svend – tilstedeværelse af lejer selv. 
Carsten – leje af klubhus i sommerhalvåret er en god ide, kun et spørgsmål om 
planlægning. 
 
Afstemning:  
 
Forslag 1: For 6 Imod 38 
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Forslag 2: For 9 Imod 38 
 
Forslag 3: For 0 Imod 38 
Afstemning betyder, at der ikke ændres på den nuværende ordning omkring udlejning 
af klubhus.  
 

4) Vedr. handel med obligationer 
Af Jens Jørgen Andersen 
 
Kassereren anmoder om, at generalforsamlingen ved afstemning tilslutter sig den 
følgende formulering, som giver bestyrelsen mulighed for at handle med obligationer, 
alene med det formål at opnå en fornuftig forrentning af foreningens kapital: 
 
”Generalforsamlingen bemyndiger hermed Frederikssund Sejlklubs bestyrelse til at 
oprette et værdipapirdepot, således at foreningen fortsat kan handle 
realkreditobligationer.” 
 
Debatten går efterfølgende på, hvorvidt sejlklubben skal handle obligationer nu eller 
slet ikke, i lyset af, at renten er meget lav og der ingen vinding er. 
Jesper Falk foreslår at ændre formulering, så det er værdipapir-depot. 
 
Afstemning om:  
GF foreslår bemyndigelse til oprettelse af værdipapirdepot: 
 
For 39 – Imod 7 
 
Forslag vedtaget.  
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen forslået uændret kontingent.  
 
TG foreslår, da JS er trykket, at vores juniorkontingent er meget lavt også set i 
forhold til andre klubber. For juniorer foreslår TG en stigning fra kr. 500,- til kr. 750,-. 
 
Christian – et barn og to aktive medlemmer, giver meget høj kontingentbetaling. 
Familiekontingent kr. 1.600 er for familie med eller flere børn. 
 
Kr. 750,- for aktive sejlere 
Kr. 500,- for passive medlemmer 
 
Afstemning: 
For uændret kontingent for juniorer: 6 
For ændring af kontingent for juniorer: 12 
 
Kontingent for juniorer hæves til kr. 750,- 
 
Kontingent for alle andre forbliver uændret.  

 
7. Valg af formand. 

Lotte Moselund takker af og beder til, at nye unge kræfter kommer til.  
JJA taler til Lotte Moselund og takker for hendes engagement i sejlklubben på 
bestyrelsens vegne.  
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Valg af formand – Har nogle meldt sig som kandidat. Da dette ikke er tilfældet, vil  
Niels Laursen gerne melde sig og bliver hermed valgt. 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

To på valg – TB og CL.  
Begge valgt. 
Bestyrelse er hermed:  
NL, JJA, CL, MA, TB, CRM og HTJ  

 
9. Valg af suppleanter. 

Suppleant for CRM er hermed Caspar Sørensen, som er en meget aktive sejler. 
 
Den nyvalgte bestyrelse afholder efter GF konstituerende bestyrelsesmøde. 

 
10. Valg af revisor og revisor suppleant. 

Genvalg af Gabriella Gravenhorst og Søren Bergh Andersen er genvalgt som revisor 
suppleant .  
 

11. Eventuelt. 
Keld Moselund giver udtryk for frustrationen omkring havnen og taler som 
andelshaver. 
 
Henrik Hoffmann (kasserer i havnen) giver udtryk for åbenhed og ønsker 
hjemmesiden med referater lagt online. 
 
Erling Thomasen (formand i havnen) nyhedsbrev sendt ud med oprydningsdag og 
fjernelse af affald og dato er onsdag den 6. marts 2019 kl. 10. Der serveres en let 
frokost.  
 
JJA – vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til Keld Moselund for mange år som 
redaktør af FD-nyt. For hans mange års indsats modtager han en gaveæske med vin. 
 
JJA – minder om John Andersen foredrag den 18. marts 2019, hvor han fortæller om 
kajak-sejlads i Grønland.  
 
TG – I JS har vi to følgebåde, som FD har problemer med at drive, de tager vand ind. 
Bliver brugt af alle i sejlklubben. Vi får brug for mere følgebåds-ressource. 
 
JF – foreslår at bruge muligheden for at indkalde til møde i havnens regi på andre 
steder end ved GF i sejlklubben. 
 
JJA taler til Lotte Moselund og takker for hendes engagement i sejlklubben 
på bestyrelsens vegne og overbringer hende Blomster og vin  
 
Lotte Moselund lukker mødet af og siger tak til Carsten Madsen som dirigent med en 
flaske vin. 
 
Dirigent Carsten Madsen erklærer GF for afsluttet. 
 

       Af: Henriette Taksøe-Jensen 


