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Bestyrelsens beretning 2017 

Endnu et år er gået siden sidste generalforsamling. Der har været stor aktivitet i klubbens afdelinger og 

bestyrelse. Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder i Jyllinge Sejlklubs bestyrelse. Bestyrelsen har nået en masse, 

og gjort et stort arbejde det forløbne år. Tak skal lyde til alle. Afdelingerne viser egen fremdrift i deres 

beretninger. 

Vi er en klub i fremgang. Det 

kan vi takke vores aktive 

afdelinger for. Det skyldes 

også at vi søger at samle al 

mulig vandaktivitet i 

klubben; vi er blevet 

kontaktet af Klub Roskilde 

omkring sauna, og fra 

Jyllinge Svømmeklub som 

ønsker at tilbyde open-water 

svømning. Vi drøfter dette 

videre i den kommende 

sæson. 

Den 31/12-16 var der 449 medlemmer i Jyllinge Sejlklub. Det er en stigning på 4% i forhold til året før. 

Kajakafdelingen er gået frem med 14%, surf/jolle afdelingen er gået frem med 10%, Ungdom er gået frem 

med 10%, og selve sejlerafdelingen er gået tilbage med 3,6%.  

Vi har også i år haft arrangementer som er åbne for hele klubben, standerhejsning, standernedhaling, 

fastelavn og mandagsaftener. Søren Willman har arrangeret mandagsaftener i 2017, men for 2018 vil hver 

afdeling arrangere minimum én mandagsaften, så får vi et nyt setup. Mange tak til Søren for din indsats 

endnu engang. 

Konstituering af bestyrelse 2016 blev som følger: 

 Formand: Jan Ludvigsen (generalforsamling 2016) 

 Næstformand: Niels Peter Gyr, Kapsejlads (generalforsamling 2016) 

 Kasserer: Bente Henningsen 

 Sekretær Per Tannebæk, Sejlerskoleafdelingen 

 Bestyrelsesmedlem Lars Helmersen, Ungdomsafdelingen 

 Bestyrelsesmedlem Kristian Bergen, Kajakafdelingen 

 Bestyrelsesmedlem Rudy Pedersen (generalforsamling 2016) 

 Suppleant Kaj Knudsen, Kajakafdelingen, 1.suppleant (generalforsamling 2016) 

 Suppleant Lars Djernis, 2. suppleant (generalforsamling 2016) 
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I klubhuset har vi fået ompolstring 

af 80 stole og 8 barstole og indkøbt 

16 nye borde. Vi har også fået nye 

(brugte) stole til kontoret fra laden, 

Jyllinge Sogn. Derudover har vi lavet 

LAN-netværk i kajakskur og 

klubhus, så vi ikke længere har 

problemer med netværk. 

Klubhuset har været udlånt i 

kalenderåret 2016 i alt 16 gange. 

Specielt weekends i april er der pres 

på, mange flere vil gerne til ”fadet”, 

når det er konfirmationstid – så en 

del har måtte gå forgæves, idet der 

tildeles efter ”først til mølle”. Der er 

således allerede booking af datoer i 

2018. Kun enkelte udlejninger har ikke helt levet op til standarden med rengøring efter brug – generel 

opfattelse er, at vore medlemmer passer godt på huset og behandler det godt. Også at der er tilfredshed 

hos brugerne om udstyr/service/glas. 

I 2016 havde vi sommersejlads i ugerne 27 & 31. I uge 27 havde vi 16 deltagere og uge 31 havde vi 34 

deltagere. Det gik rigtig godt.  

Vi arbejder fortsat på ny hjemmeside. Tekst og indhold er kommet over i det nye, men design mangler en 

opstramning.  

Fremover vil det være muligt at oprette betalingsarrangementer med direkte kortbetaling på hjemmesiden, 

hvilket vil sikre øjeblikkelig betaling ved tilmelding til vores betalingsarrangementer. Dette kan eventuelt 

benyttes til kajakkursus, duelighedsbeviskursus (navigation/praksis), kapsejlads m.v. Det er endda muligt at 

udbyde kursus til eksisterende medlemmer før nye medlemmer får tilbud om samme. Vi har fået ny 

professionel vindmåler som udover kan aflæses fra vindfang, også kan aflæses fra hjemmesiden.  

Skolebådene har været ramt af uheld. Mast knækket og bom udskiftet. Derudover har vi købt 2 nye 

påhængsmotorer, nyt stel sejl. Sejlerskolen har også fået ny PC til teoriundervisningen.  

Fredag den 26. august 2016 hyldede bestyrelsen de frivillige med middag. Alle hyggede sig og var glade for 

at kunne snakke på tværs af afdelinger. 28 deltog. Vi vil gentage succesen i 2017, hvor vi vil afholde dette 

>>efter<< standernedhaling.  

Vi deltog på ”Egedal For Alle” messen den 18. september 2016 i Smørum hallerne. Messen havde omkring 

3.500 gæster, og vi havde omkring 50 personer forbi vores stand. De fleste var interesseret i kajakkursus for 

2017, og fik en brochure med hjem. Derudover kom eksisterende medlemmer og gamle kendinge forbi.  

Friluftsrådets bestyrelse har besluttet at yde et tilskud til etablering af sauna på Jyllinge lystbådehavn på 

50% af udgifterne. Tilskuddet er på 60.000 kr. ud af et samlet budget på 120.000 kr. Saunaen skal 

understøtte friluftsaktiviteter på vand året rundt.  
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Rigtig fin artikel fra Friluftsrådet: 

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/februar/vandaktiviteter-om-vinteren.aspx  

Roskilde Dagblad valgte åbenbart at fokusere på pris fremfor det gode tilbud: 

http://sn.dk/Roskilde/Sejlklub-vil-aabne-egen-sauna-med-havudsigt/artikel/633237  

Kystdirektoratet har givet afslag til placering af sauna ved molen; det er de landskabelige forhold der er 

afgørende. Den kendsgerning at den komme til at ligge i tilknytning til noget bådopbevaring vælger de ikke 

at lægge vægt på. Hvis vi kan finde en alternativ placering til saunaen i nærhed af eksisterende bygninger, 

vil det være en fordel. Vi arbejder derfor 

på en løsning herpå. 

Vores flydebro har fået 3 nye hængsler i 

løbet af sommeren. Det blev herefter 

vurderet at broen ikke nødvendigvis 

skulle op til renovering i løbet af 

vinteren. Ved den første storm sprang et 

sæt hængsler, som blev repareret 

midlertidigt. Vi har kontaktet NBC 

Marine som forestod leverance af broen 

for år tilbage. De anbefaler at vi tager 

broen på land for at vurdere hvad der 

skal gøres. Dette planlægges derfor i 

efterår 2017. 

Det forgangne år har vi desværre haft en del uheldige hændelser på vores toiletter. Vi har derfor besluttet 

at vores toiletter fremover skal åbnes med nøglebrik, hele året. Der vil være to nøglebrikker i klublokale til 

kortvarige udlån. 

Vi har indgået en sponsoraftale med OK Benzin, så du kan støtte Jyllinge Sejlklub, hver gang du tanker. Du 

støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i 

Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster 

dig ikke ekstra at støtte – OK betaler hele beløbet. 

  

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/februar/vandaktiviteter-om-vinteren.aspx
http://sn.dk/Roskilde/Sejlklub-vil-aabne-egen-sauna-med-havudsigt/artikel/633237
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I 2017 har vi følgende fokusområder: 

 Beredskabsplan for JS 

 Vild med Vand lørdag den 10. juni 

 Ny hjemmeside 

 Saunaprojekt 

 Sommersejlads 

 Måske samarbejde med Jyllinge Svømmeklub om Open-Swim 

 Den våde container 

 Flydebro skal op 

 Anerkendelse af frivillige, efter standernedhaling 

 Rundvisning på Royal Danish Air Force Eskadrille 722 i Roskilde Lufthavn den 17. maj.  

Tilmelding først til mølle.  

 Ny skolebåd 

 

 


