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Bestyrelsens beretning 2018 

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

bestyrelse. Vi har afholdt 9 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 godt i gang med at opstarte Sauna og Vinterbad afdeling og har det 

forgangne år haft samarbejde med Jyllinge Svømmeklub om open-water svømning og Jyllinge Skole 

omkring brug af kajakker.  

Den 31/12-17 var der 444 medlemmer i Jyllinge Sejlklub. Det er samme niveau i forhold til året før. 

Kajakafdelingen er gået frem med 9% (faktisk 5% mindre end året tidligere), surf senior er gået frem 10%. 

Desværre er ungdom gået tilbage med 18% (50 til 41 personer). Vi har oplevet dalende til manglende 

interesse for jolleaktivitet, dog stor efterspørgsel på surf. Selve sejlerafdelingen er gået tilbage med 5%.  

Konstituering af bestyrelse 2017 blev som følger: 
 

- Formand: Jan Ludvigsen (generalforsamling 2016) 
- Næstformand: Niels Peter Gyr, Kapsejlads (generalforsamling 2016) 
- Kasserer: Rudy Bülow Pedersen (generalforsamling 2017) 
- Sekretær Kristian Bergen, Kajakafdelingen (generalforsamling 2017) 
- Bestyrelsesmedlem Per Tannebæk, Sejlerskoleafdelingen (generalforsamling 2017) 
- Bestyrelsesmedlem Niels Christiansen (generalforsamling 2017, træder ind på Rudys plads 

som bestyrelsesmedlem og derfor på valg i 2018) 
- Bestyrelsesmedlem Lars Djernis (generalforsamling 2017) 
- 1. suppleant Kaj Knudsen, Kajakafdelingen, (generalforsamling 2017) 
- 2. suppleant Uwe Bjerre (generalforsamling 2017) 
- Revisor Nicolai Larsen (generalforsamling 2017) 
- Revisor Franz W Andersen (generalforsamling 2016) 
- 1. revisor suppleant Brian Skovgård (generalforsamling 2017) 
- 2. revisor suppleant Bente Henningsen (generalforsamling 2017) 

 

Vi har i det forgangne 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 mandagsaftener, Der er kommet positiv feedback på dette. 

Den 17. maj var vi på besøg hos Eskadrille 722. Vi har efterfølgende købt to bøger om Merlin - Danmarks 

redningshelikopter og de mennesker, der betjener den, spiller en livsvigtig rolle i både ind- og udland. 

Denne bog udgives i anledning af Merlins 10 års jubilæum, og giver et unikt indblik i de dramatiske 

missioner, helikopteren og dennes besætninger er involveret i. Læs bogen i klubhuset efter endt sejlads.  

I klubhuset har vi fået indkøbt nye sofamøbler, fået ny lakering og LED lys i rislamperne. I 2018 vil vi 

indkøbe nyt lydsystem. Netværket er opgraderet til dobbelt hastighed.  

Vi har fået malet container og de er ved at blive gjort vandtætte. 
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I 2017 har vi haft i alt 9 udlejninger. Og igen med meget tryk på i april. Et bemærkelsesværdigt fald i forhold 

til 2016, som jeg ikke har nogen forklaring på. I 2017 har der ikke været nogen sager om mangelfuld 

rengøring. 

For 2018 er allerede oppe på 8 udlejninger indtil standerhejsning ultimo april.I 2017 havde vi 

sommersejlads i uge 31 med 30 deltagere. Det gik rigtig godt.  

Lørdag den 18. november 2017 hyldede bestyrelsen de frivillige med middag. Alle hyggede sig og var glade 

for at kunne snakke på tværs af afdelinger. 35 deltog.  

Vi ønsker at holde vores medlemmer orienteret og opdateret med de aktiviteter vi i Jyllinge Sejlklub laver. I 

2017 sendte vi 11 nyhedsmail. Grundet den nye persondataforordning kan vi forvente ændringer i 

behandling af vores medlemmers oplysninger, og det kan ske at vi skal indkalde medlemmers godkendelse 

til at sende jer nyhedsmails fremover. Vi afventer retningslinjer fra DIF/DS.  

Vi har et godt samarbejde med Jyllinge Lystbådehavn. I forbindelse med saunaprojektet har havnen trukket 

i arbejdstøjet. I samarbejde med FLID og Roskilde Kommune, arbejdes på at få flyttet 

strandbeskyttelseslinje og få oprettet lokalplan for Jyllinge Lystbådehavn. Kommunen ser positivt på at 

flytte strandbeskyttelseslinjen som kommunen skal søge Kystdirektoratet om i 2018. 

Havnen har endvidere inviteret os til at deltage i arbejdsgruppen omkring havnens videre udvikling, hvilket 

vi med glæde har sagt ja til.  

Som I formentlig har bemærket er saunaen ankommet. Vi har etableret ny terrasse hvor sauna er placeret 

sammen med joller. Vi har etableret belysning langs skure og ved sauna.  

Jyllinge Sejlklub er beklageligvis blevet franarret 26.400 kr. ved brug af identitets tyveri. Vores kasserer 

modtog en mail fra gerningsmanden, som udgav sig for formand Jan Ludvigsen, der bad om overførsel af 

pengene. Efter flere mails frem og tilbage overføres pengene i god tro.  

Bestyrelsen har derfor indført nye metoder/processer for håndtering af udlæg, regninger o.l. med henblik 

på at undgå lignende tilfælde i fremtiden. 

Alle beløb: 

1) Under 5.000 kroner skal godkendes af afdelingsformanden ud fra afdelingens budget. 
2) Mellem 5.000 og 10.000 kroner skal herudover godkendes af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. 
3) Over 10.000 kroner skal forhånds godkendes af bestyrelsen. 

Dokumentation for køb/udlæg skal føres i specielt skema, som udleveret af kassereren, og sendes til 
kassereren sammen med kopi af originalfakturaen. Det er kassererens ansvar at dobbeltkontrollere, at alle 
henvendelser vedrørende køb/udlæg kommer fra den angivne person. 

Der er indtil dato få medlemmer som har indløst benzinkort hos OK Benzin. På trods af dette, så har vi fået 
næsten 100 kr. i sponsorat på kun 6 måneder. Hvad kan det ikke blive til, hvis flere tilmelder sig? Du støtter 
Jyllinge Sejlklub med 6 øre for hver liter du tanker hos OK Benzin.  
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I 2018 har vi følgende fokusområder: 

• Havnens dag - Vild med Vand, lørdag den 9. juni 2018 

• Saunaprojekt 

• Sommersejlads 

• Nummerering af jollepladser 

• Samarbejde med Jyllinge Svømmeklub om Open-Swim og Jyllinge Skole omkring lån af kajakker og 
kajakplads. 

• Reparation af flydebro 

• Anerkendelse af frivillige, efter standernedhaling 

• Ny skolebåd hvis det rigtige tilbud kommer 

Som I nok har bemærket er Kronprinsesse Mary Bro ved at blive bygget. I kan finde oplysninger om 
byggeriet på fjordforbindelsen.dk, jeg kan dog informere jer om, at gennemsejlingshøjden bliver 22 meter, 
så de fleste sejlbåde i fjorden kan komme under.  

 


