JYLLINGE SEJLKLUB

Referat fra ordinær generalforsamling
14. marts 2018
Referent: Kristian Bergen
Dirigent: Uwe Bjerre
Bestyrelsen: Niels Christiansen, Per Tannebæk, Jan Ludvigsen,
Kaj Knudsen, Rudy Pedersen, Niels Gyr og Kristian Bergen.
Ca. 27 medlemmer af klubben
Jyllinge Sejlklub, klubhuset

Dagsorden med referat
1. Valg af dirigent.
Referat: Bestyrelsen foreslår Uwe Bjerre ‐ valgt uden modkandidater.
Det konstateres at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og lovlig jf. klubbens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Referat:
 Formand Jan Ludvigsen fremlagde Bestyrelsens beretning som desuden er publiceret på
www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen. beretning Godkendt af
Generalforsamlingen.
 Hans Henning Hansen aflagde beretning for kajakafdelingen.
 Niels Gyr aflagde, på vejene af Martin Bjørn Christensen, beretning for kapsejladsafdelingen.
 Lone Grundahl aflagde beretning for pigekapsejlads. Det noteres af bestyrelsen, at afdelingen
anvender Holdsport.dk til koordinering af deltagelse i deres sejladser.
 Per Tannebæk aflagde beretning for sejler‐ og kapsejladsskolen. Rudy orienterer omkring
ændringer i praksis omkring eksamination til Duelighedsprøve. Desuden gjorde Jan Ludvigsen
generalforsamlingen opmærksom på, at det ifm. sejlerskoles mandagsarrangement blev
bemærket, at redningsveste jf. lovkrav, ikke må være mere en 10 år gamle.
 Uwe Bjerre aflagde beretning for Jolle‐/surfafdelingen. Der søges pt. både unge surf trænere
(eller nogle der gerne vil uddannes til trænere). Debat om Bestyrelsen valg omkring salg af
420’er jollerne. Genanskaffelse kan blive meget dyrt da det er en populær jolle i udlandet.
Engagement af ledere og instruktører til Jolle‐/surfafdelingen debatteres bredt, og der
udveksles meninger omkring hvor engagementet skal findes og om der evt. skal en lønnet
træner til.
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3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Referat: Rudy Pedersen fremlagde regnskabsberetning for 2017 der desuden har været publiceret
på www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen. Omkring posten for
Kommunalt Lokaletilskud bemærkes det, at JS pga. fejl hos Roskilde Kommune har modtaget meget
højt tilskud i 2017. Regnskab for 2017 godkendt af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
Referat: Rudy Pedersen fremlagde bestyrelsens budget for 2018 der desuden har været publiceret
på www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen. Under gennemgang
bemærkes det til forsamlingen at Rengøring har fået lønforhøjelse, samt at der igen i 2018 er
budgetteret med indkøb af ny skolebåd, men at man er villig til at vente på den rigtige båd til den
rigtige pris.
 Spørgsmål til bestyrelsen omkring udlån af skolebåde til medlemmer uden for sejlerskolen. Det
er der ikke planer for, da administration og slitage på bådene, vil gøre det urentabelt. JS skal
ikke være udlejningsforretning.
 Til anskaffelse af yderligere en skolebåd spørges om der fortsat satses på H‐både eller om mere
moderne både til (J‐80, J‐70) kunne indgå i overvejelsen. H‐båden er en driftsstabil økonomisk
båd, meget velegnet til skolebrug. J‐typerne er meget dyre og stadig for nye til billigere brugt‐
køb.
 Omkring bestyrelsens beslutning om overgang til ”straksafskrivning” debatteres det om en
beslutning som denne har indflydelse på forsikrings forhold og evt. udbetaling ved skade.
Bestyrelsen bemærker, at de to ting ikke hænger sammen. Evt. forsikringssum bestemmes
udelukkende af beløbet sat i forsikringspolicen.

5. Godkendelse af kontingenter.
a. Ingen forsalg til ændring
Referat: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018. Kontingent for 2018 godkendt af
generalforsamlingen.

6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Referat:
a. Valg af formand:
o Jan Ludvigsen, modtager genvalg. Valgt uden modkandidater.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
o Kaj Knudsen (konstitueret bestyrelsesmedlem), genopstiller ikke som
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen foreslår Uwe Bjerre for et år. Valgt uden modkandidater.
o Niels Gyr modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen foreslår Brian Toft (2 år). Valgt uden modkandidater.
o Niels Christiansen modtager genvalg (2 år). Valgt uden modkandidater.
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7. Udgår. (Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år)
8. Valg af førstesuppleant.
Referat:
a. Kaj Knudsen modtager genvalg som suppleant. Valgt uden modkandidater.

9. Valg af andensuppleant.
Referat:
a. Uwe Bjerre modtager ikke genvalg som suppleant.
Bestyrelsen foreslår Vibeke Lei Kristensen. Valgt uden modkandidater.

10.Valg af 1 revisor i lige år.
Referat:
a. Franz W. Andersen modtager ikke genvalg som revisor.
Generalforsamlingen foreslår Jon Christiansen. Valgt uden modkandidater.

11.Udgår. (Valg af 1 revisor i ulige år)
12.Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
Referat:
a. Første revisorsuppleant Brian Skovgård modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Niels Gyr. Valgt uden modkandidater.
b. Anden revisorsuppleant Bente Henningsen modtager genvalg. Valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen, og foreningens øvrige valgte, har herefter følgende sammensætning:
 Jan Ludvigsen, formand (valgt 2018)
 Uwe Bjerre, bestyrelsesmedlem for 1. årig periode (valgt 2018)
 Brian Toft, bestyrelsesmedlem (valgt 2018)
 Niels Christiansen, bestyrelsesmedlem (valgt 2018)
 Per Tannebæk, bestyrelsesmedlem (valgt 2017)
 Kristian Bergen, bestyrelsesmedlem (valgt 2017)
 Rudy Pedersen, kasserer (valgt 2017)
 Kaj Knudsen, 1. suppleant (valgt 2018)
 Vibeke Lei Kristensen, 2. suppleant (valgt 2018)
 Nicolai Larsen, Revisor (Valgt 2017)
 Jon Christiansen, Revisor (Valgt 2018)
 Niels Gyr, 1. revisorsuppleant (valgt 2018)
 Bente Henningsen, 2. revisorsuppleant (valgt 2018)
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13.Behandling af indkomne forslag.
a. Ingen forslag til behandling

14.Eventuelt:
Referat: Følgende emner blev debatteret under eventuelt,
 Ide til nye bade‐/omklædningsfaciliteter etableret i nuværende kontorbygning plus lidt af
skurarealet og overflytning af mødelokale til klubhus. Anden mulighed kunne være
udvidelse af badeareal under udhæng fra køkken.
 Det bemærkes fra generalforsamlingen at krav til forhold omkring adgang for
handikappede, skal indtænkes i evt. projekt for badefaciliteter.
 Debat om aktivitetsgebyr og forslag om at ”medlemskab” af vinterbader/sauna kunne være
inkluderet i aktivitetsgebyr til fx Jolle/surf og Kajak aktivitetsgebyr, hvor aktiviteten i
forvejen er ”vandnær”.
 Generalforsamlingen opfordres til debat omkring ide til etablering af små værdiskabe til
opbevaring af nøgler og telefoner under udøvelse af ”vandnær” sport (fx surf,
vinterbadning, kajak).
 Gennemgang af beredskabsplan for Jyllinge Sejlklub.

Tak for i aften.
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Siddende bestyrelse underskriver hermed rigtigheden af referatet fra generalforsamlingen.

Dato:

12. april 2018
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