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Bestyrelsens beretning 2019 

Endnu et år er gået siden sidste generalforsamling. Der har, som vanligt, været stor aktivitet i klubbens 

afdelinger og bestyrelse. Vi har afholdt 8 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 har samarbejde med JGI Swim omkring Open Swim, og kajakafdelingen har 

samarbejde med Margretheskolen og Jyllinge Skole.  

Den 30. september åbnede og indviede vi den nye Sauna og Vinterbadeafdeling som i skrivende stund har 

mere end 55 medlemmer, hvoraf ca. 20% er nye medlemmer af Jyllinge Sejlklub. Dette betegnes som 

succes, da vi ikke har annonceret åbning af afdelingen offentligt endnu. Forinden har vi fået anlagt terrasse, 

hvor både joller og sauna kan pryde vort område. Vi har også fået installeret en vinterbadetrappe på 

yderste mole. Vi er efterhånden færdig med etablering, mangler måske noget lys og redningsudstyr, som vi 

arbejder på. 

Den 31/12-18 var der 433 medlemmer i Jyllinge Sejlklub. Det er 11 medlemmer færre end sidste år. 

Kajakafdelingen er 196 medlemmer, surf senior på samme niveau som sidste år. Vi har oplevet lille 

interesse for jolleaktivitet, men har pt. ikke haft mulighed for at tilbyde undervisning.  

Konstituering af bestyrelse 2018 blev som følger: 
 

- Formand: Jan Ludvigsen (generalforsamling 2018) 
- Næstformand: Kristian Bergen (generalforsamling 2017) 
- Kasserer: Rudy Bülow Pedersen (generalforsamling 2017) 
- Sekretær Per Tannebæk (generalforsamling 2017) 
- Bestyrelsesmedlem Brian Toft (generalforsamling 2018) 
- Bestyrelsesmedlem Niels Christiansen (generalforsamling 2018) 
- Bestyrelsesmedlem Uwe Bjerre (generalforsamling 2018, valgt for et år) 
- 1. suppleant Kaj Knudsen (generalforsamling 2018) 
- 2. suppleant Vibeke Lei Kristensen (generalforsamling 2018) 
- Revisor Nicolai Larsen (generalforsamling 2017) 
- Revisor Jon Christiansen (generalforsamling 2018) 
- 1. revisor suppleant Niels Gyr (generalforsamling 2018) 
- 2. revisor suppleant Bente Henningsen (generalforsamling 2018) 

 

Vi har i det forgangne år haft arrangementer som er åbne for hele klubben, standerhejsning, 

standernedhaling, fastelavn og mandagsaftener med emner som ølsmagning, sejltrim og kajakkonstruktion. 

Igen i 2018 oplevede vi stor interesse for sommersejlads. 

Vi har efterhånden et klubhus præget med nye møbler, service m.v. Derudover har vi fået etableret en rist 

til opsamling af regnvand foran klubhuset, som leder vandet over i regnvandsbrønd.  

  



   
 
 

 

Side 2 af 3  Jyllinge Sejlklub 

  
  

Vi har haft forsøg på tyveri/indbrud i gummibådskuret, som heldigvis blev forstyrret da medlem blev 

opmærksom på mistænkelig varevogn parkeret foran porten. Vi har derfor i samarbejde med 

Lystbådehavnen midlertidigt placeret en stor betonklods foran porten, så ingen kan komme derind, da vi 

formoder at gerningsmanden kan tænkes at komme tilbage.  

Vi beder derfor om ekstra opmærksomhed i og omkring klubhuset i den kommende tid, men fraråder at 

nogen skal lege superhelte – hvis I observerer noget uhensigtsmæssigt, bedes I kontakte formand Jan 

Ludvigsen på tlf. 20 45 05 29 og/eller Politiet/Lystbådehavnen. Samtidig er det vigtigt at vi låser af og er 

sikker på at døre og porte er låste når vi forlader vores lokaler, skure og containere. Er man i tvivl om 

hvordan låsene betjenes eller bliver de ved med at ”drille”, så spørg om hjælp. Det er vigtigt vi alle kan 

betjene vores låse-grej. 

Lørdag den 9. juni 2018 afholdte vi Havnens Dag, som er et Vild med Vands landsdækkende arrangement, 

sponsoreret af Tryg Fonden. Vi deltager igen i 2019 for tredje år i træk, og i år bliver det afholdt lørdag den 

25. maj. 

Lørdag den 10. november 2018 hyldede bestyrelsen de frivillige med middag. Alle hyggede sig og var glade 

for at kunne snakke på tværs af afdelinger. 32 deltog. 

Huset har været udlejet til medlemmer til private formål i alt 11 gange i 2018. I to weekends har der endda 

været udlejet både en fredag og en lørdag – og dette har forløbet helt uden problemer og ”trakasserier”.  

Vi føler, at de medlemmer, der lejer huset, møder op med en respekt for fællesskabet og i de allerfleste 

tilfælde levere huset tilbage i den stand, som de selv allerhelst vil møde det i igen. 

Eneste malurt i bægret i 2018 må være, at en person, som skrev under på, at hun var medlem af klubben, 

kom og lejede huset – uden at være medlem. Dette har medført, at det nu er indført, at lejeaftaler først 

indgås, når kassereren har sagt OK for at lejer har et opdateret medlemskab. Vi driver ikke nogen 

udlejningsforretning – vi stiller fælles faciliteter til rådighed for medlemmers private formål mod en 

beskeden betaling. 

For året 2019 er der allerede nu (primo februar) reserveret 5 udlejninger. Det er i bestyrelsen besluttet at 

opdatere lydanlæg, således vi i endnu højere grad kan imødekomme ønsker om god lyd til en god fest. Så 

gå I med planer om at holde fest for familie og venner inden udgang af april eller igen fra november, så gå 

på hjemmesiden og se i kalenderen, hvilke datoer der er ledige. 

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

2018 sendte vi 12 nyhedsmail.  

Vi har et godt samarbejde med Jyllinge Lystbådehavn, hvor vi har et årligt møde hvor vi samles. Der 

arbejdes fortsat på at få flyttet strandbeskyttelseslinje og få oprettet lokalplan for Jyllinge Lystbådehavn. 

Roskilde Kommune har på opfordring af Jyllinge Lystbådehavn sendt ansøgning til Kystdirektoratet for at at 

flytte strandbeskyttelseslinjen. Det afventer fortsat. 

Ved sidste års mandagsaftener havde vi besøg af Sejlsikkert instruktør som fortalte om redningsveste og 

hvordan man udfører sikkerhedscheck af disse. Det er vigtigt at man checker sine redningsveste mindst en 

gang årligt. Ved denne anledning fik vi at vide, at producenterne afskriver deres ansvar i forhold til CE-

mærkning efter 10 år, hvorfor den reelt er ”ulovlig” til anvendelse. Kan dato ikke læses eller alder ej heller 

verificeres, skal vesten kasseres. Derfor har bestyrelsen taget en principbeslutning, at vi ikke ønsker 

redningsveste som er ældre end 10 år.  
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Producenternes garantier gælder kun 10 år. Da vi som klub udlåner redningsveste, er der vigtigt at vi holder 

os indenfor denne garanti. Der er ifm. Præstø ulykken uddelt bødestraf for ikke at sikre kvaliteten af 

redningsmateriel. 

Pointen er her at det er producenten selv der påtager sig ansvaret for overholdelse af kvalitets‐ og 

funktionskrav ved CE‐mærkningen. Således bliver det i virkeligheden den lovpligtige CE‐mærkning der 

udløber, ved overskridelse af producentens garantier. Dermed kan en ”gammel” vest ikke betragtes som 

CE‐mærket, hvorfor vesten den bliver ”ulovlig”. 

 

I 2019 har vi følgende fokusområder: 

• Bankskifte – til kun én bank 

• Temperaturmåler i vandet, forbundet til eksisterende vejrsystem 

• Google kalender 

• GDPR-retningslinjer 

• Lydanlæg 

• Havnens dag - Vild med Vand, lørdag den 25. maj 2019 

• Sauna 

• Sommersejlads 

• Nummerering af jollepladser 

• Fortsatte samarbejde med Roskilde Kommune 

• Anerkendelse af frivillige 

• Ny skolebåd hvis det rigtige tilbud kommer 

• Jyllinge Sejlklubs 75-års jubilæum i 2020  

 


