JYLLINGE SEJLKLUB

Referat fra ordinær generalforsamling
14. marts 2019
Referent: Kristian Bergen
Dirigent: Steen Lilja
Bestyrelsen: Jan Ludvigsen, Brian Toft, Rudy Pedersen, Kaj Knudsen, Niels Christiansen,
Per Tannebæk, Uwe Bjerre, Vibeke Lei Christensen og Kristian Bergen.
25 medlemmer af klubben
Jyllinge Sejlklub, klubhuset

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

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Referat: Inden fremlæggelse beretning for det forløbne år, bad formanden Generalforsamlingen om
1 minuts stilhed til mindet om klubbens tidligere formand Svend Erik Nielsen. Svend Erik gik bort 16.
februar 2019 men var i en årrække yderst aktiv i sejlklubben, og tillige klubbens formand gennem en
længere periode.
 Formand Jan Ludvigsen fremlagde Bestyrelsens beretning som er publiceret på
www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen.
o Til spørgsmål fra generalforsamlingen vedr. planer for flydebroens vedligehold,
svarede bestyrelsen at broen for nuværende ikke tages på land, da det vurderes at
skade broen yderligere, men bliver liggende, og vedligeholdes i vandet.
Beretning godkendt af Generalforsamlingen.
 Hans Henning Hansen aflagde beretning for kajakafdelingen.
 Martin Bjørn aflagde beretning for kapsejladsafdelingen.
 Lone Grundahl aflagde beretning for pigekapsejlads.
 Per Tannebæk aflagde beretning for sejler- og kapsejladsskolen.
 Vibeke Lei Christensen aflagde beretning for Sauna og Vinterbad afdelingen.
 Uwe Bjerre aflagde beretning for Jolle- og Surfafdelingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Referat: Rudy Pedersen fremlagde regnskabsberetning for 2018 som er publiceret på
www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen.
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Spørgsmål fra generalforsamlingen:
 Hvad dækker de 114.131,- til forsikringer? Beløbet til forsikringer er posteret under
”Administration, Forsikring, Kontoromkostninger”. Forsikringer udgør 35.880,- hvilket
forsikrer klubbåde, kajakker, hus og instruktører. Klubben er forsikret hos First gennem en
aftale i Dansk Sejlunion. Resten af posten fordeler sig således: Annoncer 304,-,
Kontoromkostninger 11504,-, Kontingent DS og DKF 59121,- og IT og Conventus 7322, Hvilke kommunale tilskud modtages og søges der så meget som muligt? Bestyrelsen har
meget tæt dialog med Roskilde kommune og søger naturligvis også midler med baggrund i
vores samarbejder med skoler og andre sportsklubber i området.
 Hvilke udbetalinger fra forsikringer har klubben haft, og har klubben den rigtige pris?
35.000,- lyder dyrt! Der er indenfor de sidste 5 år udbetalt til en bom, en mast og nogle sejl.
Da JS skiftede til Dansk Sejlunions forsikringsaftale hos First, blev der hentet tilbud fra flere
forskellige selskaber og klubben valgte naturligvis det billigste. Forslag fra
Generalforsamlingen vedr. DIF og DKF’s aftale hos Tryg forsikring, undersøges af
bestyrelsen i løbet af 2019.
Regnskab godkendt af Generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
Referat: Rudy Pedersen fremlagde bestyrelsens budget for 2019 der er publiceret på
www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen.
 Søger JS midler hos Roskilde Festivalen (Frivillig Fredag, 10.000,-)? Bestyrelsen undersøger
hvilke temaer fonden har for uddeling af midler i 2019 og søger hvis JS anses for at have
chance.
 Hvorledes udregnes tilskud fra kommunen? Der udbetales generelt på baggrund af antal
medlemmer under 25 boende i kommunen. Derudover søges hvert år om midler til
specifikke vedligeholds projekter.
 Hvordan prøver JS at gøre det ”billigere” for de unge at melde sig ind i sejlklubben? Unge
under 25 betaler ikke aktivitetsgebyr men kun medlemskab til Jyllinge Sejlklub og kan frit
prøve alle klubbens udbudte aktiviteter.
 Var det en ide for JS at annoncere i avisen? Det har været overvejet og bestyrelsen har
valgt at fokusere på ”de unges egne medier”.

5. Godkendelse af kontingenter.
Referat:
a. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2019 hæves med 2%, plus oprundes til nærmeste beløb,
der er delbart med 10.
 Afstemning: 34 for, 1 imod. Forslag til kontingent 2019 vedtaget.

6. Udgår. (Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år)
7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Referat:
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a. Valg af Kasserer:
o Rudy Pedersen, modtager genvalg som kasserer. Valgt uden modkandidater.
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
o Uwe Bjerre modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. Valgt uden
modkandidater.
o Kristian Bergen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. Valgt uden
modkandidater.
o Per Tannebæk modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jon Christensen som
nyt bestyrelsesmedlem. Valgt uden modkandidater.

8. Valg af førstesuppleant.
Referat:
a. Kaj Knudsen modtager genvalg som suppleant. Valgt uden modkandidater.

9. Valg af andensuppleant.
Referat:
a. Vibeke Lei Kristensen modtager genvalg som suppleant. Valgt uden modkandidater.

10.Udgår. (Valg af 1 revisor i lige år)
11.Valg af 1 revisor i ulige år.
Referat:
a. Nicolai Larsen modtager genvalgt. Valgt uden modkandidater.
b. Jon Christensen (valgt som revisor i 2018) indtrådt i bestyrelsen og post som revisor (lige år)
skal genbesættes. Lars Helmersen stillede op og blev valgt uden modkandidater.

12.Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
Referat:
a. Første revisorsuppleant Niels Gyr modtager genvalg. Valgt uden modkandidater.
b. Anden revisorsuppleant Bente Henningsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Per
Tannebæk som anden revisorsuppleant. Valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen, og foreningens øvrige valgte, har herefter følgende sammensætning:
 Jan Ludvigsen, formand (valgt 2018)
 Uwe Bjerre, bestyrelsesmedlem (valgt 2019)
 Brian Toft, bestyrelsesmedlem (valgt 2018)
 Niels Christiansen, bestyrelsesmedlem (valgt 2018)
 Jon Christensen, bestyrelsesmedlem (valgt 2019)
 Kristian Bergen, bestyrelsesmedlem (valgt 2019)
 Rudy Pedersen, kasserer (valgt 2019)
 Kaj Knudsen, 1. suppleant (valgt 2019)
 Vibeke Lei Kristensen, 2. suppleant (valgt 2019)
 Nicolai Larsen, Revisor (Valgt 2019)
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Lars Helmersen, Revisor for etårig periode (Valgt 2019)
Niels Gyr, 1. revisorsuppleant (valgt 2019)
Per Tannebæk, 2. revisorsuppleant (valgt 2019)

13.Behandling af indkomne forslag.
Referat:
Indkomne forslag er publiceret på www.Jyllingesejlklub.dk og refereres ikke heri.
 Bestyrelsen foreslår at regnskabsåret tilpasses til at følge kalenderåret. Det er umiddelbart
ikke et forslag til afstemning, men bestyrelsen vil gerne høre generalforsamlingens
kommentarer.
o Lidt kommentarer til bestyrelsens 9/12 afregning for 2019. Ændringen af
regnskabsår gennemføres som beskrevet i fremsendte forslag.
 Hans Henning Hansen trækker sit forslag, da fremmødet på generalforsamlingen ikke er
tilstrækkeligt til at foretage vedtægtsændringer.
 Ida Nielsen præsenterede sit forslag til skift af klubbens administrationssystem. Ida svarede
på uddybende spørgsmål og for og imod blev diskuteret.
o Slutteligt kommenterede bestyrelsen, at emnet anses for værende indenfor
rammerne af bestyrelsen forretningsorden og at forslag ikke sendes til afstemning.
Bestyrelsen forpligter sig til, umiddelbart efter generalforsamlingen, at nedsætte en
arbejdsgruppe med det formål, inden for 3 måneder, at indstille til bestyrelsen,
hvorvidt et skift af administrationssystem anses for fordelagtigt.

14.Eventuelt:
Referat:
Følgende emner blev debatteret under eventuelt:
 Enkelte på generalforsamlingen var af den mening, at klubbens aktiviteter er efterhånden
henlagt til forskellige lukkede grupper på Facebook som er svære at finde, hvis man ikke er
inviteret, og gav herunder udtryk for, at det ville være rart, hvis klubbens hjemmeside
kunne være mere aktivt og afspejle aktivitetsniveauet.
 Opsætning af hjertestarter (AED) i klubben. Emnet er diskuteret i bestyrelsen på tidligere
bestyrelsesmøder, og da der allerede finde AED på havnen (skiltning til denne er opsat) er
dette ikke forfulgt yderligere. Jyllinge Sejlklub har derfor ophængt skilte med vejledning til
at finde AED på havnens område.
 Vild med Vand. Brian orienterer om ønske til planlægning af loppemarked på Havnens Dag.
Lars Helmersen meldte sig til at finde kontakter til hjælp ved planlægning.

Tak for i aften.
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Dirigent somt valgt bestyrelse underskriver hermed rigtigheden af referotet fro generalforsamlingen.

Data:

7L. april2019

Dirigent
Steen Liljo

Bestyretsesmro:* 0

W bf"*

Uwe Bjerre

Bestyrelsesmedlem

Bestyretsesmedtem

/V - et

Niels Christionsen

"\ff^,

Bestyrelsesmedlem

Næstformand

Side 5 af 5

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Jyllinge Sejlklub

