Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 2020
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, og 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
en bred variation af vandaktivitet i klubben. Vi har etableret nyt samarbejde med Klub Jyllinge Nord, som
benytter vores sauna en gang om ugen under kontrollerede forhold for unge i kommunen. Vi har ligeledes
et samarbejde med JGI Swim som benytter vores faciliteter i forbindelse med deres Open Water kurser.
Den 31/12-18 var der 455 medlemmer i Jyllinge Sejlklub. Det er 22 medlemmer flere end sidste år.
Kajakafdelingen er 190 medlemmer, surf senior på samme niveau som sidste år.

Svømning = Sauna medlemmer med kun sauna som aktivitet.

Derudover er der 89 udmeldte i 2019.
Konstituering af bestyrelse 2019 blev som følger:
-

Formand: Jan Ludvigsen (generalforsamling 2018)
Næstformand: Kristian Bergen (generalforsamling 2019)
Kasserer: Rudy Bülow Pedersen (generalforsamling 2019)
Sekretær Jon Rahbek Christiansen (generalforsamling 2019)
Bestyrelsesmedlem Brian Toft (generalforsamling 2018)
Bestyrelsesmedlem Niels Christiansen (generalforsamling 2018)
Bestyrelsesmedlem Uwe Bjerre (generalforsamling 2019)
1. suppleant Kaj Knudsen (generalforsamling 2019)
2. suppleant Vibeke Lei Kristensen (generalforsamling 2019)
Revisor Nicolai Larsen (generalforsamling 2019)
Revisor Lars Helmersen (generalforsamling 2019, valgt for et år)
1. revisor suppleant Niels Gyr (generalforsamling 2019)
2. revisor suppleant Per Tannebæk (generalforsamling 2019)
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Bestyrelsen har i det forgangne år været vært ved en række mere eller mindre faste arrangementer som
hele klubben, herunder standerhejsning, standernedhaling, fastelavn og diverse mandagsaftener med
emner som Romsmagning, m.v. Desværre måtte vi aflyse sommersejlads i 2019, grundet for få tilmeldinger,
et forkert valg af uge.
Lørdag den 9. november 2019 hyldede bestyrelsen de frivillige med middag. Alle hyggede sig og var glade
for at kunne snakke på tværs af afdelinger. 26 deltog.
Generalforsamlingen 2019 pålagde bestyrelsen at undersøge om forsikringsselskabet Tryg kunne forsikre os
bedre og billigere end First. Efter et par møder med Tryg konkluderede de at de ikke var de rette af to
årsager.
1) Det ville blive dyrere hos Tryg end hos First.
2) Tryg ville ikke forsikre flydende materiel men kun huse, inventar og anlæg.
Ligeledes på generalforsamlingen 2019 påtog bestyrelsen sig opgaven at undersøge hvorvidt klubben et
skifte til nyt administrationssystem ville være gavnligt for Jyllinge Sejlklub. Der blev nedsat et arbejdsudvalg
bestående af Jon Rahbek Christiansen, Mads Krabbe, Brian Toft, Kristian Bergen og Ida Nielsen.
Sidstnævnte udtrådte undervejs og har ikke andel i arbejdsgruppens konklusioner.
Gennem en række møder, hvor både relevante interessenter og mulige leverandører har været inviteret til
deltagelse, samt observationer i klubben og på afdelingernes møder og kommentarer fra andre klubber,
har arbejdsgruppen nu samlet tilstrækkelig viden til at fremsætte følgende indstilling til Jyllinge Sejlklubs
bestyrelse.
Der har fra klubben afdelinger være udtrykt ønske, om et system der kunne hjælpe dem med
kommunikation til deres medlem samt facilitere bedre medlem til medlem kommunikation. Der benyttes i
øjeblikket forskellige små app-værktøjer samt et utal af Facebook grupper. Derudover er der udtrykt
interesse for bedre mulighed for at lave et Intranet, kun tilgængeligt for medlemmer. Dette ønskes brugt til
mere specifikt medlems-, hold- og tur-kommunikation samt opslag, der ikke hører hjemme på internettet.
Efter gennemgang af 14 foreslåede systemer og afsøgning af, hvorvidt der kunne findes yderligere
relevante systemer til klubadministration, er det arbejdsgruppens konklusion at, Memberlink udgør det
eneste reelle alternativ for en sejlklub med behov og diversitet som Jyllinge Sejlklub.
Efter at have arbejdet med opgaven og gennem længere tid, med dette arbejde i mente, observeret
klublivet og kommunikation medlem til medlem og klub til medlem, er det gruppens indtryk at Jyllinge
sejlklub vil kunne drage stor fordel af et skift til Memberlink.
Både generalforsamlinger og medlemsmøder har gentagende gange opfordret henholdsvis bestyrelse og
afdelingsbestyrelser til at finde alternative online kommunikationskanaler end offentlige sociale medier
som Facebook. Denne situation ses som en opsplittende faktor i klubben, da mange medlemmer helt har
fravalgt disse platforme grundet utryghed og mistillid. Med Memberlink kan der etableres én fælles
tilgængelig online kommunikationsplatform der samtidig integrerer udadtil, således alle opnår samme
informationsniveau, uanset hvilken platform de foretrækker.
Medlemmerne i Jyllinge Sejlklub har vist sig at være velintegreret i den moderne elektroniske medieverden,
med høj online aktivitet og stor modenhed overfor klubbens primært elektroniske kommunikation. Set i
dette lys, tænkes det medlemmerne i JS ligeledes at være klar til, at acceptere de ændrede
betalingsmetoder, et skift til Memberlink vil kræve. Træffer bestyrelsen en beslutning forud for klubbens
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generalforsamling i marts, kan der orienteres i god tid omkring kommende ændringer, og ydes assistance
hvor det viser sig nødvendigt.
Jyllinge Sejlklub bestyrelse har efterfølgende behandlet arbejdsgruppens anbefaling, og besluttet at
nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at overgå til Memberlink i løbet af 2020 med benyttelse af
regnskab fra 2021.
Huset har i 2019 været udlejet til medlemmer i alt 13 gange. 2019 har været et eksemplarisk år. Det er
dejligt at se, at så mange af vores medlemmer benytter de gode faciliteter, som vi har – og at dette
samtidig kan forløbe helt uden problemer i forhold til de aktiviteter, der er i huset hen over vinteren.
I løbet af 2019 er musikanlægget blevet opgraderet. Vi har nu et helt fantastisk musikanlæg, som let kan
betjenes via alle mulige former for devices.
I 2020 er der allerede reserveret i alt 9 gange. Hvilket er godt, men det betyder også, at der stadig er mange
gode weekends ledige. Så vi kan blot opfordre medlemmerne til at kigge i klubbens kalender og se, om der
skulle være ledige dage til at holde en god fest for venner og familier.
Og husk, at det jo kun er perioden fra standerstrygning til standerhejsning, huset kan stilles til rådighed for
private arrangementer. Så ”glem” alt om at holde konfirmationsfester el.lign. i maj – eller bryllupsfester i
august.
I øvrigt modtager vi meget jævnligt forespørgsler fra folk, som ikke er medlemmer. Det understreger hvor
attraktive vores faciliteter er – specielt når man tager prisen i betragtning. I () bemærket, så er det jo kun
medlemmer, der får adgang til at benytte faciliteterne.
Vi ønsker at holde vores medlemmer orienteret og opdateret med de aktiviteter vi i Jyllinge Sejlklub laver. I
2019 sendte vi 16 nyhedsmail.
Rudy har taget initiativ til oprettelse af et hold viceværter, med en gruppe arbejdsvillige medlemmer over
65 år. Det betyder at Jyllinge Sejlklub nu har en stående styrke på 18 damer og mænd, der er villige til at
påtage sig opgaver fra afdelingerne, bestyrelsen eller andre medlemmer der falder over
uregelmæssigheder og forbedrings forslag. Gruppen råder over handy mænd, jernmænd, træmænd,
selvlærte malere, rengørings folk og næsten alt andet. Til det formål vil jeg høre om du kan oprettet
mailadresse vicevaert@jyllingesejlklub.dk.
Den 23. september 2019 har klubben modtaget en henvendelse fra datatilsynet omkring et tidligere
medlem som ønsker sit navn og adresse samt foto fjernet fra klubblade fra 1981-1982. Når der kommer en
sådan indsigelse mod fortsat behandling af de pågældende personoplysninger, skal foreningen vurdere de
grunde foreningen har til fortsat behandling og af de hensyn, de registrerede har anført. Vores klubblade er
en del af klubbens historie, og vi ønsker umiddelbart ikke at skulle slette noget fra klubblade der er så
gamle.
Vi konsulterede Dansk Sejlunion, DIF og DGI. DGI ville gerne bistå os med juridisk hjælp i klagesagen. Den
26. november 2019 svarer DGI Datatilsynet på vegne af Jyllinge Sejlklub. Her pointerer DGI bl.a. at de
behandlede oplysninger er almindelige personoplysninger, og at oplysningerne hidrører fra almindelig
omtale a foreningens virke i klubblade fra 1980’erne. Foreningen har for at værne og informere om sin
historie beskrevet i klubbladene, scannet disse og lagt på foreningens hjemmeside, Foreningen har ikke lagt
informationen på Google. Vi har pt. ikke fået noget svar fra Datatilsynet.
Vi har et godt samarbejde med Jyllinge Lystbådehavn, hvor vi har et årligt møde hvor vi samles.
Jyllinge Sejlklub har tidligere sendt ansøgning om dispensation til at placere en sauna på Jyllinge Havn i den
inderste del af havnen nær en bygning. Jeg kan oplyse, at strandbeskyttelseslinjen den 11. december 2019
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er blevet ophævet på arealet, hvor I ønsker at placere saunaen. Det betyder, at saunaen må opstilles med
den ansøgte placering uden en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
På denne baggrund lukker Kystdirektoratet sagen, og samtidig gør opmærksom på, at hvis der skulle opstå
et ønske om at flytte saunaen længere ud på molerne, så skal vi fortsat henvende os til Kystdirektoratet, da
sagen i så fald skal behandles efter kystbeskyttelseslovens bestemmelser om anlæg på søterritoriet.
https://www.dr.dk/node/4191574
https://www.dr.dk/nyheder/indland/farvel-til-fredet-natur-111-havne-maa-bygge-ved-stranden
Vi mangler derfor kun en sidste accept fra Roskilde Kommune omkring etablering af sauna, dette forventes
at være en formssag, da kommunen har været med på sidelinjen under hele processen med
Kystdirektoratet.
Lørdag den 25. maj 2019 afholdte vi Havnens Dag, som er et Vild med Vands landsdækkende arrangement,
sponsoreret af Nordea Fonden. Desværre havde vi meget få deltagere, hvilket formentlig skyldes at dagen
var en stor konfirmationsdato samt at vejret ikke viste sig fra den bedste side. Vi deltager igen i 2020 for
fjerde år i træk, og i år bliver det afholdt lørdag den 13. juni hvor vi også vil fejre Jyllinge Sejlklubs 75 års
jubilæum.
Det var med stor beklagelse at Niels Christiansen, også kendt som Murer-Niels, sov stille ind lørdag den 8.
juni 2019 efter kort tids sygdom. Niels har været meget aktiv i Jyllinge Sejlklub og Jyllinge Lystbådehavn, og
senest som medlem af Jyllinge Sejlklubs bestyrelse, hvor Niels bidrog med stor erfaring, godt humør og altid
var klar til at give ekstra hjælp. Niels er en af Jyllinge Sejlklubs legender, også da han levede. Han var et
rigtigt godt menneske er savnet.
I 2020 har vi følgende fokusområder:
•

Jyllinge Sejlklubs 75-års jubilæum

•

Vedligeholdelsesplan
o

Beklædning af klubhus

o

Sejlerskolebro

o

Flydebro

•

Projektor ned fra loft

•

Havnens dag - Vild med Vand, lørdag den 13. juni 2020

•

Sidste godkendelser til vores sauna

•

Sommersejlads

•

Nummerering af jollepladser

•

Ny skolebåd hvis det rigtige tilbud kommer
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