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Bestyrelsens beretning 2021 
Beretning for 2020 til generalforsamlingen, juni 2021  

Forord 
Beretningen dækker perioden januar 2020 til december 2020 

Indledning 
Året 2020…. Det hele startede jo meget normalt – lidt lige som et helt almindeligt kalenderår i Jyllinge 
Sejlklub. Der blev afholdt lidt Mandagsaftener, hold bestyrelsesmøder og planlagt Generalforsamling – Alt 
sammen helt som vi plejer. 

Bestyrelsens første sysler for 2020, bestod i at komplimentere det fine lydsystem fra 2019, med en ny 
projekter som ”stod”, eller hang, klar til brug i starten af marts. Lige op til generalforsamlingen! 

Noget lurede dog i baggrunden og den 11. marts, lukkede Statsministeren landet ned. HELT ned. Hurtigt 
kom idrættens hovedforeninger på banen og dikterede retningslinjer der betød lukkede døre i hele 
klubben. Så i 11. time måtte vi aflyse generalforsamlingen og mandagsaftener, omstille alle vores 
elektroniske låse og sætte Jyllinge Sejlklub på vågeblus. 

Fuldt stop betød jo også, at vi måtte lukke for adgang til medlemmernes private surf- og kajakudstyr.  En 
konsekvens der hurtigt fik nogle af de aktive vinterroer op af stolene – og i løbet af de følgende dage fik 
ledelsen af kajakafdelingen og bestyrelsen fastlagt nogle retningslinjer der gjorde det muligt at fortsætte 
vinterroningen i de private kajakker, samt de få der fast benyttede en klub kajak. Godt med håndsprit, vand 
og sæbe samt fælles forsigtighed på broen og ved færden i materialeskuret.  

Fakta for 2020 
Men, hvis vi lige kigger på tallene for 2020 gik det således: 

 Bestyrelsen fik afhold 9 bestyrelsesmøder + plus det løse ad hoc møder når der var nye og 
opdaterede Corona-retningslinjer. 

 Intet mindre end 29 nyhedsmail er dateret i 2020, trist men naturlig nok båret frem af Corona! 
 Ved udgangen af 2020 tæller Jyllinge Sejlklub 527 medlemmer 
 95 valgte i 2020 at træde ud men til gengæld valgte 
 116 nye medlemmer, at Jyllinge Sejlklub lige var stedet for dem. 

Standerhejsning 
Fortsætter vi vores vandring gennem året 2020, måtte bestyrelsen paradoksalt nok bede medlemmerne 
blive væk, da standeren skulle hejses, og i stedet følge med på skærmen live-streamet på klubbens 
Facebook side. Ja, så blev det også til en ting for Jyllinge Sejlklub. 

Men, ikke så snart standeren var sat, tog vi fat på årets projekter. Der var nemlig rullet 200KKR ind fra 
DIF/DGI til en ny flydebro og her tog kajakafdelingen naturligt førertrøjen på for at finde den helt rigtige 
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brotype. Og alt imens Hans og Steen tog på ”havne rundfart” rundt på Sjælland, lykkedes det bestyrelsen at 
handle den gamle bro på Den Blå Avis. Så, alt imens vi gik og ventede på leveringen af den nye, sejlede, 
trillede, og kørte den gamle afsted, en sektion ad gangen. 

Men flydebroen var ikke det eneste der trængte til en kærlig hånd. En nødvendig renovering af husets 
facade, blev sat i gang da der trængte vand ind over terrassedøren og undersøgelser afslørede omfattende 
fugtskader under beklædningen. Renoveringsarbejdet fortsatte ud på skolebroen og med en hjælpende 
hånd fra Roskilde Kommune, kunne vi bede havnen forestå renovering med nogle nye pæle og ny 
beklædning på det ældste stykke af broen. 

Generalforsamling 2020 
Da sommervarmen sætter ind, tager det også lidt af ”smittetrykket” – et at de utallige nye eller 
genopdagede Coronarelaterede ord som dansk sprognævn har registreret under Corona – og i begyndelsen 
af juni, kan vi så indkalde til generalforsamling til afholdelse den 29/6.  

Her tager vi afsked med Jan Ludvigsen som formand, og efter forsamlingens ønske, samt bestyrelsens 
efterfølgende konstituering, blev bestyrelsen og øvrige valgte tillidsposter som følger: 

 Formand: Kristian Eskemose Bergen (valgt 2020) 
 Næstformand: Brian Toft (valgt 2020) 
 Kasserer: Rudy Bülow Pedersen (valgt 2019) 
 Sekretær: Jon Rahbek Christiansen (valgt 2019) 
 Bestyrelsesmedlem: Carl Høgstedt (valgt 2020) 
 Bestyrelsesmedlem: Lennert Larsen (valgt 2020) 
 Bestyrelsesmedlem: Uwe Bjerre (valgt 2019) 
 Suppleant Kaj Knudsen 
 Suppleant Vibeke Lei Kristensen 
 Revisor Nicolai Larsen (valgt 2019) 
 Revisor Lars Helmersen (valgt 2020) 
 Revisor suppleant Jan Ludvigsen 
 Revisor suppleant Henrik Dalsten 

Memberlink 
Første opgave for den nye bestyrelse var eksekvering på beslutningen om skift af administrationssystem fra 
Conventus til Memberlink. Gennem efterårsmånederne bliver der arbejdet sammen med Memberlink, på 
at få bygget en løsning til Jyllinge Sejlklub. En løsning der faciliterede at vi fortsat kunne bibeholde 
Jyllingsejlklub.dk på en separat platform, jf. tidligere bitter erfaring med samkøring. 

Medlemsdata og regnskabsdata, blev sirligt trukket ud af Conventus og kopieret over i Memberlink som fik 
tilrettet kontoplaner oa. for at facilitere vores flerstrengede regnskab og i månederne op til skiftet, var det 
nødvendigt at lave dobbelt bogføring for at sikre korrekte data, når der skulle skiftes pr. 1/1/21. 

Tak Rudy, for tålmodighed og gå-på-mod overfor Memberlink. 
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Mandagsaften på afveje 
En af de aflyste mandagsaftener fra foråret, et forfatterforedrag om bogen ”Hop i Havet” arrangeret af 
Sauna og Vinterbad afdelingen, kunne efter en kort lokal Corona nedlukning af Roskilde Kommune i 
slutningen af september, afholdes med god tilslutning den 5. oktober. 

Et sidste projekt der blev lukket i 2020, var nummereringen af vores jollepladser. Et stykke arbejde der 
uden opfordring blev sponsoreret og udført af vores helt egen Toft Kobber. Tusind tak for det. 

Umiddelbart før vores standernedhaling, må vi igen se vores gøren og laden begrænset i Coronaens navn, 
og som med standerhejsningen, afholde arrangementet med Livestreaming på nettet – Det gik så desværre 
ikke helt som vi håbede med teknikken. Ca.2½ minut lykkedes det at holde video streamet kørende… 
Måske det skyldtes vores internetforbindelse! 

Da navigationsundervisningen midt i december må se sig hjemsendt, og vores team af undervisere, med en 
donation af Microsoft Office 365 ved hånden, må etablere en platform for online undervisning, bliver det 
meget tydeligt at vores forbindelse på ingen måde understøtter videostreaming ud af huset… 

…og det er vel her vi træder ud af det forjættede år 2020. 

2021, hvad nu? 
Bestyrelsens planer for 2021, som jo nu er knap halvvejs, og hvor nogle er igangsat, eller allerede udført, 
består af: 

 Ny internetforbindelse (etableret primo januar) 
 Memberlink (i drift pr. 1/1) 
 Ny skiltning på- og ved broer (påbegyndt) 
 Renovering af terrassen 
 Renovering af tag på klubhuset 
 Noget socialt når vi kommer på den anden side af sommer 
 Tidligere start på mandagsaftener 

 

 


