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Referat fra ordinær generalforsamling  
17. juni 2021 

 

Referent: Brian Toft  

 Dirigent: Steen Lilja 

Bestyrelsen repræsenteret ved: Kristian E. Bergen, Brian Toft, Rudy Pedersen, 
 Uwe Bjerre, Lennert Larsen og Vibeke Lei Christensen. 

15 medlemmer af klubben 

Jyllinge Sejlklub, klubhuset 

Formand byder velkommen 19:05 til en sommergeneralforsamling og beklagede at UEFA ikke kunne flytte 
kampen Danmark – Belgien. 

Dagsorden med referat 

1. Valg af dirigent & referent. 
Som dirigent foreslår Bestyrelsen Steen Lilja - valgt uden modkandidater. 
Som referent foreslår Bestyrelsen Brian Toft - valgt uden modkandidater. 
Dirigenten konstater generalforsamlingen er rettidig indkaldt og lovlig jf. klubbens vedtægter. 
  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formand Kristian E. Bergen fremlagde Bestyrelsens beretning som i sin helhed kan findes på 
www.jyllingesejlklub.dk. 

 
Højdepunkter: 

 Sociale aktiviteter meget påvirket af COVID-19 restriktioner. 
 Skift af administrationssystem. 
 AV modernisering videreført med projektor og lærred. 
 Online standerhejsning og standernedhaling. 
 Ny flydebro + salg af gl. flydebro 
 Renovering af bådebro og klubhusets vest-gavl. 
 Nummerering af jollepladser. 

Beretning godkendt af Generalforsamlingen. 

Slides fra bestyrelsens og afdelingernes beretninger kan findes på www.jyllingesejlklub.dk. 

 Ungdoms-, surf- og jolleafdeling 
(ledelse: Uwe Bjerre, Katja Kousgaard og Dan Kristoffersen) 
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 Opstart i foråret under skiftende COVID-19 begrænsninger, 
med løbende tilmelding via Doodle. 

 Sommersejlads afholdt med 27 deltagere der legede, 
surfede, sejlede og meget andet. 

 Under efteråret blev det overvejet at nedsætte en egentlig 
afdelingsledelse (red.) med det blev ved en arbejdsgruppe. 
 
Planer for 2021: 

 2021 startede med oprydninger i skur og container. 
Overskydende og gl. udstyr bliver tilbudt til medlemmer evt. 
køb. ellers doneres det til genbrug. 

 Hvervekampagne med plakater og Facebook (FB) annoncer 
for ungdomsafdelingen. Alene i Jyllinge har der være ca. 
1200 visninger af FB-annonce. 

 Der er mange forespørgsler mht. aktiviteter, og især SUP. 
 På spørgsmål om Surf og Jolle kun er for unge, blev der 

svaret: ”Nej, Surf og Jolle er for alle aldre”. 
 

 Sauna og vinterbadere 
(ledelse: Vibeke Lei Kristensen) 

 90 medlemmer. 
 Fin vintersæson 2020, kun lidt berørt af COVID-19 inden 

lukning for sommeren. 
 Arbejdsdag i september med rengøring og oliering af sauna, 

samt renovering af brobelysning. 
 Opstart efterår 2020 med max. 5 i saunaen og på 

badebroen. Booking på Facebook gruppen. 
 COVID-19 aflysninger: Gløggaften, Fuldmåne Dyp & 

Saunagus. 
 Dec. 2020 komplet COVID-19 nedlukning af saunaen der 

ikke nåede at genåbne før lukning for sommer 2021. 
 Fantastisk isvinter i januar 2021. 
 Meget aktivitet, ofte kø på broen men god disciplin og 

respekt for restriktioner. 
 
Planer for 2021/22 

 Arbejdsdag, gløggaften, måneskinsdyb og saunagus. 
 

 Kajakafdelingen 
(ledelse: Bettina Bruun, Pernille Haugaard Jensen, Peter 
Rosendal, Kaj Knudsen, Gitte Faber og Hans Henning 
Hansen). 

 205 medlemmer, heraf 154 aktive roere. 
 40.000 km målet er sprængt. 44.330 km roet i 2020. 
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 Afdelingen har arrangeret rigtig mange ture uden for 
fjorden i 2020. 

 Nogle faste sociale aktiviteter gennemført trods COVID-19 
begrænsninger. 

 20 kursushold, med forskellige emner, gennemført i 2020. 
 4 nye kajakker samt opdatering af tilbehør 

sikkerhedsudstyr. 
 Ny container endelig indrettet og taget i brug. 
 Flyvende udskiftning i afdelingsledelsen gennemåret, men 

pr. d.d. tegnes ledelsen af 6 medlemmer. 
 
Planer for 2021: 

 Faste ro-aktiviteter genoptages, ture og sociale aktiviteter, 
efteruddannelse, bidrag til bade-/omklædningsprojekt. 

 Alle klubkajakker er flyttet til kajakskuret under klubhuset.  
 

 Sejlskolen 
(ledelse: Jan Lei Kristensen, Kim Dons Laursen, Carl 
Høgstedt og Rudy Bülow Pedersen). 

 Klargøring udsat pga. COVID-19 restriktioner. 
 Alle elever bestod praktisk duelighed trods sen opstart. 
 Fuldt hold på aftensejladserne (tur. og kap.). 
 Mere struktur på tursejlads med fokus på læring omkring 

navigation, anløb i fremmed havn og godt sømandskab. 
 Navigationsundervisning 2020/2021 gennemført som online 

undervisning – alle bestod. 
 Kæmpe opbakning til klargøring 2021. 

 
Planer 2021 

 Tursejlads tirsdage og praktisk sejlads onsdage. 
 På udkig efter investering i mere ”tur-venlig” skolebåd. 
 Natsejlads, grill- og gløggaften. 

 
 Kapsejlads 

(ledelse: Frank Holmstrup, Lars Jakobsen og Brian 
Skovgaard). 
Ingen fremmøde for afdelingen. Beretning kan ses sammen 
med de øvrige på hjemmesiden. 
 

 Pigekapsejlads 
(ledelse: Helle Toft). 
Ingen fremmøde for afdelingen. Beretning udeladt. 
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3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Rudy Bülow Pedersen fremlagde regnskabets Årsrapport for 2020 som er publiceret på 
www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

Højdepunkter fra gennemgang af årsrapport: 

 Med store tilskud i 2020 talte samlede indtægter 1.145.437 kr. 
 Overskud i 2020 på 96.847 kr.  
 Indestående ultimo 2020: 488.685 kr. 

Regnskab godkendt af Generalforsamlingen. 

 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering. 
Rudy Bülow Pedersen fremlagde bestyrelsens budget for 2021, indeholdt i Årsrapport for 2020 
publiceret på www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen.  
 

 Gennemgang af budget og projekter i 2021 
 

5. Godkendelse af kontingenter. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022. 

Forslag til kontingent 2022 godkendt. 

 

6. Udgår. (Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år) 
 

7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 
1. Valg af Kasserer:  

o Rudy Bülow Pedersen modtager genvalg.  
Genvalgt uden modkandidater. 

2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
o Lennart Larsen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. Genvalgt uden 

modkandidater. 
o Uwe Bjerre modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen peger på 

Jan Lei Kristensen. Valgt uden modkandidater. 
o Jon Christiansen modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen 

peger på John Holst. Valgt uden modkandidater. 

 
8. Valg af førstesuppleant. 

1. Kaj Knudsen modtager ikke genvalg som 1. suppleant. Bestyrelsen peger på Vibeke Lei 
Kristensen. Valgt uden modkandidater. 
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9. Valg af andensuppleant. 
1. Vibeke Lei Kristensen Nu valgt som 1. suppleant. Bestyrelsen peger på Kaj Knudsen som 

kandidat til 2. suppleant. Valgt uden modkandidater. 
 

10. Udgår. (Valg af 1 revisor i lige år)   
 

11. Valg af 1 revisor i ulige år 
1. Nicolai Larsen modtager genvalg som revisor. Valgt uden modkandidater. 

 

12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.  
1. Første revisorsuppleant Jan Ludvigsen modtager genvalg som revisorsuppleant. Valgt uden 

modkandidater. 
2. Anden revisorsuppleant Henrik Dalsten modtager genvalg som revisorsuppleant. Valgt 

uden modkandidater. 

Bestyrelsen, og foreningens øvrige valgte, har herefter følgende sammensætning: 
 Kristian E. Bergen, formand (valgt 2020) 
 Brian Toft, bestyrelsesmedlem (valgt 2020) 
 Carl Høgstedt, bestyrelsesmedlem (valgt 2020) 
 Lennart Larsen, bestyrelsesmedlem (valgt 2021) 
 Jan Lei Kristensen, bestyrelsesmedlem (valgt 2021) 
 John Holst, bestyrelsesmedlem (valgt 2021) 
 Rudy Pedersen, kasserer (valgt 2021) 
 Vibeke Lei Kristensen, 1. suppleant (valgt 2021) 
 Kaj Knudsen, 2. suppleant (valgt 2021) 
 Lars Helmersen, Revisor (Valgt 2020) 
 Nicolai Larsen, Revisor (Valgt 2021) 
 Jan Ludvigsen, 1. revisorsuppleant (valgt 2021) 
 Henrik Dalsten, 2. revisorsuppleant (valgt 2021) 

 

13. Behandling af indkomne forslag. 
Indkomne forslag er publiceret på www.Jyllingesejlklub.dk 
 
- Modernisering af vedtægter. Formand Kristian E. Bergen gennemgik hovedpunkterne i forslag 

til modernisering af Jyllinge Sejlklubs vedtægter, med særligt fokus på ændringer siden 
forslaget blev behandlet sidste år. Der var afstemning om forslaget som sin helhed: 
 

21 stemmer for, ingen i mod. Forslaget enstemmigt indstillet til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne skal godkendes eller afvises. 

 
- Halvering af kontingent. Ingen fremmøde for gruppen af forslagsstillere. Formand Kristian E. 

Bergen oplæste forslaget som det blev modtaget. 
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Kommentarer fra generalforsamlingen og bestyrelsen: Selv om saunaen måtte holde helt lukket 
halvdelen af sæson 20/21 har der været foretaget vedligehold og nyinvesteringer i afdelingen 
samt planlagt investeringer i 2021. Forslag sat til afstemning: 
 

0 stemmer for, 19 i mod. Forslaget forkastet af generalforsamlingen. 

 
- Ændring af skilte på området for vinterbadere. Ingen fremmøde for gruppen af forslagsstillere. 

Formand Kristian E. Bergen oplæste forslaget som det blev modtaget. 
 

Efter kort diskussion blev forslaget sat til afstemning: 
 

21 stemmer for, 0 i mod. Forslaget enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 

14. Eventuelt: 
Følgende emner blev debatteret under eventuelt: 

 Opvaskemaskine: Generalforsamlingen gav udtryk for, at glas opleves ”snavsede” når de 
blev vasket. Steen Lilja (tidl. hvidevare service) forklarede at ælde, samt stilstand under 
COVID-19 nedlukning, nok nødvendiggør nyinvestering.  

 

Bestyrelsen tager det med i vedligehold.  
 

 Slæbested: Efter faldulykke i maj foreslå generalforsamlingen af der etableres skrid-sikring i 
slæbestedets fulde bredde.  

 

Bestyrelsen tager det med på deres dagsorden. 
 

 Plads foran materialeskure syd for klubhus. Generalforsamlingen spørger til om der er 
planer om ændring af belægning. En asfaltering, samt evt. inddragelse af græsplæne som 
udvidelse af p-arealet er tidligere undersøgt, men forkastet af de berørte afdelinger i 
fællesskab.  

 

Bestyrelsen tager kontakt til havnen for afretning og vedligehold af den eksisterende 
belægning. 

 
 
Tak for i aften. 

 
  



   
 
 

 

Side 7 af 7 Referat fra ordinær generalforsamling 2021 Jyllinge Sejlklub 

  
   

 

 

Dirigent samt valgt bestyrelse underskriver hermed rigtigheden af referatet fra generalforsamlingen. 

 

Dato: 30. juni 2021 

 
Dirigent  

 Steen Lilja 

 
Formand  

 Kristian E. Bergen 

Næstformand  
 Brian Toft 

 
 Bestyrelsesmedlem  

 Lennert Larsen 

 
Bestyrelsesmedlem   

 

 Carl Høgstedt 

 
Bestyrelsesmedlem  

 Jan Lei Kristensen 

 
Bestyrelsesmedlem    

 John Holst 

 
Kasserer  

 Rudy Bülow Pedersen 
 

 


