
JYLLINGE SEJLKLUB 
 
 

 

Side 1 af 8 Referat fra ordinær generalforsamling 2022 Jyllinge Sejlklub 

  
  

Referat fra ordinær generalforsamling  
17. marts 2022 

 

Referent: Vibeke Lei Kristensen  

 Dirigent: Steen Lilja 

Bestyrelsen repræsenteret ved: Kristian E. Bergen, Rudy Pedersen, Carl Høgstedt 
 Lennert Larsen og Vibeke Lei Christensen. 

Ca. 50 medlemmer af klubben 

Jyllinge Sejlklub, klubhuset 

Formand byder velkommen 19:05 til en yderst velbesøgt generalforsamling. 

Dagsorden med referat 

1. Valg af dirigent & referent. 
Som dirigent foreslår Bestyrelsen Steen Lilja - valgt uden modkandidater. 
Som referent meldte Vibeke Lei Kristensen sig som kandidat - 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 sammen med slides fra både bestyrelsens og afdelingernes beretninger. 

 
Højdepunkter: 

 Sociale aktiviteter i for-sæsonen igen meget påvirket af COVID-19 restriktioner. 
 Ny internetforbindelse. 
 AV modernisering færdiggjort. 
 Projekt omkring bedre bad og toiletfaciliteter startet. 
 Nye skilte 
 Renovering Tag. 
 Renovering af balkon påbegyndt. 
 Ny opvaskemaskine 
 Rengøringsaftale med B2B Cleaning 

Spørgsmål angående det tilskud, som er tildelt til at deltage i konkurrencer. Kajakafdelingen 
deltager ikke i konkurrencer, men i mange stævner. Er det et udtryk for at kajakafdelingen skal 
være noget andet end det er? 
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Formanden svarerede at tilskuddet mere var henvendt til sejlerne, som vi ikke ser så meget til med 
et ønske om at øge aktiviteten blandt sejlerne. 

Beretning godkendt af Generalforsamlingen. 

Afdelingernes beretninger 

 Kapsejlads 
(Ved Frank Holmstrup). 

- Corona ramt, hensat til at tage ud at sejle men ikke muligt 
at mødes bagefter. 

- 5-6 både på vandet. 10 både tilmeldt.  
- Klubmesterskab afholdt samt deltagelse i DM for BB10 
- Tilslutningen er faldet markant og der er svært at drive en 

afdeling. Ser sig lukningstruet.  
- Både ligger spredt i havnen, så ingen fællesskab omkring 

klargøring af bådene og ikke samme fællesskab som resten 
af aktiviteterne i klubben. 

- Vil lave lidt reklame for at hverve nye kapsejlere. 
 

 Pigekapsejlads 
(Ved Helle Toft). 

- Kun tre både i 2021. 
- Har fået mange nye henvendelser af interesserede sejlere. 
- Mødes på vandet kl. 18.30 
- Spred gerne det gode budskab om at alle nye pige-sejlere 

er velkomne uanset alder og erfaring. 
 

 Sauna og vinterbadere 
(Ved Vibeke Lei Kristensen) 

 Stor medlemstilgang – markant under Corona. 
 Saunaen er altid slukket i sommermånederne juni-juli-

august. 
 Medlemsmøde 31. marts – her skal afdelingen 

”genetableres” da der er kommet så mange nye 
medlemmer under Corona, at det har være svært at 
introducere alle ordentligt. 
 

 Kajakafdelingen 
(Ved Jørn Hoxer). 

 Tilvækst af medlemmer.  
 Der er flere der ror mere, flere km hvert år. 
 Enkelte udefra som allerede havde IPP2. 
 Nogle faste sociale aktiviteter gennemført trods COVID-19 

begrænsninger. 
 5 nye kajakker, af hvilke 3 er indkøbt brugt. 



   
 
 

 

Side 3 af 8 Referat fra ordinær generalforsamling 2022 Jyllinge Sejlklub 

  
   

 
 Ungdoms-, surf- og jolleafdeling 

(Ved Uwe Bjerre) 
 Der sejles hver tirsdag og torsdag hele sæsonen. 
 Flere 25-30årige viser interesse for sporten. Desværre ikke 

så mange børn.  Vil gerne have flere børn. 
 Stor tilslutning til sommersejlads – mange flere ansøger end 

der kunne deltage, men ikke nogen der bliver hængende. 
 Søger ildsjæl til at køre en jolle afdeling da de faste 

trænere stopper da de skal videre på uddannelse. 
 

 Sejlskolen 
(Ved Jan Kristensen). 

 Fuldt hold (25 elever) til teori og fulde hold til praktisk 
sejlads og super godt fremmøde ved klargøring. 

 Fuldt hold, god tilslutning til Tursejlads som er en god 
mulighed for at komme ud af ”kravlegården” og på ture i 
fjorden, bla. på klubtur til Herslev. 

 Ny båd ”Lilleø” – navngivning mandag den 2. maj. 
 Håber på tilslutning fra de øvrige sejlere til at deltage i ture 

for hele klubben. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Rudy Bülow Pedersen fremlagde regnskabets Årsrapport for 2021 som er publiceret på 
www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

Højdepunkter fra gennemgang af årsrapport: 

 Igen store tilskud i 2021 talte samlede indtægter 969.060 kr. 
 Overskud i 2021 på 117.794 kr.  
 Indestående ultimo 2021: 578.643 kr. 

Generalforsamlingen spørger ind til svindelsagen (red. Sag om phishingsvindel fra 2017): 
Kassereren svarede:  Sagen er stadig i retten men der er ikke udsigt til at få nogen af de tabte penge 
ind igen.  

Generalforsamlingen spørger: Hvad indeholder den store post til forsikring og kontor? 
Kassereren svarer: Udgifter til MemberLink, Conventus, forskellige kontingenter 

Repræsentant fra kajakafdelingen kommenterede med ønske om større transparens i forhold til 
regnskabet så det er lettere at svare nye medlemmer på hvad de får for de 800 kr. i klubkontingent. 
Kassereren svarer: Kassereren gennemgår gerne regnskabet med Kajakafdelingen. 

Regnskab godkendt af Generalforsamlingen. 
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4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering. 
Rudy Bülow Pedersen fremlagde bestyrelsens budget for 2022, indeholdt i Årsrapport for 2021 
publiceret på www.jyllingesejlklub.dk ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen.  

 

5. Godkendelse af kontingenter. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023. 

Forslag til kontingent 2023 godkendt. 

 

6. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.  
 Valg af Formand:  

o Kristian E. Bergen modtager genvalg som formand.  
Genvalgt uden modkandidater. 

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
o Brian Toft modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. 

Genvalgt uden modkandidater. 
o Carl Høgstedt modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.  

Genvalgt uden modkandidater. 

 
7. Udgår. (Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år) 

 
8. Valg af førstesuppleant. 

 Vibeke Lei Kristensen modtager genvalg som førstesuppleant.  
Genvalgt uden modkandidater. 
 

9. Valg af andensuppleant. 
 Kaj Knudsen modtager genvalg som andensuppleant.  

Genvalgt uden modkandidater. 
 

10.  Valg af 1 revisor i lige år.   
 Lars Helmersen modtager genvalg som revisor.  

Genvalgt uden modkandidater. 
 

11.  Udgår. (Valg af 1 revisor i ulige år) 
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12.  Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.  
 Første revisorsuppleant Jan Ludvigsen modtager genvalg som revisorsuppleant.  

Genvalgt uden modkandidater. 
 Anden revisorsuppleant Henrik Dalsten modtager genvalg som revisorsuppleant.  

Genvalgt uden modkandidater. 

Bestyrelsen, og foreningens øvrige valgte, har herefter følgende sammensætning: 
 Kristian E. Bergen, formand (valgt 2022) 
 Rudy Pedersen, kasserer (valgt 2021) 
 Brian Toft, bestyrelsesmedlem (valgt 2022) 
 Carl Høgstedt, bestyrelsesmedlem (valgt 2022) 
 Lennart Larsen, bestyrelsesmedlem (valgt 2021) 
 Jan Kristensen, bestyrelsesmedlem (valgt 2021) 
 John Holst, bestyrelsesmedlem (valgt 2021) 
 Vibeke Lei Kristensen, 1. suppleant (valgt 2022) 
 Kaj Knudsen, 2. suppleant (valgt 2022) 
 Lars Helmersen, Revisor (Valgt 2022) 
 Nicolai Larsen, Revisor (Valgt 2021) 
 Jan Ludvigsen, 1. revisorsuppleant (valgt 2022) 
 Henrik Dalsten, 2. revisorsuppleant (valgt 2022) 

 

13.  Behandling af indkomne forslag. 
Indkomne forslag er publiceret på www.Jyllingesejlklub.dk 
 
- Forslag til ny klubstander for Jyllinge Sejlklub.  

Formand Kristian E. Bergen fortalte lidt om den sidste del af tilblivelsen af den ny klubstander 
og forløbet efter. Og især med efterforløbet taget i betragtning, anerkender bestyrelsen at 
forslaget ikke er i tråd med medlemmernes ønsker for klubbens udvikling - og med oplæg til 
dialog (red. ved anden lejlighed) omkring, hvor klubben skal hen, trækkes forslaget tilbage. Og 
som det blev sagt ”arkiverer den som en af de små kuriositeter der opstår i lukkede rum”. 

Kommentar fra Helle (Kajak): Ros til bestyrelsen, for at den favner det nye der kommer. 

Spg. fra Nikolaj: Holder man fast i vinterstanderen? 

Bemærkning fra Finn: Mener at den eksisterende stander kan være oppe hele året fremfor at 
lave en vinterstander. 

Formand kommenterer: Mener det er vigtigt at bibeholde standerophaling og standerstrygning 
som et signal om, at vi går fra sommer til vinter. Kan være farligt at sejle/være på vandet om 
vinteren. Mere opmærksomme på vejrlig. Synes det er vigtigt at signalere, at det er vinter og at 
nu går vinteraktiviteterne i gang. 

Bemærkning fra Keld: enig med Finn, vi er en klub der er aktiv hele året rundt. Synes at 
standeren skal vejre hele året. Er glad for at forslaget om ændring af standeren er trukket 
tilbage. Standeren rører man ikke ved! 
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Bemærkning fra generalforsamlingen: Der har altid været aktivitet om vinteren, masser af 
vintersejlads.  

Bemærkning fra Ole: Måske er vinterstanderen blot er lidt mindre - fordi det er koldt!   

Bemærkning fra Bent: Går også ind for den gamle stander. Mener brug af separat 
”vinterstander” vil kræve vedtægtsændring og dermed ny eller ekstraordinær 
generalforsamling. Og for øvrigt skal bestyrelsens egne forslag fremgår som særskilte punkter 
på dagsordenen. 

 

14.  Eventuelt: 
Følgende emner blev debatteret under eventuelt: 
 

 De nye skilte på broer og udearealer:  
Spørgsmål fra Finn: Hvorfor er det ikke skrevet på de nye skilte, at broerne kun er 
forbeholdt medlemmer af Jyllinge Sejlklub? 
Formand: Vi modtager mange penge fra kommunen til vedligehold af vores udendørs 
faciliteter. Foretrækker, at dem der benytter dem, inviteres til at bliver medlem af klubben. 
Vil ikke være politimand og bruge tid på at håndhæve forbud. Vil hellere oplyse om, hvad 
det er de benytter og hvad de kan blive medlem af. 
 

 Spg. til projektet omkring ændring af omklædningsfaciliteterne. 
Carl fortalte om projektet. Brian Toft var ved at indhente priser, men da 
håndværkerpriserne p.t. er meget høje, har det været lidt på pause og vi arbejder videre i 
roligt tempo. Planen er at lave to gode baderum med toiletter, handicap toilet og ude-
brusere nedenunder samt to små toiletter i forbindelse med klublokalet på 1. sal. 
Kommentar fra Rudy: Vi søger i første omgang om penge til at få lavet toilet på 1. sal.  
Kommentar fra salen: Der har tidligere været forsøgt et lignende projekt. Der vil blive krav 
om handicapadgang. 
Svar fra Carl: Der er indtænkt handicap toilet nedenunder.  
 

 Spg. fra salen: Hvad har bestyrelsen gjort sig af tanker for at få de unge mennesker til at 
sejle? 
Svar fra Uwe: Mere promovering, planen er at benytte de sociale medier mere. 
Kommentar fra formanden: Bestyrelsen blander sig generelt set, så lidt som muligt i 
afdelingernes drift, herunder også valg af metode til rekruttering. ”Vi er alle frivillige og det 
er vigtigt vi laver noget vi selv synes er sjovt”. 
 

 Vandpytten 
Spg. fra Gitte: Kan det gamle klubblade ”Vandpytten” komme til at ligge på nettet? 
Svar fra formanden: Den tidligere formand, Jan Ludvigsen, gjorde et stort stykke arbejde for 
at få det digitaliseret og lagt op, men klubben fik datatilsynet på nakken, så alt blev trukket 
tilbage. Formanden foreslår at de kommer til at ligge inde i MemberLink. 
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 Memberlink 
Spg. fra salen: Hvad er MemberLink?  
Svar fra formanden: Det er sejlklubbens intranet. MemberLink er klubbens 
medlemssystem. Formanden gennemgik hvordan man logger ind på MemberLink og 
hvordan det kan bruges.  
 
Der blev i den forbindelse opfordret til at der arrangeres endnu en aften med Memberlink 
som tema, i stil med mandagsaften afholdt den 24. januar.  
 

 SUP som et nyt tiltag 
Kommentar fra Gitte: Planer om at starte et subboard hold om tirsdagen. Er tilmeldt et 
instruktørkursus og glæder sig til at komme i gang.  
 

 
 
Tak for i aften. 
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Dirigent samt valgt bestyrelse underskriver hermed for rigtigheden af referatet fra generalforsamlingen. 

 

Dato: 28. marts 2022 

 
Dirigent  

 Steen Lilja 

 
Formand  

 Kristian E. Bergen 

Bestyrelsesmedlem  
 Brian Toft 

 
 Bestyrelsesmedlem  

 Lennert Larsen 

 
Bestyrelsesmedlem    

 Carl Høgstedt 

 
Bestyrelsesmedlem  

 Jan Kristensen 

 
Bestyrelsesmedlem    

 John Holst 

 
Kasserer  

 Rudy Bülow Pedersen 
 

 


