
 
 Indkaldelse til 

Generalforsamling i Taarbæk Sejlklub 
 

Klubhuset   Onsdag  den 8. marts 2017   kl. 19.30 
 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 13: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Formandens beretning 
 
3. Juniorlederens beretning 

 
4. Seniorskolens beretning  
 
5. Kassereren. Forelæggelse af regnskab. Herunder forslag til oprettelse af en 

bådfond 
 
6. Behandling af forslag 

Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden i hænde 
senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Bestyrelsen bringer følgende forslag til en vedtægtsændring: 

Der indsættes en ny bestemmelse om tegningsret. 
Baggrunden  er, at en række opgaver i klubben bliver stadigt mere omfattende og 
tidskrævende.  Bland andet pga. hvidvaskningsreglernes formelle krav til de 
økonomiske dispositioner. Det gælder i særlig grad i forhold til bankerne. 
Med de nuværende regler kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
I en række tilfælde skal underskrifterne derudover suppleres med billedlegitimation  
Det foreslås derfor, at der i vedtægterne indsættes en ny bestemmelse om tegning, så 
det for fremtiden vil være tilstrækkeligt med underskrift fra Formanden eller 
Næstformanden plus et medlem af bestyrelsen. 
 
 
Forslag til ny paragraf 20 i vedtægterne: 

Paragraf 20 (Ny) 
Tegningsregler 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af Formand  eller Næstformand og et 
bestyrelsesmedlem. 
 
Nummereringen af de efterfølgende paragraffer justeres i overensstemmelse hermed. 

 
 
 
7. Fastsættelse af kontingent, aldersgrænser og indskud  



Bestyrelsen foreslår uændrede satser for kontingenter og indskud. 
Aldersgrænser foreslås ligeledes uændrede.   
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
9.  

Bestyrelsesmedlemmer på valg  er:  
Thomas Thue 
Torsten Rasmussen 
Stig Gregersen og 
Jørgen Ring 
Alle er villige til genvalg    
 
9. Valg af revisorer 
Revisorer er på valg hvert år. Alice Timmermann  og John Menå er villige til 
genvalg 
 

10. Eventuelt. 
 

Vel mødt 
 

Bestyrelsen  
 
 
 
2. Formandens beretning 
Klubben holdt i efteråret sit største stævne i mange år. Et danmarksmesterskab for 
J-80’ere. Et stævne vi havde set frem til som klubejere af to nye J-80’ere. 
Det var et stort stævne over 3 dage, med 25 både og mere end 125 overnattende 
og spisende gæster. Hvor vi måtte bede en del af klubbens både om at forlægge til 
Skovshoved. Alt flaskede sig i mags vejr og kuling. Løbsledelse med vores egen 
overdommer Troels Wester i spidsen var tilfredse. Hovmester staben med de 
ældre juniorpiger (årgang 1955-60!) serverede varm grill middag, morgen komplet 
og madpakker til alle og søndag eftermiddag kunne vi hylde et ungt hold fra 
Furesøen som årets damarksmestre 2016. 
Tak til alle der hjalp med, kompetent, opfindsomt, energisk og frivilligt! 
Og tak til Havnen for god opbakning og til Skovshoved havn som lagde bådpladser 
til vores ”forviste både” uden beregning 
Dagen efter sad de trætte arrangører og talte om, at det måske ikke behøvede at 
være hvert år, at vi holdt sådant et stævne. Mest fordi, at vi allerede lige efter 
præmieuddelingen blev spurgt om de måtte komme igen næste år. Eller i det 
mindste måtte låne vores ”Hovmesterhold”! 
 
Der har været god gang i senior sejlerskolen. Så beslutningen om at anskaffe de to 
nye både var rigtig 
Men også junior afdelingen har god tilgang og der uddannes nye førere i et pænt 
tempo. 
Situationen ved årsskiftet er, at vi nu har mere end 45 juniorer og 17 sejlerskole 
elever. Eller sagt på en anden måde: Klub eleverne under uddannelse udgør nu 
over 20% af medlemsskaren! 
Så vi kan troligt sige, at vi lever op til klubbens stiftere og deres ønske om at sikre, 
at unge kan træde i de ældres fodspor. Eller kølvandsstribe kanske! 
 



Som kassererens beretning viser, kan det lade sig gøre, uden at det går ud over 
klubbens økonomi. Selv om vi holder princippet om at klubben støtter hver junior 
med 500 kr. i årligt kontingent 
Hvordan nu det? Jo vi er som mange andre mindre sejlklubber i Danmark en 
amatørsejlklub, og alt arbejde udføres af frivillige ildsjæle. Derfor! 
Men vi er også velsignet med stor støtte fra både Lyngby Taarbæk Kommune og 
private fonde,  
 
Men vi har et problem.  
Vores juniorafdeling bygger på, at ældre junior førere underviser de yngre. Her har 
vi nu fået skarp konkurrence fra for eks. KDY som samtidigt med, at de stort set 
har nedlagt deres almindlige juniorskole, er begyndt på at dyrke elitesejlads i en 
flåde af nye J-70’ ere. (J- 80’erens noget dyrere lillebror).  
Det trækker og betyder at vi allerede nu kan se at vi kommer til at mangle de fleste 
afvores ældre juniorførere som instruktører, hvilket gør det mere ned vanskeligt at 
opretholde vores juniortræning. Vi må erkende, at det er sjovere og mere 
udfordrende for vores dygtige juniorførere at sejle J-70 stævner og ligasejlads. 
  
J-70 sejlerne i Liga organisationen et støttet af Dansk sejlunion og af de store mere 
kommercielle  klubber, som i flere år har haft elitesejlads i fokus på bekostning af 
almindelig ungdoms uddannelse. 
Den udvikling er uheldig.  
Som vi ser det i bestyrelsen har på sigt to veje at gå 
Vi kan dø af det eller vi kan deltage. Helt præcist ved at anskaffe en J -70 til brug 
for vores dygtige ældre juniorførere. Så vi kan fastholde dem i klubben og så vi kan 
få del i den ekspertise og det klubliv en som unægtelig følger med hvis man 
deltager i de mere elitære sejladser 
Det er dyrt og vi må igen i gang med at skaffe fondshjælp til anskaffelsen. (Det gik 
jo fint med J-80erne!). Men som en del af projektet foreslår vi allerede nu at 
reservere en mindre del af formuen til en særlig bådfond  
Bestyrelsen vil redegøre nærmere for alt dette på generalforsamlingen.  
 
 
 
 
3. Juniorafdelingens beretning 
Juniorafdelingen har haft et god år i 2016 hvor både medlemstallet og aktiviteterne 
er steget. I skrivende stund ligger medlemstallet i juniorafdelingen på 47 
medlemmer.  
 
Som bekendt indkøbte klubben i sommeren 2015 en ny Yngling. De første 
vintermåneder af 2016 gik med, at Jørgen Ring sammen med juniorerne fik gjort 
den nye båd i stand, således at den i dag fremstår som næsten ny og helt klar til 
tur og kapsejlads. Ved Standerhejsningen blev båden næsten ikke omdøbt, idet 
den ”kun” skiftede navn fra Pink Panter til Yink Panter, da alle klubbens Ynglinge jo 
skal begynde med Y.  
Senere på sommeren deltog klubben i verdensmesterskab for Ynglinge på 
Wolfgangsee i Østrig, hvor tre juniorer klarede sig som bedste besætning under 19 
år. I alt deltog 5 juniorer, 1 juniorleder og et par forældre i stævnet. Under 
Danmarksmesterskabet på Furesøen i august blev samme juniorbesætning 
nummer 13. Danmarksmestrene (som altså kun var delvis junior bemandet) var 



også fra Taarbæk Sejlklub og bestod af juniorerne Jens Zacho og Cameron 
Larsen. Sidstemand var juniorleder Jørgen Ring.  
 
Sommerprogrammet bød ikke kun på kapsejlads. Det lykkedes at få arrangeret 14 
dages sommertur med 2 Ynglinge og Pulje som ledsagerbåd. Turen var generelt 
præget af ret hård luft. Alligevel nåede de ud til Femø og Fejø, og havde mange 
sjove anløb undervejs.  
 
På turfronten har sæsonen også budt på flere små hyggeture til Ven. Turene 
hjælper meget på sammenholdet mellem medlemmer på tværs af alder og 
uddannelse.  
 
Undervisningen i optimistjoller har i 2016 været styret af Ditlev Kenting og Jens 
Zacho. De to har gjort et virkelig stort arbejde med forberedelse, undervisning og 
leg – både sommer og vinter. Stor tak til de to trænere. Vi er i 2016 igen blevet 
bekræftet i, at det er en succes at have optimistjollerne og optimistsejlerne samlet 
sammen som en integreret del af klubben på havnen. Klubhuset er igen blevet et 
naturligt samlingspunkt for medlemmer i alle aldre og optimisterne føler ikke at de 
betræder fremmed grund, når de er i klubhuset.  
 
Den ugentlige deltagelse i sejltimer og aftenmatch i Ynglingene er igen i år blevet 
styret med sikker hånd af Jørgen Ring. Også en meget stor tak til Jørgen.  
 

 
 
4. Senior skolens beretning 
Hele sæsonen har været præget af et generelt højt aktivitetsniveau både i 
forbindelse med den daglige undervisning, men også ved kapsejladser.  
Især DM,et i J80, som omtalt ovenfor. 
Derudover har bådene været med til stort set alle aftenmatcher 
 
Vintersejladsen i Nivå har også i år været et tilløbsstykke. 
Med aktive folk på alle pladser i det gode skiv Marsk af Taarbæk. Der blev/bliver 
trænet starter, vendinger og gennakker sætninger, og der fortælles  voldsomme 
historier efter sejladserne over et par kopper øl. Der er  tilsammen 10 både fra 
NIVÅ ,KDY, HAS og TS som duellere hver søndag fra kl. 9.00. Det er et fantastisk 
initiativ af folkene i Nivå, som stiller op hver søndag til vintersejlads. Deltagerne får 
nogle gode erfaringer. Så vi satser der på at opretholde denne aktivitet. 
  
Den daglige drift af afdelingen har også haft et forholdsvis højt aktivitetsniveau 
gennem sæsonen. Med ca. 20 elever og en 5-7 førere, er der stadig plads. Men 
afdelingen har desværre også oplevet problemer med at få den daglige drift og 
sejltimer afviklet, så folk ikke går forgæves eller ikke får plads i bådene. Derfor vil 
det primære fokus i den kommende sæson ligge på at optimere og sikre den 
daglige drift, så vi kan få udnyttet afdelingen optimalt dvs. flere elever på vandet.  
Alt i alt en sæson med mange gode timer i bådene og højt aktivitetsniveau. Og en 
kommende sæson, hvor dagligdagen vil være i fokus.   
 
 
5. Kassererens beretning 
 



Økonomi og administration i 2016            
Regnskabet for 2016 udviser et overskud på driften på 51.841,10 kr. Resultatet for 
2016 må anses som tilfredsstillende, og klubben har samlet set en sund økonomi. 
Vi takker Lyngby-Taarbæk kommune for tilskud på i alt 77.893,33 kr. Det er et 
vigtigt led i vores muligheder for at kunne tilbyde undervisning mv. i sejlads til både 
juniorer og seniorer.  
Vi takker ligeledes Paula og Axel Nissens fond for tilskud på i alt 48.000,- kr. Heraf 
er 26.000,- kr. reserveret til, at vi også i fremtiden kan reducere juniorkontingentet. 
De resterende 22.000,- kr. indgår som en ekstraordinær indtægt og udgør dermed 
en del af grundlaget for den nyoprettede Bådfond, der er omtalt i formandens 
beretning. 
I forhold til budgettet for 2016 er der for de fleste posters vedkommende ikke tale 
om markante afvigelser. Undtaget herfra er dog udgifterne vedrørende klubhuset, 
hvor der er et mindre forbrug i forhold til budgettet på ca. 23.000,- kr.  Det 
forventes dog ikke, at dette lave niveau for udgifterne vil fortsætte i 2017. Huset 
bliver jo brugt og dermed også slidt. 
På posten materialer og vedligeholdelse er der brugt en del mere end budgetteret. 
Det skyldes, at der er købt nye sejl til både ynglinge og J80. En del af udgiften er 
betalt i 2016, og der er hensat til den del, der forfalder i 2017. 
Der har i året løb kun været få og ”billige” skader på bådene. Der har derfor ikke 
været sager i forhold til forsikringsselskabet, og der er ikke trukket på vores fond til 
egenforsikring af både. 
Årets overskud overføres til Kapitalkontoen, der er en del egenkapitalen. 
Fra fondsmidlerne er der i 2016 trukket 23.500,- kr. til reduktion af 
juniorkontingentet. 
Den nye Bådfond er finansieret ved at overføre 100.000,-kr. fra kapitalkontoen til 
bådfonden. Kapitalkontoen – der er den ”ikke reserverede” del af egenkapitalen – 
er derefter ultimo 2016 på 206.834,70 kr. Det er bestyrelsens vurdering, at det er et 
tilstrækkeligt grundlag for de fremtidige aktiviteter. 
Budgettet for 2017 er opstillet ud fra en forudsætning om, at de hidtidige aktiviteter 
videreføres i nogenlunde uændret omfang. 
 
Medlemstal gennem 10 år 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Optimister    3 0 0 13 7 15 10 9   
Juniorer 13 12 11 9 5 14 15 25 41 43 
Ungseniorer 8 7 8 4 2 0 1 2 3 4 
Ungdom i 
alt     

24 19 19 26 14 29 26 36 44 47 

Aktive 239 235 219 224 183 191 192 186 154 161 
Passive 38 36 47 41 46 43 37 52 90 93 
I alt 301 290 285 291 243 263 255 274 288 301 
Seniorskole        18 16 17 

 


