Formandens beretning
Det går rigtigt godt i vores lille amatør sejlklub. Jeg ved godt, at jeg fremturer omkring det med ”amatør”.
Men det er vigtigt.
Klubbens succes skyldes medlemmerne og deres aktive medvirken og deltagelse i alle vores fælles
aktiviteter. Succes er ikke noget, man kan købe. Det drives i vores tilfælde af engagement. Året har
masser af eksempler på projekter som er startet op og er gennemført på foranledning af medlemmerne.
Som I har kunnet læse i Taarbæk nyt.
Medlemstallet stiger, ikke mindst pga. senior sejlerskolen, som trives, som man kan læser herunder.
Men også fordi vi er lykkedes med at fastholde en stor juniorafdeling, hvor vi nu kan ane en ny bølge af
unge som har mod på at stå til søs.
Vores lille klubhus stråler, med alt på plads og plads til alt. Køkkenet er fornyet og klublokalet ligner
efterhånden en rigtig sejlerhule. Med historiske billeder og klubstandere. Igen udført af et hold
medlemmer med sans for hygge og indretning.
Det har betydet, at der er stor efterspørgsel efter at kunne leje til sammenkomster for medlemmer og
byens andre foreninger. Vi er nu ved at finde formlen for, hvor meget vi kan leje ud og samtidigt give
mulighed for, at der er plads til dagligt medlems brug.
Klubbens økonomi er god. Vi klarer os pænt og har overskud, så vi har råd til at tænke konstruktivt på at
indrette os på fremtiden. Som kassereren fortæller, har vi (i håbet om generalforsamlingens positive
kommende tilsagn) foreslået at sætte penge til side til en bådfond. Snarere før end senere er vi tvunget
til at begynde at forny vores klubflåde. Og så er det godt at være rustet. Selvfølgelig kan vi søge om
fondstilskud til bådinvesteringer. Det er lykkedes for os før, men vi ved af erfaring at der ulige meget
lettere, hvis man viser, at man selv deltager med egen opsparing
Vi har gennemført vores sædvanlige events i løbet af året, og har egentlig en ambition om at
gennemføre lidt flere. Men igen, det hænger på deltagelse af frivillige ildsjæle, som man ikke skal dyrke
rovdrift på.
Der foregår pt. drøftelser på foranledning af vores unge junior instruktører, om at finde et samarbejde
om kapsejladser og samvær med de andre sejlklubbers ungdoms afdelinger omkring os. Det ville være
dejligt. For der er generelt og fortsat behov for at satse på ungdoms arbejde. Som en gammel
juniorleder sagde til en skeptisk bestyrelse (som syntes at ungdomsarbejde var dyrt og utaknemligt),
”Det skal vi sgu. For hvem skal eller sejle med os, når vi bliver gamle”!!
Tak til alle som støttede, tog initiativer, reparerede, malede og sleb, vaskede op, var dommere, lavede
sangbog, lagde kapsejlads bøjer ud, smurte klemmer til mandags matcherne, eller blot var der når det
brændte på.
Men også til Lyngby Taarbæk Kommune for støtte og konstruktiv hjælp. Og til de mange fonde som
fortsat bakker op om vores arbejde
Juniorafdelingens beretning
2018 har været et godt og spændende år for juniorafdelingen. Som vanligt gennemførte Jørgen Ring
maritim uge for Taarbæk Skoles elever i starten af maj måned. Skoleforløbet blev fulgt om med et
intromøde for eleverne og deres forældre i midten af maj som viste sig at blive overordentligt velbesøgt
og samtidig også resulterede i flere nye medlemmer til klubben. Juniorafdelingen har dermed i
skrivende stund 54 medlemmer; et antal vi ikke har været oppe på i mange år.
Skal vi sukke lidt her, så er det over det sporadiske fremmøde af de mange juniorer. Men vi ved godt, at
der er mange ungdomstilbud, også her i vores lille by. Og skolereformen som fastholder de unge i
læsecafeer og lign har ikke gjort det lettere. Så det gælder som altid om, at få fat i en klynge unge
ivrige, som så trækker flere med sig. Vi har alle tilbuddene, faciliteterne, og gode instruktører (og
kystens billigste kontingent)
2018 har også været året hvor vores nye J/70’er rigtig er taget i brug af de ældre juniorer som har brugt
båden flittigt til dagligt men også deltaget i diverse kapsejladser og senest til vintertræning i
Skovshoved. Ideen med at anskaffe j/70’eren udsprang oprindeligt at et ønske om at kunne tilbyde de
ældre juniorer et attraktivt tilbud og dermed at fastholde dem i klubben, og det må vi konstatere er
lykkedes.
Helt naturligt har juniorerne ønsket at blive tilmeldt sejlsportsligaen i 2019. Sejlsportsligaen er kort fortalt
et koncept, hvor klubber tilmelder et hold og mødes til en række kapsejladser rundt omkring i landet.
Bådene stilles til rådighed af Ligaforeningen, så man skal så at sige bare møde op. Bestyrelsen har i
den forbindelse besluttet at støtte juniorernes deltagelse med 21.000 kr. Det er naturligvis mange
penge, men vi mener samtidig, at det er en god investering som kan bidrage til et øget samarbejde
klubberne imellem i form af fælles træning og aktiviteter.
Juniorafdelingen har i årets løb gennemført en lang række aktiviteter, lige fra navigation, sømandsskab,
onsdagskondi, de daglige sejltimer, sommertur i de danske farvande. Vi havde 3 juniorer med til
Yngling-VM på Gardasøen. Jens Zacho og Amalie Hallager blev sammen med Jørgen Ring nr. 4 ved

europamesterskabet, som blev sejlet i Horten i Norge, og vandt i øvrigt også danmarksmesterskabet,
som blev sejlet på Furesøen.
Optimistafdelingen har i årets løb haft stor tilgang af nye medlemmer, og undervisningen er igen i år
blevet varetaget af Jens Zacho og Ditlev Kenting. Det er samtidig de to sammen med Amalie Halager
og Carl Beck, der har stået for onsdagskondien på Taarbæk Skole. Stor tak til dem for det store arbejde
de lægger i klubben og juniorafdelingen.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til Paula og Axel Nissens Fond for det flotte bidrag til Juniorlegatet, så
vi også fremover kan fastholde det lave juniorkontingent på 500 kr.
Senior Skolens beretning
Sæsonen 2018 har været en god sæson.
Seniorskolen er i kraftig vækst, selv om vinteren, når der ikke sejles er tilgangen i medlemmer stor, så
der nu er næsten 40 aktive.
Det har givet et fuldt booket sejltimeskema. Hvis tendensen forsætter, skal bådparken måske udvides,
men lad os se om vi ikke klare den.
De mange nye senior medlemmer betyder dog ikke, at medlemmer er old-boys. Senior er alle, der ikke
er juniorer, dette glæder fx Malthe på 17, som sammen med andre bestod den praktiske prøve i J/80 i
sommer.
Dette betyder også at der er god hjælp at hente, når bådene skal vedligeholdes, hvor 12 mænd/kvinder
dukkede op til vinterklargøring og selvfølgelig kaffe og morgenbrød.
Som noget nyt kommer vi i 2019 til at kører et hold på engelsk, da en helt stribe engelsktalende i januar
har meldt sig ind i klubben.
Primær fokus for den kommende sæson vil være at sikre en stabil afvikling af sejltimer, så alle kommer
på vandet.
Derudover vil der også komme fokus på tursejlads, natsejlads, sø sikkerhed og kapsejlads i løbet af
året.
Så der er nok på programmet til den kommende sæson.
Til sidst skal der lyde en stor tak til instruktørerne (Charlotte, Christian, Klaus, Michael, Bjarne, Casper
og Niels) der er den direkte årsag til, at det hele kan lade sig gøre og tak til Vagn for sammen med
Torsten at få alt det tekniske og praktisk til at lykkes.
Kassererens beretning
Økonomisk set har 2018 været et godt år for klubben, og vi ender med et overskud på godt 121.000,- kr.
I den sammenhæng skal det bemærkes, at vi i årets løb har modtaget gaver og tilskud på omkring
200.000,- kr. Vi takker for disse tilskud, der giver et godt fundament for klubbens aktiviteter.
Fra Lyngby-Taarbæk kommune har vi modtaget tilskud på i alt 104.889,08 kr. Det er et vigtigt led i vores
muligheder for bl.a. at kunne tilbyde undervisning til både juniorer og seniorer.
Fra Paula og Axel Nissens fond har vi modtaget 45.000,- kr. hvoraf 30.000,- kr. er reserveret til
nedsættelse af juniorkontingentet, og 15.000,- kr. er reserveret til pizza-legatet.
Fra James Fink er der arvet 40.528,- kr. til juniorarbejdet.
Fra Ole Jungshoved har vi modtaget 5.000,- kr. til en ny sangbog.
Til pizza-legatet er der derudover modtaget 2.000,- kr. fra Hans Henrik Johansen og 4.900,- kr. fra
deltagerne i vinterundervisningen.
Fra fondsmidlerne er der i 2018 trukket 27.000,- kr. til reduktion af juniorkontingentet, og fra pizzalegatet er der i 2018 trukket 10.249,- kr.
I forhold til budgettet for 2018 er der for de fleste udgiftsposters vedkommende ikke tale om markante
afvigelser.
Det er bestyrelsens opfatte, at resultatet for 2018 er tilfredsstillende, og at klubben samlet set har en
sund økonomi.
Af årets overskud har bestyrelsen valgt at overføre 100.000,- kr. til bådfonden. Fx er vores følgebåd
efterhånden noget slidt.
Budgettet for 2019 er opstillet ud fra en forudsætning om, at de hidtidige aktiviteter videreføres i
nogenlunde uændret omfang. Dog med to undtagelser. Der er afsat ekstra 20.000,- kr. til
vedligeholdelse af bådene i erkendelse af, at de nye både er noget dyrere i drift. Hertil kommer ekstra
20.000,- kr. til deltagelse i Liga-kapsejladserne.
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2010
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