
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Indkaldelse til 

Generalforsamling i Taarbæk Sejlklub 
 

Klubhuset   Onsdag  den 14. marts 2018   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.  
 
6. Behandling af forslag 

Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden i hænde 
senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse. 

 
7. Fastsættelse af kontingent, aldersgrænser og indskud  

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

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:  
Jens Stephensen 
Anton Wester 
Jens Stage Petersen 
Thorkil Riising 
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. Herunder orientering om den nye persondata forordning 
 

Vel mødt 
 

Bestyrelsen  
 
 
 
 



2. Formandens beretning 
 
Sommeren var ikke med os, sådan rent meteorologisk 
Regn, blæst, olietøjsvejr og ikke mange timer med de lune sommerlige briser langs grønne bøge 
kyster, som vi fablede om til standerhejsningen 
Uheldigt, og noget som bestyrelsen naturligvis tager det fulde ansvar for. Ligesom vi igen lover at 
nu skal det være slut. Den kommende sommer bliver sommeren over alle somre! 
Men ellers går det godt i vores lille amatørsejlklub. Dvs. efter planen. For der er jo en plan med det 
hele. Sidste år lovede vi lidt optimistisk, at vi ville have vores ældre juniorer til havs i klubbens 
egen J 70’er inden Stk. Hans.  
Vi lavede en båd fond, men manglede bare dobbelt så meget som vi havde i fonden! Men se om 
det ikke lykkedes. Med en hård slutspurt, tilsagn fra venlige fonde og donorer og gamle 
medlemmer, inspektions tur til England, og endelig en hjælpende hånd fra DFDS, lykkedes det 
Jørgen Ring og hjælpere at hente en kun et par år gammel og næsten ubrugt J 70’er, leveret i  
Esbjerg. Til en efter omstændighederne rimelig pris, (Brexit og kursfaldet på det engelske Pund 
hjalp godt med!). Og med udstyr og stand  mv. i top. 
Båden blev døbt Acapulco. Det var der, Taarbæk sejlklub vandt sølv  i drage til olympiaden i 1968. 
Og navnet skulle gerne aspirere til nye resultater på kapsejladsbanerne 
Siden har båden stort set ikke været i havn. De flinke ”seniorjuniorer” som også hjælper som 
instruktører for de yngre juniorer er ved at få tag på den lille livlige nye 
Så check til det. Planen følges. Og tak til alle der fulgte og bar. Det er et projekt som kræver mange 
kvikke hoveder og flittige hænder. 
Som man kan læse i de efterfølgende beretninger fra juniorudvalg, senior udvalg og kasserer så 
har det været et aktivt år 
Vi har orden i økonomien, medlemstallet stiger, og der er stadig nye medlemmer som melder sig 
og gerne vil være med til at støtte op. Blandt andet til de mange klub kapsejladser herunder 
Mandags matcherne, som har været flittigt besøgt. Den nye Tårbæk Rev Rundt Regatta, med 
efterfølgende middag, som var et tilløbstykke som skal gentages, samt det traditionsrige 
seniormesterskab, med de mange feje manøvre og regelfortolkninger. Tak også her til et meget 
aktivt og hittepåsomt kapsejladsudvalg, samt husudvalg og medfølgende sandwichdamer!! 
Ingen nævnt, ingen glemt. 
Så den gamle formand er glad, på alles vegne. For tiden der gik. 
 
Fremtiden? Så længe vi holder os til vores amatørstatus og har ildsjæle nok er der ingen 
problemer. Men skæver vi til hvad der sker rundt om kan vi godt være lidt bekymrede for  
professionaliseringen af klub livet i de store sejlklubber omkring os. Og at vores fælles sejlunion 
har så lidt fokus på det generelle juniorarbejde, som det kom til udtryk på sejlerdagen sidste forår. 
En grundig uddannelse af sejlere, både af de lidt ældre, men især af unge bør være grundstenen 
for klub livet i sejlklubberne! 
 
Synes vi. Og indtil videre holder vi snuden i sporet. 
 
 
3. Juniorafdelingens beretning 

 
2017 har på mange måder været et spændende år for juniorafdelingen, hvor vi særligt tænker på 
klubbens anskaffelse af J/70’eren Acapulco. J/70’eren blev primært købt for at fastholde de ældre 
juniorere og ungseniorere i klubben, således at de ikke søger til andre klubber eller helt stopper 
med at sejle. Det må siges at være lykkedes, og båden har i løbet af hele året været flittigt brugt af 
de ældre juniorere, senest ved vintertræning i Skovshoved.  

I september måned deltog J/70’eren i sin første ”rigtige” kapsejlads under Taarbækstander, hvor 
den markerede sig særdeles positivt som bedste juniorbesætning – godt gået! 



Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke Frimodt Heineke Fonden, Hans 
Henrik Johansen, Kai Houman Nielsens Fond, Det Nissenske Familiefond og sejlklubbens egen 
generalforsamling for at muliggøre anskaffelsen.  

Når det er sagt så står juniorafdelingen også over for en stor udfordring som i den kommende tid 
vil være juniorudvalgets primære fokusområde. På trods af at afdelingen medlemsmæssigt er 
større end i mange år, oplever vi et tiltagende problem med at få de unge til regelmæssigt at 
møde op. Problemet er ikke enestående for sejlsporten eller Taarbæk for dens sags skyld, idet 
mange andre sportsklubber, også i Taarbæk, står overfor det samme problem, men det betyder 
absolut ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det. Juniorudvalget har i den forbindelse brainstormet 
på, hvordan vi både kan rekruttere og samtidig fastholde de unge i alle aldre. Mange ideer lige fra 
nye jolletyper, niveauopdelt undervisning, trænerkapacitet har været drøftet, og det er som sagt 
noget vi vil arbejde videre med i den kommende tid. Men hovedbudskabet til de unge er og vil 
fortsat være, at man godt kan gå til sejlads, men at man ikke bliver sejler, ved kun at møde op et 
par gange om måneden.  

Det skal dog ikke alt sammen være dyster læsning, for juniorafdelingen har vanen tro, ud over 
sejltimer og aftenmatch, gennemført en lang række aktiviteter i årets løb. Her skal særligt 
fremhæves den årlige sommertur, som i år blev gennemført i klubbens to J/80’ere med Pulje som 
følgebåd. Inden da havde Jørgen Ring fremstillet turtelte til J/80’erne, så juniorerne på 
sommerturen kunne bo standsmæssigt under balsalslignende forhold. Sommerturen gik til de 
østsvenske farvande og strakte sig over to uger.  

I juli måned deltog klubben med to både ved VM for ynglinge i Holland. Efter 19 sejladser vandt 
vores juniorbesætning bestående af Mads Wivel, Arthur Mandal og Magnus Faurhøj U19 VM og 
blev samtidig nr. 2 ved U23 VM. Samlet endte de som nr. 41 – stort tillykke og godt gået. Klubbens 
anden båd med Jørgen Ring, Jens Zacho og Cameron Larsen endte på en samlet 16. plads.  

Undervisningen for optimisterne har igen i år været styret af Ditlev Kenting og Jens Zacho, som 
igennem hele året har ydet et stort stykke arbejde, med sejlads om sommeren og gymnastik og 
sømandskab om vinteren. Tak til de to.  

Sejltimer og aftenmatch i ynglingen har Jørgen Ring taget sig af. Men  også vinter teorikurserne 
som i år har rekord tilmelding af elever. Både fra junior afdelingen men i år især fra seniorskolen. 
Også en stor tak til ham.  

 
4. Senior skolens beretning 

Seniorafdelingen har i denne sæson været igennem, en solid tilgang. Særligt efter sommerferien 
har vi set en flot tilgang. Derudover har sæsonen budt på et godt aktivitets niveau både til 
sejltimer, aftenmatch og vintersejlads i Nivå. Den flotte tilgang til afdeling betyder at vi i næste 
sæson ser ud til at kunne fylde alle sejltime pladser i afdelingen. Dette kan skabe udfordringer i 
forhold til antallet af fører til alle eleverne. Men vi krydser den bro, når vi møder den. Men som 
vanligt kan det blive nødvendigt med gode erfarne afløsere/ vikarer fra klubbens medlemsbase. 

5. Kassererens beretning 

Økonomi og administration i 2017            

Den største disposition i 2017 har helt klart været indkøb af en J70 til juniorarbejdet. De samlede 
udgifter incl. transport fra England beløb sig til 290.872,95 kr!  

Købet blev finansieret med 100.000,- kr. fra den bådfond, det blev oprettet på sidste års 
generalforsamling. Hertil kommer velvillig støtte på i alt 201.000,- kr. fra Frimodt-Heineke Fonden 
med 15.000,- kr, fra Hans Henrik Johansen med 1.000,- kr, fra Kai Houmann Nielsens Fond med 
100.000,- kr, fra Det Nissenske Familiefond med 85.000,- kr. Uden disse bidrag havde købet ikke 
været muligt. 



På denne baggrund viser regnskabet for 2017 et samlet underskud på 38.115,12.  

Bådfonden nedlægges ved året udgang, og i den forbindelse tilbageføres der 100.000,- kr. til 
egenkapitalen. 

Det er bestyrelsens opfatte, at resultatet for 2017 er tilfredsstillende, og at klubben samlet set har 
en sund økonomi. 

Vi takker Lyngby-Taarbæk kommune for tilskud på i alt 84.098,16 kr. Det er et vigtigt led i vores 
muligheder for at kunne tilbyde undervisning mv. til både juniorer og seniorer.  

Vi takker ligeledes Paula og Axel Nissens fond for tilskud på 25.000,- kr. der er reserveret til, at vi 
også i fremtidig kan nedsætte juniorkontingentet.  

Fra Danske Bank i Lyngby fonden har vi modtaget 12.800,- kr. der er blevet brug til nyt AV udstyr i 
klubhuset. 

I forhold til budgettet for 2017 er der for de fleste posters vedkommende ikke tale om markante 
afvigelser.  

Fra fondsmidlerne er der i 2017 trukket 25.000,- kr. til reduktion af juniorkontingentet, og fra 
pizza-legatet er der i 2017 trukket 2.500,- kr. 

Budgettet for 2018 er opstillet ud fra en forudsætning om, at de hidtidige aktiviteter videreføres i 
nogenlunde uændret omfang. 

 

Medlemstal gennem 10 år 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Optimister    0 0 13 7 15 10 9    
Juniorer 12 11 9 5 14 15 25 41 43 45 
Ungseniorer 7 8 4 2 0 1 2 3 4 5 
Ungdom i alt     19 19 26 14 29 26 36 44 47 50 
Aktive 235 219 224 183 191 192 186 154 161 173 
Passive 36 47 41 46 43 37 52 90 93 95 
I alt 290 285 291 243 263 255 274 288 301 318 
Seniorskole       18 16 17 25 
 

 

 

 


