Årsberetning Taarbæk Sejlklub 2019
Formandens beretning
Vi har principielt ikke meget at klage over, når det drejer sig om sejlsæsonen 2019.
Masser af muligheder og flere dage med varme og milde briser, end vi kunne
udnytte.
Der er fortsat god gang i seniorskolen og det ser ud til, at de sidste års vigende
tilgang til juniorskolen er ved at vende. Nye årgange af små har meldt sig, og en del
af dem er meget aktive. Som kun børn i den alder kan være det ! Vores aftale med,
at de ældre aktive juniorer som modydelse for støtte deres J70 eventyr, skal virke
som trænere for de små, virker. Ikke kun af pligt, men som vi mærker det, også af
lyst !. Så der er god grund til at fastholde, at klubben skal have en række
øvelsesbåde med tilhørende skoler som garant for, at der også fremover er folk som
kan få maksimal glæde af Øresund og tilliggende verdenshave. Så alt er godt og vi
fortsætter i sporet fra tidligere år.
Men ikke alt er som før. For eks gik vores gamle havnefoged Michael på pension.
Han har været fast inventar på havnen i næsten en menneskealder. Sejlklubben
forærede ham en fin bænk med hans navneskilt på. Så han kan sidde i morgensolen
med sin hund og tænke, ligesom de gamle fiskere på bænken for endnu længere
siden. ”De unge mennesker nu til dags! Nøj, nøj nøj! Ded tar’ en hel’ skæv drejning!!
Heldigvis har Asger Reider, en af klubbens yngre aktive medlemmer, sagt ja til at
overtage jobbet. Det er vi glade for og det tegner godt
Vores over 100 år gamle klubhus har længe trængt voldsomt til en omgang. Utæt
tag. Rådpartier i vinduer, afskallet maling. Vi har i årevist talt med kommunen om at
gøre noget ved det, og så pludseligt var de klar med stillads i maj for at skifte hele
taget. Godt nok ikke det bedste tidspunkt til at pakke hele huset ind, men man siger
ikke nej, når chancen byder sig. I juli stod det så hele færdigt med nyt tag, udskiftede
vinduer og nymalet overalt. Skinnede i morgensolen. Dygtige, opfindsomme og
hurtige håndværkere, en rar og hjælpsom byggestyring fra Kommunen og stor hjælp
og overbærenhed fra vores naboer, som måtte lide med stillads og blafrende plastik i
forsommeren. Tak til alle herfra. Vi har det pæneste hus på havnen!
Også tak til de mange som i øvrigt har støttet os i årets løb, de frivillige hjælpere,
Fondene som beredvilligt har spyttet i kassen til vores fonde, ”pizzalegat”, kapsejlads
indskud og sangbøger. Men ikke mindst til kommunen for den årlige hjælp og støtte,
som gør at det hele kan løbe rundt.
Juniorskolens beretning
Sejlklubben gennemførte maritim uge for Taarbæk Skoles elever i juni måned. Efter
sommerferien har vi også fået en del nye juniorer i den yngre alder.
2019 har også været året hvor vores J70’er er startet op i sejlsportsligaen. Vores
store juniorer har klaret sig så godt, at de det første år i Sejlsportsligaens anden
division, nu er rykket op i første division. Godt gået af Carl Bech, Jens Z, Ditlev,
Jacob og Johannes. Vi har heldigvis også god gavn af, at de ældre juniorere kan
hjælpe med at oplære de mange nye meget unge juniorer.

Vi har også haft deltagelse i Yngling sejlads, hvor TS juniorer har deltaget i
Europamesterskab i Østrig. Jens Zacho har sammen med Jørgen Ring og Amalie
Hallager vundet DM i Hadsund i Jylland, og blev nummer 5 til VM i USA.
Juniorafdelingen har i årets løb gennemført en lang række aktiviteter, lige fra
navigation, sømandsskab, onsdagskondi og de daglige sejltimer.
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.

Seniorsejlerskolens beretning.
2019 blev endnu et år i seniorsejlerskolen med stor fremgang. Vi sejlede med seks
hold og i alt 38 aktive sejlere kæmpede i bølgerne gennem sæsonen. Ofte er det
forældre i 30’erne der møder op med drømmen om at sejle langt en dag. Børnene er
med og ender i juniorskolen.
Det sociale betyder meget i seniorsejlerskolen, hvor elever ofte medbringer kaffe
eller kage til sejladserne men også gerne deltager i klargøring og vedligeholdelse
gennem vinteren.
Få et indtryk af stemningen i denne lille video: https://youtu.be/zzX1UI6Og_Y
Tak til instruktørernes fantastiske indsats og ikke mindst Vagn Bidstrup som igen i år
har brugt dage og uger på havnen for at sikre, at udstyret er i topform.
I 2020 har vi slået endnu større brød op. Inspireret af Dansk Sejlunions
diplomuddannelser har vi udviklet et fagligt system, som i den kommende sæson
implementeres i undervisningen. Dette betyder, at der trin for trin sættes nye faglige
mål og progressionen gennem uddannelsen forstærkes hele vejen fra TS-gast til
Superskipper.

Kassererens beretning
Økonomisk set har 2019 været et godt år for klubben, og vi ender med et overskud
på 58.365,20 kr.
I den sammenhæng skal det bemærkes, at vi i årets løb har modtaget gaver og
tilskud på omkring 220.000 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 101.756,70 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 55.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er
reserveret til nedsættelse af juniorkontingentet, og 25.000 kr. er reserveret til pizzalegatet.

Til pizza-legatet er der derudover modtaget 2.000 kr. fra Hans Henrik Johansen og
2.100 kr. fra deltagerne i vinterundervisningen.
Til deltagelse i kapsejladser er der endvidere modtaget 63.250,00 kr. heraf 10.000 kr.
fra Danske Bank.
Fra fondsmidlerne er der i 2019 trukket 28.500 kr. til reduktion af juniorkontingentet,
og fra pizza-legatet er der i 2019 trukket 5.525 kr.
Fra sangbogslegatet er der i 2019 trukket 5.000 kr.
Det er bestyrelsens opfatte, at resultatet for 2019 er tilfredsstillende, og at klubben
samlet set har en sund økonomi.
Af årets overskud har bestyrelsen valgt at overføre 50.000 kr. til bådfonden. F.eks er
vores følgebåd efterhånden noget slidt, men også andre bådinvesteringer kan
komme på tale.
Budgettet for 2020 er opstillet ud fra en forudsætning om, at de hidtidige aktiviteter
videreføres i nogenlunde uændret omfang. Dog med to undtagelser. Der er afsat
ekstra 10.000 kr. til vedligeholdelse af bådene bl.a. fordi indkøb af nye sejl i et vist
omfang er blevet skubbet fra 2019 til 2020. Endvidere er budgettet for kapsejlads
reduceret med 5.000 kr., idet man forventer en reduceret udgift for klubben til
deltagelse i Liga-kapsejladserne.

Medlemstal gennem 10 år
2010
Juniorer
22
Ungseniorer 4
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