Indkaldelse til
Generalforsamling i Taarbæk Sejlklub
I klubhuset
Onsdag den 10. marts 2021
kl. 19.30 *
Dagsorden ifølge vedtægternes § 13:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Juniorlederens beretning
4. Seniorskolens beretning
5. Forelæggelse af regnskab
6. Behandling af forslag
Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden i hænde senest ugedagen
før generalforsamlingens afholdelse.
dvs. onsdag den 3. marts 2021.
7. Fastsættelse af kontingent, aldersgrænser og indskud
Bestyrelsen foreslår i øvrigt uændrede satser for kontingenter og indskud. Aldersgrænser
foreslås uændrede.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Thomas Thue, Torsten Rasmussen og Stig Gregersen. Jørgen Ring er som
juniorleder på valg hvert år.
Alle er villig til genvalg
9. Valg af revisor
Revisorer er på valg hvert år. Alice Timmermann og John Menå er villige til genvalg
10. Eventuelt.
Vel mødt
Bestyrelsen

* Der tages forbehold for, at generalforsamlingen med kort varsel udsættes i henhold
til gældende restriktioner.

Årsberetningen for Taarbæk Sejlklub 2020
Formandens beretning
2020 var på mange måder et ”Annus Horibilis”. På grund af viruslukningerne kom vi ført i gang med at
søsætte, sejle og holde skoletimer omkring midten af juni. Sæsonens første og mest intense måned var
lagt brak, og kun de private både kunne klargøres og søsættes. Også klubhuset forblev lukket det meste af
foråret. Samtidigt blev vores havn erklæret for forbudt område for vores svenske venner. (Mens vi kunne
sejle til Hven og holde weekend og spise fin middag på Pumpans Cafe!) I dag er det omvendt
Sverige er lukket land for danskere (med tak for sidst!)
Vi fik hejst standeren uden pølsevogn og sammenkomst. Trist, men med livestream på Facebooke kunne
man følge med fra de varme stuer.
Men langsom begyndte det at åbne op, så vi fra St Hans stort set kunne sejle, som vi ville. Vejret var fint
og alle håbede på at det værste var forbi. For selv i august kunne vi afholde arrangementer og skolesejlads,
som vi plejer.
Vi fik afviklet de fleste af vores mandagsmatcher med god tilslutning, igen desværre uden at kunne
mødes til øl og fortæring i klubhuset. Reglerne for hvor mange vi måtte være i klublokalet lukkede af for
den morskab.
De fleste af de planlagte nationale og internationale kapsejladser, hvor vores medlemmer normalt deltager
og høster hæder, blev også aflyst, og vores unge stjernehold Taarbæk Tigers, fik kun i meget begrænset
omfang mulighed for at vise, hvad de kunne. Men vores veteran, Jørgen Ring med Amailie og Ditlev som
gaster fik dog sat sig (igen, igen) som solide Damarksmestre i Yngling i Farum en smuk søndag slut i
august
Og så fik vi ugen før afviklet vores store klassiske ”havkapsejlads” rundt om den fjerne Taarbæk Rev
Tønde, med efterfølgende pølsevogns middag på kajen. (Pølsevognsbesøget var en af de ting, vi havde
lovet at gennemføre, da vi hejsede standeren!) Deltagerrekord med ca. 100 deltagere i fint vejr og fin
stemning. For vejret var med os, og vi kunne opholde os udendørs. Heldigvis, for nu var vores klubhus
lukket igen for flere end 10 personer. Senere blev vores traditionsrige seniormesterskab og den
efterfølgende huggertpokal for juniorsejlere også aflyst på grund af nye restriktioner for, hvor mange man
måtte være forsamlet. At være ”forsamlet” på en kapsejlads bane, i friskluft og åbent vand omkring, faldt
ind under de nye regler. Som desværre ikke kunne diskuteres eller bøjes! Også standernedhalingen skete

uden sammenkomst og mulighed for at uddele mandagsmatch præmier og pokaler, medaljer, hæder,
klapsalver og kysse piger.
Corona bølge nr. 2 var over os igen. Og navigationsundervisningen, som havde rekord søgning og derfor
var blevet delt op i 2 hold måtte ved juletid gennemføres som fjernundervisning. ”Hvem sidder der ved
skærmen—” som Jeppe Aakjær synger!
Så alt i alt et turbulent år, hvor vi ud fra det muliges kunst har forsøgt at gennemføre de ting, vi kunne.
Når det er lykkedes, har det hver gang været med utrolig stor opbakning fra jer medlemmer.
Vi lovede jo at forsøge at holde gang i vinterarrangementerne, men de nye regler fra december lukkede alt
ned og i skrivende stund er vi stadig uden mulighed for at kunne samles eller ses, mere end fem fra
nærmeste omgangskreds.
Det siger sig selv at det er uholdbart i længden. Jeres sejlklubs bestyrelse er grundigt frustreret over ikke
at kunne gøre noget for vores medlemmer, men håber og beder til at der er lys forude.
Det må ske. Om det sker betids nok til at vi kan mødes til generalforsamling den 10 marts er nok
tvivlsomt.
Men hermed får I årsberetningen og årsregnskabet, som er godkendt af bestyrelse og revision (i den
rækkefølge!)
Og som I ser stille bestyrelsen op igen. Ikke noget med at stikke af når krisen kradser. (Men er der nogen,
som skulle have lyst til et lille rask kampvalg er I naturligvis velkomne til at opstille)
Indtil generalforsamlingen er afholdt, fortsætter den siddende bestyrelse som forretnings ministerium!
Vi lover at følge udviklingen nøje og er klar til at indkalde under en eller anden form helt frem til
standerhejsningen.
Juniorlederens beretning
Først på året havde vi et godt forløb med vinterundervisning for små juniorer i gymnastiksalen og i
Klubhuset. Vi var meget heldige med navigationen, for vi afholdt eksamen dagen før vi lukkede ned pga.
Corona. 2 juniorer bestod eksamen, sammen med seniorerne. Efter nedlukningen i marts, april og maj fik
vi en fin, men meget sen start på sejlsæsonen.

Vi fik ikke afholdt en egentlig sommertur, men Jørgen Ring havde på skift 8 juniorer med på sommertur i
danske farvande. Da der næsten ikke blev arrangeret kapsejlads, fik vi ikke mange resultater. J70
besætningen, som var kommet i første division i DS sejlsport liga, fik lige akkurat klaret, at de blev i
første division, hvor de fortsætter i 2021.Og som beskrevet ovenfor fik Jørgen Ring sit vante Danmarks
mesterskab i Yngling
Efter sommerferien fik vi mange gode sejltimer, og den 7. oktober havde vi ikke mindre end 5 juniorer,
som bestod den praktiske førerprøve. Martin og Mads Emil kunne dermed modtage duelighedsbevis, med
både den praktiske og den teoretiske del.
Vinterundervisningen startede godt, med 15 juniorer til sømandskab og kondi. Navigation startede op
med i alt 20 elever, deraf 8 juniorer. Vi blev pga. de nye forsamlingsregler nød til at dele os op i to
navigationshold, og fik Morten Carlsen som ekstra navigationslærer. Men i slutningen af november blev
vi nød til at lukke alt ned igen på grund af Corona. Vi lukkede klubhuset, og havde kun Virtuel
undervisning med computer hjælp. Vi håber at kunne holde fast i denne form for undervisning så vi får
de fleste igennem til den teoretiske del af duelighedsbevis prøven.
For de yngste juniorer måtte vi desværre afslutte året helt uden aktiviteter.
Seniorskolen beretning
Sæsonen 2020 vil gå over i historien, for meget har været anderledes i denne sæson. Men afdelingen har
gjort, hvad den kunne for at opretholde en dagligdag og gennemføre undervisningen. Og det må vi sige
lykkedes. Vi har under nye forhold haft klargøring af bådene med skifteholdssystem. Vi har fået en masse
sejltimer gennemført i mindre hold, sejlet aftenmatcher m.m. Og bådene kom på land igen til vinteren.
Klargøringen er en vigtig del af uddannelsen i seniorskolen, og det har folk taget til sig, og stiller op, når
der er brug for hjælpsomme hænder.
Alt sammen med et smil på læben og fantastisk indsats og gåpåmod af medlemmerne i afdelingen. Vores
to J 80’ere, som bliver meget flittigt brugt, bliver i øvrigt løbende opgraderet og saneret. Vi har haft
lækager omkring agter kant køl på begge både. Bådene er nu på værft i Hundested for at få indbygget
forstærkninger
I marts bestod mange seniorer den teoretiske prøve, og i september fik 5 elever også den praktiske prøve i
hus.

Seniorskolen bare vokser og vokser, så vi nu er på maksimum antal af elever i skrivende stund, hvilket er
utrolig flot. Når standeren ryger til tops i slutningen af april, kan næsten 40 seniorer (over 18 år) sætte sig
i bådene og i den kommende sæson sejle på ikke mindre end 9 hold.
Det helt fantastiske hold af instruktører og nye aspirerende instruktører har indvilget i at sejle alle ugens
dage på nær mandag, hvor vi alle selvfølgelig har travlt med at sejle aftenmatch. En stor tak til
instruktører og alle dem der hjælper med at holde os flyende (ingen nævnt, ingen glemt).
Nu ser vi frem mod de lyse sommeraftener, hvor vi kan samles efter sejltimerne og nyde et koldt glas med
hinanden.
Kasserens beretning
Regnskabet for 2020 er godkendt af bestyrelsen og af revisionen. P.g.a. corona indsamles underskrifterne
løbende, og den til generalforsamlingen udsendte version er derfor uden underskrifter. På
generalforsamlingen vil der blive fremlagt et underskrevet eksemplar af regnskabet.
Året 2020 har været et atypisk år for klubben, og der har været mange ændringer og aflysninger. På nogle
punkter har vi haft lavere indtægter. Til gengæld har der også på andre punkter været tale om lavere
udgifter. Men vi ender med et pænt overskud – efter konsolidering - på 39.847,48- kr.
I den sammenhæng skal det bemærkes, at vi i årets løb har modtaget gaver og tilskud på godt 130.000,- 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 84.549,77 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 30.000,- kr. der er reserveret til nedsættelse af
juniorkontingentet.
Til pizza-legatet er der modtaget 2.500,- kr. fra Hans Henrik Johansen og 4.200,- kr. fra deltagerne i
vinterundervisningen.
Til deltagelse i kapsejladser er der modtaget 10.000,- kr. fra Kai Houmann Nielsens Fond.
Fra fondsmidlerne er der i 2020 trukket 30.750,- kr. til reduktion af juniorkontingentet, og fra pizzalegatet er der i 2020 trukket 8.190,- kr.
Det er bestyrelsens opfatte, at resultatet for 2020 er tilfredsstillende, og at klubben samlet set har en sund
økonomi.
Af årets overskud har bestyrelsen valgt at overføre 50.000,- kr. til bådfonden. Det må forventes, at der i
den kommende tid vil være behov for væsentlige investeringer i nye/brugte både.

Budgettet for 2021 er opstillet ud fra en forudsætning om, at de normale aktiviteter videreføres i
nogenlunde uændret omfang, men p.t. er der jo mange usikre momenter.
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