
   
 

Indkaldelse til 

Generalforsamling i Taarbæk Sejlklub 
Onsdag den 15. marts 2023 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 8. marts 2023. 

 

7. Fastsættelse af kontingent, aldersgrænser og indskud  

Bestyrelsen foreslår uændrede satser for kontingenter og indskud. Aldersgrænser foreslås 

uændrede.  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Thomas Thue, Torsten Rasmussen og Jens Scheller Andersen. Jørgen Ring er som 

juniorleder på valg hvert år.  

Alle er villig til genvalg.  

 

9.   Valg af revisor 

Revisorer er på valg hvert år. John Menå og Søren Jensen er villige til genvalg.  

 

10. Eventuelt. 

 

Vel mødt 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   
 

Formandens beretning 

 

2022 var året, hvor Covid spøgelset pludseligt og uden varsel forsvandt, og hvor verden blev normal igen. 

Det har gjort vores arbejde lettere, og vi har stort set fået gennemført hele det program, som vi normalt 

kører efter. Glædeligt, for der er ingen tvivl om, at Covid perioden har været noget af en prøvelse for en 

sejlklub, som gerne vil gøre noget for sine medlemmer, men ikke må.   

 

Men den ufrivillige aktivitetspause har også sat gang i nogen mere overordnede overvejelser i bestyrelsen. 

Hvad er det vores lille klub skal kunne, hvis vi skal kunne fortsætte som samlingspunkt for vores 

medlemmer? Det er lykkedes i næsten 80 år, men verden omkring os er ændret, og forudsætningerne for 

vores arbejde er tilsvarende ændret.   

Klubben blev skabt af de mange sejlere, som overtog fiskernes pladser, efterhånden som de forsvandt. Så 

klubbens fokus var, at skabe et fællesskab med aktiviteter for sejlbådsejerne. Helt fra starten af med en 

ambition, om at man i den forbindelse skulle have en sejlerskole, så medlemmernes børn og venner kunne 

lære at sejle sikkert. Men lige så vigtigt - for at lære glæden ved at kunne håndtere sådan nogen sejlførende 

bæster i al slags vejr. Klubbens medlemmer var yngre sejlkyndige lokale familier; ofte med mange børn. 

Med så mange aktive sejlere, fik vi også grundlagt et andet princip, som vi lever godt med den dag i dag - 

at vi var en amatørsejlklub. Uden ansatte! 

 

Det er de vilkår klubben arbejder ud fra. Men er det de vilkår, vi lever med i dag ? Bestyrelsen er nødt til 

at tage bestik af, hvad der sker omkring os.   

 

Klubben har mange medlemmer, som ikke har bådplads i havnen. Primært gamle juniorer, som holder fast 

ved medlemskabet. Men det er overordnet de aktive bådpladslejere i Taarbæk Havn, som er klubbens basis 

og eksistensgrundlag.  

Hvad er det, der sker her i disse år?  Vi kan se, at der støt og roligt kommer flere motorbåde til, og at 

bådejere med børn nu stort set er forsvundet. En af årsagerne er naturligvis de ekstremt lange ventelister, 

for at få tildelt bådplads. Det er ikke unormalt, at en aktiv sejlerfamilie som søger, må vente over 20 år. Og 

så er børnene fløjet fra reden og ansøgeren blevet pensionist, med en motorbåd som præference. Det er 

tydeligt, at mange af havnens bådejere sejler meget lidt, og det kan mærkes på aktivitetsniveauet. Det er en 

snigende udvikling. Men sikkert er det, at der er færre og færre af bådejere, som passer til sejlklubbens 

profil. 

 

Klubbens modspil hertil har været, at udvikle sejlerskoler for både juniorer og de lidt ældre.  Det har været 

en succes, og ca. 30 % af vores medlemmer hører til denne kategori. Skolerne skaber masser af aktivitet og 

liv på havnen, og vores øvelsesbåde er utvivlsomt havnens flittigste brugere ! 

Det er også den aktivitet, som danner grundlaget for, at vi kan have et klubhus på havnen, og kan modtage 

tilskud fra kommunen til ungdomsarbejdet 

 

Et ønske fra sejlklubben kunne være, at overveje en fordelingsnøgle af havnepladser, så yngre lokale 

børnefamilier med sejlbådsinteresse kan komme i betragtning (i tide), så man kan få vendt udviklingen.   

Dette sagt i stor respekt, for at det suverænt er havnebestyrelsen, der tager stilling til den slags! 

 

Klubben har haft stor glæde af beslutningen om købet af Acapulco - vores første J 70’er. Vi kan se, at vi 

har kunne fastholde nogle af de ældre juniorer, som samtidigt er dem, som er hjælper de mindre juniorer.  

J70’eren er en livlig og populær båd som er indkøbt i stort antal i alle sundklubberne. (Desværre på 

bekostning af Ynglingetypen). Så der er grobund for masser af underholdende kapsejlads på Sundet. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at indkøbe endnu en J 70’er, for at skabe yderligere aktivitet i klubben og 

på havnen. Der er udsendt et særskilt skriv fra bestyrelsen omkring denne beslutning til behandling under 

eventuelt på generalforsamlingen. 



   
 

 

Juniorlederens beretning 

 

Hen over vinteren slap vi for Corona restriktioner, og i marts fik vi afholdt navigations eksamen, hvor 4 

juniorer og 8 seniorer bestod. Senere på året, i oktober, afholdt vi praktisk prøve, og her bestod 4 seniorer 

og en junior; den kun 11 årige Alexander. 

 

I løbet af sommeren havde vi traditionel undervisning i Yngling, og med hjælp fra Nora Kenting også i 

Optimistjolle. Vi fik en enkelt vellykket weekendtur til Borstahusene, og i september et lille hyggeligt 

juniormesterskab i Yngling. I J70 deltog vi stadig i ligaens første division, men da nogle af vores unge 

sejlere var forhindret i at deltage, blev resultatet ikke på samme niveau som tidligere år. 

 

Seniorskolelederens beretning 

 

Sæsonen 2022 startede med bulder og brag, da vi fik sat en af vores J80 ud af spillet til første aftenmatch. 

Så vi var en båd nede indtil efter sommerferien. Dette skabte lidt problemer i forhold til kapaciteten til 

vores sejltimer, men vi klarede os igennem, og fik folk på vandet. 

 

Sæsonen har budt på det vanlige aktivitetsniveau, der har stået på sejltimer, sejlet aftenmatcher m.m. samt 

bådklargøring og afrigning. Alt sammen med en fantastisk indsats og gåpåmod af medlemmer i afdelingen.  

Afdelingen er på maksimum antal af elever i skrivende stund, hvilket er utrolig flot. 

 

Så det ligner endnu en flot sæson i horisonten.  Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak til alle 

instruktører og alle dem, der hjælper med at holde os flydende (ingen nævnt, ingen glemt). 

 

Kassererens beretning 

 

2022 kan i forhold til de 2 foregående år, som var noget atypiske, siges at være et normalt år. Godt nok er 

vi som alle andre ramt af inflationen, hvilket selvfølgelig har påvirket vores udgiftsposter, men i 

indtægtsniveauet har været uændret. 

Vi ender for året med et mindre underskud. Men som de sidste mange år har klubben en sund og stærk 

økonomi. Forskellen mellem underskud og overskud for henholdsvis 2022 og 2021 skal derfor forklares 

ud fra større udgifter på en række poster. 

1. Rengøring 26.000,-kr. Vi fik næsten ikke gjort rent i 2021 grundet Corona 

2. Husdrift 15.000,-kr.  Større vedligehold med indkøb af materialer (ikke meget arbejdsløn) 

3. Bådaktivitet 14.000,-kr. Større aktivitet med nødvendigt større vedligehold. 

4. Kapsejlads 10.000,-kr. Især udgifter til banemærker. 

5. Aktivitetsudvalg (forskel) 31.000,-kr. Bestyrelsen havde valgt at ofre lidt mere på sociale 

aktiviteter efter de magre år – måske det fortsætter? 

6. Jollehavn 16.000,-kr. Det har været nødvendigt at opskalere vedligeholdelsen (der var ikke så 

pænt). 

Som andre år har klubben modtaget tilskud fra kommunen 89.000,-kr og gaver fra fonde på i alt 52.000,-

kr. Disse er selvsagt essentielle for klubbens gode økonomi og deraf følgende aktiviteter, ikke mindst i 

forbindelse med ungdomsarbejdet. 

Fra fondsmidlerne (Kai Nielsens fond, samt Paula og Axel Nissens fond) er der i 2022 trukket 30.250,- 

kr. til reduktion af juniorkontingentet. 

Der ikke overført beløb til bådfonden, på grund af det negativt resultat for året. 



   
 

Budgettet for 2023 er opstillet ud fra en forventning om øgede bådaktiviteter og et allerede foretaget køb 

af en J70. 

Det er bestyrelsens vurdering, at resultatet for 2022 er tilfredsstillende, og at klubben samlet set har en 

sund økonomi. 

Den tilsyneladende nedgang i medlemstal skyldes bl.a. en anden opgørelsesmetode. Tallene svarer til de 

antal, som vi anvender til indberetning til CFR. 

Medlemstal gennem 11 år 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Juniorer 29 25 34 41 43 45 45 39 44 42 34 

Ungseniorer 0 1 2 3 4 5 9 6 7 12 14 

Ungdom i alt     29 26 36 44 47 50 54 45 51 54 48 

Aktive 191 192 186 154 161 173 229 231 247 247 213 

Passive 43 37 52 90 93 95 48 42 42 40 42 

I alt 263 255 274 288 301 318 331 318 340 341 303 

Seniorskole   18 16 17 25 31 36 43 46 39 

*Indberettet til Centralt ForeningsRegister (CFR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


