
 

1 

 

Referat 
af 

Ordinær generalforsamling d. 1. september 2021 kl. 19.00 
i 

Farum Sejlklub 

 
       Antal fremmødte: ca. 20 inklusiv fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

 

Dagsorden udsendt på sejlklubbens hjemmeside www.farumsejlklub.dk  den 1-8-2021 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 

4. Forslag 

5. Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende regnskabsår, samt forelæggelse af 

bestyrelsens budgetforslag til godkendelse. 

6. Valg af bestyrelse, udvalg og revision i henhold til vedtægternes §11,§ 15,§ 18: 

6.1 Næstformand (Per Duelund afgår) 

6.2 Kasserer (Arne Nørby Rasmussen afgår) 

6.3 Seniorleder (Stefan Lindeberg er villig til genvalg) 

6.4 Sejlerskole (Bjørn Petersen er villig til genvalg) 

6.5 Ungdomsleder (Mikkel Elmholdt er villig til genvalg) 

6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 

6.7 Driftsleder (Peter Riisgaard Mønnike er villig til genvalg) 

6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi er villig til genvalg) 

6.9 Redaktør (Bestyrelsen foreslår Jesper Kirkeskov) 

6.10 Revisorer 

6.11 Suppleant til bestyrelsen 

7.   Eventuelt 

 

  

1. Valg af dirigent 

Formand, Poul Ammentorp, bød velkommen og foreslog Torben Lindved som dirigent. 

Torben blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (1/8-2021 på klubbens 

hjemmeside), og at alle tilstedeværende var stemmeberettigede. Ingen fuldmagter blev fremvist. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med akklamation. Beretningen 

kan læses i sin fulde ordlyd på sejlklubbens hjemmesiden. 

Her skal dog refereres nogle vigtige udpluk fra formandens beretning. 

 

Coronasituationen 

Såvel ungdoms- som seniorafdelingen har været aktive og været i stand til at tilpasse aktiviteterne 

inden for de rammer, som Furesø kommune og DS har udstukket. 

Værst er det gået ud over pensionisterne, som har måttet undvære den ellers flittigt 

besøgte ”lørdagsklub” i mere end 1½ år. 

Kommunerne fejrer foreningernes genåbning (efter Corona) lørdag den 4. september, og i den 

forbindelse holder sejlklubben åbent hus i FAS fra kl. 11 til 14. 

 

http://www.farumsejlklub.dk/
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Ungdomsafdelingen 

Det er Zoom8 som “hitter” i Ungdomsafdelingen lige nu.  

Det er givet “Spin of” af verdensmesterskab for Zoom8 der blev afholdt på Furesøen af YF. 

En af vores unge sejler Toby Blander Hedegaard deltog, og sejler en førsteplads hjem i første 

sejlads. På trods af en diskvalifikation i en af sejladserne ender Toby på en flot 8. plads ud af 28 

deltagere. Stort tillykke til Toby. 

 

Vi har flere talenter i ungdomsafdelingen, som gør sig bemærket på kapsejladsbanerne. Det er Frida 

og Sofie, hvor specielt Sofie har kvalificeret sig til en plads på Opti-landsholdet, som deltog i NM 

hvor hun ender på 19. plads ud af 49. Det er rigtigt flot sejlet i det hårde vejr med store bølger, 

noget som er meget forskelligt fra Furesøen. 

 

9 sejlere fra ungdomsafdelingen deltog i sommer sejlerlejer i Herslev Strands Sejlklub, noget jeg 

kan tale mig varm på, idet jeg ved, at denne sejlerlejr virkelig giver de unge en sejler-oplevelse for 

livet, hvor 60 sejlere fra 5 klubber hygger sig på tværs af alder og klubber! 

 

Tilgangen til ungdomsafdelingen er god, men det der holder væksten tilbage er, at vi har for få 

instruktører og forældre til at bakke op. Søgningen til introduktionssejladserne er stor, så stor at 

pladserne er besat allerede få dage efter, at det er annonceret.  

 

Seniorafdelingen 

FAS Wayfarer-sejlere klarer sig traditionelt godt ved stævner, og det gælder også sæson 2020/2021 

Her kan nævnes: Stævne i Svendborg: 1. 2. og 6 plads, SM i Lynæs: 3. 5. og 6 plads, DS-DM i 

Skive: 3. 4. 5. 6 plads. 

 

Kapsejlads træning og torsdagsmatcher på søen fungerer rigtigt godt med mange aktive sejlere. 

 

Sejlerskolen er kommet i gang igen med fornyet styrke, efter Coronarestriktionerne åbnede for at 

man kan være 3 i bådene. Men det er min opfattelse, at der stadig er brug for ekstra instruktører på 

sejlerskolen, for at nedbringe ventetiden for nye medlemmer. 

 

Den 11-12. september 2021 deltager i alt 8 ynglinge fra FAS i DM i Tårbæk. Heraf 5 klubynglinge.  

 

Driftsafdelingen 

Intet er skidt uden det også er godt for noget! 

Coronarestriktionerne har været med til at få optagning og søsætning af kølbådene til at køre på 

skinner. Vi hører kun glade tilbagemeldinger fra bådejerne herom.  

Hvis driftslederen Peter Mønnike var på trust pilot fik hans organisering 5 stjerner, og Havnefoged 

Jesper Kjær Jensen ville også få max. antal stjerner for det praktiske. 

  

Administration af havnen og ventelisten. Det er også Driftslederens fortjeneste, som han skal have 

stor ros for. 

 

Går man en tur på havnen, kan man glæde sig over de mange velholdte både, der ligger sikkert 

fortøjet. Der skal lyde stor ros til kølbådsejerene, som holder bådene i topform, så det er en 

fornøjelse at se på. 

De blå bompresenninger på klubbens mange Ynglinge har også givet det hele et løft, så havnen nu 

oser af orden og godt sømandskab. Måske giver det gæster på havnen lyst til at være med i en klub 

der har styr på deres grej. Selv om presenningerne var dyre, mener jeg, de er det værd! 

 

Oprydning på jollepladsen. Pænt fremmøde, med et godt resultat til følge! Stor ros til vores 

pladsmand Jon Kjartansson for hans organisering omkring oprydningen. 
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Nyt hegn om “Fortet” Det gamle blev fjernet af bestyrelsen samt et par medlemmer der var mødt op 

for at hjælpe. Selve hegnet med stolper blev udført af professionelle folk. Delvis finansieret af 

Furesø Kommune. 

 

Masteskabet, nu med rør til master. Det bliver spændende at tage i brug.  

Ekstra rør til opbevaring af reservemaster på Opti-skuret. Stor ros til vores halmand Stephan 

Nandrup-Bus for initiativ, projektering og indkøb samt organisering af at få alt forberedt så rør 

kunne lægges på plads af hjælpende medlemmer. 

 

Reparation af jolleramper, den vestlige blev klar i maj, den østlige ved redningsvejen får ekstra 

stærk konstruktion, så den kan klare Beredskabet for Sørednings tungeste ekvipage på 2,5 tons.  Sea 

Service garanterer 5 tons, så den er fremtidssikret. 

Jyske Bro får nyt dæk sponseret af Jyske Bank. De bærende bjælker bliver udskiftet ved samme 

lejlighed. 

Vores havnemand/sagkyndige Rasmus Cassøe har været til uvurderlig hjælp i forbindelse med at få 

tilbud frem fra leverandører til de forskellige projekter. Stor tak til Rasmus. 

 

Miljøudvalget 

Noget udvalg er der ikke for tiden. Hovmesteren klarer at gennemfør arrangementer med ad hoc 

hjælp. 

Vi glæder os over, at stander op- og nedhaling altid er pænt besøgt på trods af at vejret ikke altid har 

vist sig fra sin bedste side. Men vi er jo sejlere, og ved alt om rigtig påklædning, eller også er det 

fordi sejlerne ved, at Hovmester Sanne efter standeren er sat eller taget ned, har herlige lækkerier 

parat til os i klublokalet. Stor tak til Sanne for år efter år at bakke op om stander op og ned. 

 

Til slut er der at sige tak. 

Speciel tak til Ungdomsleder Mikkel Elmholdt for det store arbejde med at reparere motorer og 

skrog på klubbens motorbåde. Din ihærdige indsats sparer klubben for mange penge, og det kan 

tydeligt ses på ungdomsafdelingens driftsbudget. Det er en indsats vi er rigtig glade for, endnu 

engang tak! 

 

Også tak til alle jer i Farum Sejlklub samt forældre til børn og unge i ungdomsafdelingen, som gør 

en indsats for Farum Sejlklub.  

Uden jeres støtte var klubben ikke den velfungerende sejlklub, som vi alle har glæde af. 

 

3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 

Kasserer, Arne Nørby Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab, som var offentliggjort via 

eMail til samtlige medlemmer 16/8-2021. Kasseren betegnede regnskabet som generelt 

tilfredsstillende, og ikke påvirket negativt af Corona-situationen. Driften udviser et mindre 

overskud (kr. 4.071,08) mod et forventet lille underskud. 

 

Kassereren havde bl.a. følgende kommentarer: 

 

Drifstregnskab 

Indtægter 

Medlemstallet var nogenlunde uændret fra 2019 med uændrede kontingentsatser. Dermed uændret 

kontingentindtægt i forhold til 2019. 

Kommunale tilskud forøget med et ekstraordinært tilskud kr. 25.000 til nyt hegn om depotet til 

bådstativer (”Fortet”). 

Indtægter fra Ungdomsafdelingen var uændret og som budgetteret. 

Ses bort fra det ekstraordinære tilskud fra Furesø kommune er de samlede indtægter som i 2019 og 
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som budgetteret. 

 

Udgifter 

Administration: Som budgetteret og samme størrelse som 2019 

Senior afdelingen: ca kr. 10.000 under budget. 

Ungdomsafdelingen: ca kr. 10.000 under budget. 

Driftsafdelingen: ca kr. 20.000 over budget grundet udgift til renovering af hegn om depot til 

bådstativer. 

Hensættelser: kr 20.000 til selvforsikring. 

 

Driftsresultat kr. 4.071,28 

  

Statusregnskab 

Aktiver: 

-  Likvid beholdning kr. 673.000 

 

Passiver: 

-  Henlæggelser kr. 302.000 

-  Nøgledepositum kr. 51.000 

-  Egenkapital kr. 319.000 

 

Som noget nyt opkræver bankerne nu negative renter på sejlklubbens indestående. 

Det blev foreslået eventuelt at oprette en aktiesparekonto, som er fritaget for rentebetaling inden for 

visse grænser. Det kan reducere renteudgiften i nogen grad. Det overlades til den nye kasserer at 

overveje denne mulighed. 

 

Sejlklubbens årsregnskab blev godkendt med akklamation   

 

 

Årsregnskab for havneanlægget ved Furesø Marina 

 

Indtægter til havnekontoen stammer fra havnegebyr fra 48 private bådejere, kr. 105.600 

 

Årets udgifter omfatter reparation af slæbested samt det årlige eftersyn af flydebroernes undersøiske 

fortøjninger. Kr. 47.000. 

Egenkapital pr 31-12-2020 kr. 143.525,27 

 

Havneregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Forslag 

Forslag fra Stephan Nandrup-Bus om fritagelse for kontingentbetaling for formand og kasserer på 

grund af den nødvendige store arbejdsindsats og tilsvarende ansvar. Forslaget blev berørt også på 

generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsens holdning er, at kun æresmedlemmer skal kunne opnå 

fritagelse fra kontingentbetaling. De eventuelle skattemæssige konsekvenser af forslaget er ikke 

kendte. Dirigenten fremførte, at forslaget formentlig vil kræve en forudgående vedtægtsændring, og 

konkluderede, at der ikke kunne foretages beslutning om forslaget på denne generalforsamling. 

  

 

5. Budget for 2021 

 

Budget for 2021 blev fremlagt, selvom 2/3 af sæsonen allerede er afviklet. 

Budget 2021 er stort set identisk med 2020 budgettet. 
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Budgettet blev godkendt med akklamation. 

 

6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg i henhold til §11, §15 og §18 

 

Sammensætning af bestyrelse og KU for 2021 er efter afstemning følgende: 

 

Formand, Poul Ammentorp fortsætter endnu 1 år 

Næstformand, Per Duelund afgår. Hans Peter Mathiesen blev valgt for 2 år. 

Kasserer, Arne Nørby Rasmussen afgår. Morten Bach Poulsen blev valgt for 2 år. 

Seniorleder, Stefan Lindeberg blev genvalgt for 1 år 

Sejlerskoleleder, Bjørn Pedersen blev genvalgt for 1 år 

Ungdomsskoleleder, Mikkel Elmholdt blev genvalgt for 1 år 

Driftsleder, Peter Mønnike blev genvalgt for  1 år 

Kapsejladsleder, Claus Bidstrup blev genvalgt for 1 år 

Hovmester, Sanne Parkhøi blev genvalgt for 1 år 

Redaktør, Jesper Kirkeskov blev genvalgt for 1 år 

Havnefoged, Jesper Kjær Jensen blev genvalgt for 1 år 

Havnemand, Rasmus Cassøe blev genvalgt for 1 år 

Pladsmand, Jon Kjartansson blev genvalgt for 1 år 

Halmand, Stephan Nandrup-Bus blev genvalgt for 1 år 

Nøglemand, Per Christoffersen blev genvalgt for 1 år 

Webmaster, MikkelElmholdt blev genvalgt for 1 år  

Bestyrelsessuppleant, Jan Hellinghus blev genvalgt for 1 år 

Revisorer, Torben Lindved og Søren W Storm blev genvalgt for 1 år 

Revisorsulppleant, Per Duelund blev valgt 

 

 

7. Eventuelt. 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer (næstformand og kasserer) for 6 års tro 

tjeneste med overrækkelse af lidt lækkerier til halsen. 

 

Forslag fra salen om opsættelse af skilte ved slæbestederne med oplysning om maksimal belastning, 

især nu hvor de to ramper har forskellig kapacitet. Næstformanden kunne oplyse, at sådanne skilte 

allerede er bestilt. 

   

Jesper Kjær Jensen foreslog en kædelås på det lette slæbested, og at denne kan forsynes med en lås, 

som kan åbnes med den elektronske nøglebrik. 

  

Generalforsamlingen sluttede kl 21:00 

 

 

Farum 2.09.2021 

 

Arne Nørby Rasmussen, referent 

 

 


