
Referat af generalforsamling i Farum Sejlklub 17. marts 2022 kl. 19.30 
 

Fremmødte: Formand, næstformand og kasserer samt 9 øvrige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af 

FAS. 

Valg af dirigent 

Per Duelund blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var  

rettidigt indkaldt. 

Formandens beretning 

 

Beretningen blev oplæst og godkendt. 

Regnskab for året 2021 

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt 

Kassereren fremlagde desuden til orientering regnskab for havnen. Formanden orienterede om, at 

bølgevæggen er i en ringe tilstand. Sea Service, der vedligeholder havneanlægget, foreslår at bølgevæggen 

forankres i stålkonstruktionen i stedet for i trækonstruktionen, så styrken forøges væsentligt. Det anslås, at 

12 nye moduler kan sættes på for 25 – 30.000kr per modul. Da der ikke er så mange penge på havnens 

konto, skal ombygningen i givet fald ske i to omgange, så omkostningen fordeles over to år. Der er ligeledes 

noget vedligeholdsarbejde på flydebroerne. 

Indkomne forslag 

Der var et forslag om at Formand og Kasserer anerkendes for deres indsats ved at de gøres kontingentfrie. 

Forslaget blev nedstemt med en stemme for mens de øvrige, der stemte, stemte imod. 

Budget for 2022 

Budgettet blev godkendt. Kontingentsatserne forbliver uændrede, mens prisen for en plads i havnen efter 6 

år uden stigninger hæves fra 2200 til 2500kr.  

Valg til bestyrelsen 

Formanden var på valg og kunne jfr. vedtægterne ikke genvælges. Det var ikke lykkedes at finde en ny 

formand udenfor bestyrelsen, så næstformanden Hans Peter Mathiesen blev valgt som ny formand. Som ny 

næstformand indtrådte Kim Ulrich Jensen i bestyrelsen. 



Kassereren var ikke på valg 

Seniorleder blev fortsat Stefan Lindeberg 

Ungdomsleder blev fortsat Mikkel Elmholdt. 

Driftsleder blev fortsat Jan Hellinghus. En oplagt kandidat var ellers fundet, men pga. nyt krævende arbejde 

så han sig desværre ikke i stand til at påtage sig opgaven. Der ledes fortsat efter en efterfølger til Jan. 

Aslanbek Aushev blev valgt som suppleant. 

Valg af revision 

De to mangeårige revisorer Torben Lindved og Søren Wedel Storm blev genvalgt. 

Ledere til udvalg 

Bjørn Pedersen fortsætter som Sejlerskoleleder. 

Claus Bidstrup fortsætter som Kapsejladsleder, men ser gerne frem til at blive afløst til næste år. 

Sanne Cecilie Parkhøi fortsætter som hovmester men vil gerne afløses. 

En redaktør til Klubnyt eller nyhedsbreve skal findes 

Poul Ammentorp påtager sig at være sekretær i klubben til støtte for lederne. 

Eventuelt 

Det beskedne fremmøde blev diskuteret. Den nye bestyrelse skal diskutere kommunikationsform og evt. 

”lokkemad” for at tiltrække flere deltagere.  

 

Hans Peter Mathiesen 


