Referat fra generalforsamling i Jægerspris Sejlklub den 24 oktober 2012
1. VALG AF DIRIGENT
Kim Kristensen bød velkommen og foreslog Peter Grum-Schwendsen som dirigent iht.
dagsordenen punkt 1. Peter blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet med den indbydelse, som var sendt til medlemmerne den
1. oktober 2012.
2 – BESTYRELSENS BERETNING
Kim omdelte bestyrelsens beretning som kan ses i sin helhed på hjemmesiden. Derefter
gennemgik Kim beretningen, som blev enstemmigt godkendt, hvorefter man gik over til beretning
fra de enkelte udvalg:
Webmaster – Webmasterudvalget er et fælles udvalg med Viggo som formand. Ud over
formanden består udvalget af en repræsentant fra Kajakafdelingen, BKM og JSK. Der havde ikke
været problemer af væsentlig karakter i årets løb.
Kajakafdelingen.
Jesper Johansen redegjorde for en god sæson, der begyndte 1 marts med klargøring af kajakkerne.
Kajakafdelingen havde fået 5 nye medlemmer i årets løb og talte nu i alt 42 medlemmer.
Man havde faste torsdagssejladser på samme tidspunkt som JSK’s torsdagssejladser. Der faldt en
bemærkning fra forsamlingen om det uheldige sammenfald af aktiviteterne, der gjorde at man
ikke kunne deltage i begge typer af sejladser.
I sæsonens løb var der arrangeret en 3 dages tur til skærgården og en dag ved Møns Klint. Som
noget nyt er man begyndt med lørdagssejladser, hvor man tager på tur rundt omkring i fjorden.
Af andre arrangementer nævnte Jesper den årlige nytårskur den første lørdag i det nye år og en
vellykket afholdt sommerfest med stor deltagelse, hvor deltagerne bl.a. havde mulighed for at
prøve kræfter med en grønlændervending.
Juniorer
Francis redegjorde for at det havde været en god sæson. Juniorerne er blevet større og har derfor
også lyst til at prøve nogle større joller. De unge er stabile og flere har været medlemmer i 5-6 år. I
år er der blevet afholdt klubmesterskab der var en stor succes selvom det var dårligt vejr. Man
overvejede at sætte juniorerne ud i klubbens 2 stk. 420-jolle og man tænkte også på at bruge Hbåden.
Kapsejlads
Thomas kunne konstatere at det ikke var blevet til de store mesterskaber med
præmiehjemtagelser i nævneværdigt grad. Håndværkercup i foråret havde været en stor succec
uden vindere fra Jægerspris og til DM blev den bedste JSK-båd nr. 10. Vi fik dog en andenplads ved
et tysk mesterskab.

JSK afholdte DM i Trapez-jolle med 17 både. JSK havde to besætninger med ved stævnet og selve
arrangementet havde været en stor succes. Kim har givet arrangørerne håndslag på, at JSK gerne
vil arrangere DM for Trapez-joller igen til næste år.
Dommerudvalg
Ruud: Sæsonen er gået udmærket, men Ruud melder fra som dommerbåd fra den kommende
sæson. Ruud er dog villig til at stille op som reservedommer.
Samarbejde mellem BKM og JSK
Christian redegjorde for udvalgets arbejde, hvor man bl.a. har diskuteret sammenlægning af
foreningerne og en anden type af kontingentopkrævning end den man bruger i JSK og BKM i dag.
Man er endnu ikke kommet i dialog med BKM.
Skolebåden – H-båden
Johs: – Skolebåden/H-båden har ikke været i vandet i år, men Peter vil sørge for at den bliver
klargjort og søsat til foråret.
Følgebåde
Palle orienterede om at følgebådene er blevet benyttet flittigt hele året og at der ikke har været
problemer af nogen art. Man har to nye motorer, så man regner ikke med problemer i relation til
den kommende sæson.
Kapsejladsbøjer/DS turbøjer
Der er indkøbt nye kapsejladsbøjer. Med hensyn til DS-turbøjerne er det Frederikssund Sejlklub,
der tager dem op her i efteråret og sætter dem i vandet igen til foråret. Derefter tager Marbæk
over og så fremdeles..
3 REGNSKAB
Hans runddelte og gennemgik regnskabet for 2011, der efterfølgende blev godkendt. Regnskabet
kan ses på Hjemmesiden.
Det blev spurgt til om man kunne bruge elektronisk post i større omfang for at minimere
portoomkostningerne. Hans redegjorde for, at det havde været under overvejelse.
Herefter gennemgik Hans en status for regnskabet fra 1. januar 2012 og frem til
generalforsamlingen. Han forventede et overskud på ca. 25.000 kr. for regnskabet for 2012.
4. INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen havde fremsendt følgende forslag, der var beskrevet i indbydelsen til
generalforsamlingen.
1. Forslag til ændring af vedtægterne § 5 stk. 2 og 3 og § 6 stk. 2 vedrørende forfaldsdatoen for
kontingentindbetaling. Generalforsamlingen godkendte forslaget som beskrevet i indbydelsen.
2. Forslag til ændring af paragraf 7, hvori det fremgår at medlemmerne skal indkaldes skriftligt til
generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker dette ændret til, at indkaldelsen også kan ske via e-

mail. Medlemmer kan fortsat få indkaldelsen skriftlig, hvis de ønsker dette.
Generalforsamlingen godkendte forslaget som beskrevet i indbydelsen.
3. Forslag til ændring af brugsretsaftalen for klubhuset mellem BKM og JSK.
Kim runddelte bestyrelsens forslag til brugsretsaftale og gennemgik den fordelingsnøgle for
fordeling af nettoudgifterne for drift af klubhuset mellem de to foreninger, som man var blevet
enige om på et fælles møde mellem foreningerne tidligere på efteråret.
Forslaget kan som sådan ikke godkendes, da det også kræver godkendelse på BKMs
generalforsamling i foråret 2013. Generalforsamlingen godkendte på JSK’s vegne bestyrelsens
forslag til brugsretsaftale og ny fordelingsnøgle til fordeling af klubhusudgifterne.

5. BUDGET 2013 OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Hans runddelte og gennemgik en oversigt over budgettet med uændrede kontingentsatser.
Budgettet balancerede med et underskud på ca. 16.000 kr. på grund af en meget forsigtig
vurdering af tilskuddet fra Frederikssund Kommune. Man blev enige om at flytte lidt rundt på
budgetposterne, således at der i budgettet var øremærket ca. 2000 kr. til Kajakafdelingen.
Budgettet og forslag til kontingentsatser blev herefter godkendt.
6. VALG
Følgende var på valg:
Hans (kasserer) genopstiller og blev genvalgt.
Kjeld Sandahl Skov (bestyrelsesmedlem) genopstiller og blev genvalgt.
Bo Kristensen (bestyrelsesmedlem)ønsker ikke at genopstille. I stedet blev Palle Petersen valgt.
Karsten Skousbøll (bestyrelsessuppleant) genopstiller og blev valgt.
Jette Lis Hansen (revisor) blev genvalgt
Viggo Dandanell (revisorsuppleant) blev genvalgt.
7. EVENTUELT
På forespørgsel fra generalforsamlingen redegjorde Hans for medlemsfordelingen i de to
foreninger som grundlag for fordelingen af nettoudgifterne for klubhusregnskabet.
Ole forespurgte om man kunne benytte en optimistjolle til brug for udlægning af mærker for
kapsejlads mellem minifolkebådene. Kim godkendte dette på bestyrelsens vegne.
Der var ikke mere under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede
generalforsamlingen.
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