Referat fra Generalforsamlingen i Jægerspris Sejlklub den 27. oktober 2011.
For referat: Viggo Dandanell
Dagsorden i følge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
Formanden Kim Kristensen bød velkommen til den årlige generalforsamling, der samtidig var
et storudvalgsmøde, som det efterhånden var blevet en tradition for at holde sammen med generalforsamlingen.
Bestyrelsen indstillede Peter Grum-Schwensen til dirigent, der enstemmigt blev valgt.
Peter konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, hvorefter man gik over til punkt
2 på dagsordenen.
2. Bestyrelsen beretning
Bestyrelsen opdelte beretningen i to dele: Kim ville aflægge beretning for bestyrelsens arbejde
og udvalgsformændene ville aflægge beretning for de enkelte udvalgs arbejde. Bestyrelsens
beretning skal til afstemning, men beretning fra de enkelte udvalg er kun til orientering.
Formandens beretning:
Kim konstaterede, at det havde været et usædvanligt stille år. Dog havde der været mange gode kapsejladser og der var opnået mange gode resultater, såvel i fjorden som rundt omkring i
landet, hvor man havde deltaget i folkebådsstævner.
Men når han syntes, at det havde været et stille år, så var det fordi bestyrelsen ikke havde levet op til den målsætning, som man havde stillet sig selv ved generalforsamlingen i 2010. Her
havde man blandt andet fået mandat til at forbedre samarbejdet mellem BKM og JSK, men der
var ikke sket noget i sagen.
Et enkelt resultat var det dog blevet til, nemlig at BKM og JSK har indgået en aftale om, at JSK
skal betale 350,00 kr. årligt pr. medlem, som benytter havnens faciliteter til brug af privat ejet
kajak/sejljolle.
For at forbedre samarbejdet mellem BKM og JSK så har bestyrelsen besluttet at nedsætte et
nyt udvalg, der skal sætte skub i dialogen, samt komme med ideer til øvrige tiltag, som kan
styrke samarbejdet og sammenholdet mellem de to foreninger og deres medlemmer.
Bestyrelsen vil snarest indbyde BKM til et møde, med det formål - i fællesskab - at sætte dagordenen for et fremtidigt samarbejde. Bestyrelsen har forespurgt Christian Meiniche og Viggo
Dandanell om at indgå i udvalgsarbejdet, som de begge har indvilliget i.
3.
Bestyrelsen håber naturligvis at den stadig har foreningen opbakning til at fortsætte med det
mandat den fik på generalforsamlingen i 2010.
4. Herefter kom formanden ind på at ændre formen for standerhejsning og –nedtagning. Næste år
er det JSK som skal stå for aktiviteten og her arbejder man med tanken om fælles rengøring i
klubhuset om formiddagen, standerhejsning/nedtagning om eftermiddagen og fest om aftenen.
5.
Igen i år er bestyrelsen er blevet kontaktet af Dansk Trapezjolleklub, der ønsker at afvikle DM i
Jægerspris i sommeren i 2012. Bestyrelsen syntes det er en spændende tanke og har sagt ja
til udfordringen.

Den 1. oktober 2011 så den nye hjemmeside for Kignæs Havn dagens lys. I den anledning
takkede formanden den afgåede webmaster Poul Henriksen for en fantastik flot indsats i mange år og bød den nye webmaster Viggo Dandanell hjertelig velkommen med håb om et godt og
konstruktivt samarbejde fremover.
Herefter kom formandens beretning til afstemning, der enstemmigt blev godkendt.
Udvalgenes beretning:
Webmaster: Som formand for det fælles webmaster udvalg orienterede Viggo om arbejdet med
at få den nye hjemmeside op at stå og samarbejdet mellem BKM, JSK og Kajakafdelingen,
som var forløbet godt.
Kajakafdelingen: Peter orienterede om, at man nu var oppe på 46 medlemmer, heraf ca. 28
med egen kajak. Man har truffet beslutning om, at der kun optages 5 medlemmer som er nybegynder og op til 5 nye medlemmer med erfaring og egen kajak pr. år indtil videre, fordi man
ikke har kapacitet til mere.
Jesper Johansen: Orienterede om kajakafdelingens torsdagssejladser, besøget i Sverige, hvor
man havde deltaget i kajakmarathon i Dalsland på 55 km og om nytårskuren 2. januar, som efterhånden er blevet en fast tradition.
Thomas kom frem med, at der havde været lidt problemer omkring forplejningen torsdag aften,
fordi kajakafdelingen glemmer at give besked om, hvor mange man kommer til ostemadder.
Jesper pointerede at man lige så godt kunne vende problemstillingen rundt, så her er der lidt
internt, som man må prøve at få styr på.
Juniorsejladserne: Francis orienterede om ungdomsarbejdet, som han synes kører godt. Mange er begyndt på de større joller. Vejret har ikke været for godt i efteråret, men interessen er
god, de unge mennesker er stabile og de er blevet dygtige. Man har arrangeret mindre kapsejladser for at give dem nogle udfordringer.
Det kniber med tilslutning fra de voksne til at hjælpe med arbejdet. I øjeblikket er det kun Kim
og Francis der leder træningsarbejdet. Tidligere har der været 7 voksne.
Francis fortsatte: For at fastholde de unge menneskers interesse skal de have nye udfordringer. Man vil måske forsøge med 2 dage om ugen, man havde drøftet, om der kunne udstedes
et sejlerkørekort eller om man kunne lade ungerne selv låne en jolle og sejle, når det passede
dem. Der fremkom forskellige synspunkter på dette, som udvalget arbejder videre med.
Kapsejlads: Thomas – det havde været en god sæson også ude i verden. Her i klubben er der
ca. 10-11 både ude på vandet hver torsdag aften, men det er svært at få baneledere(dommerbåde) og det er stadig ikke lykkedes at få DH-både på vandet torsdag aften
Jægerspris klarerer sig godt rundt omkring ved stævner. Man er blevet dygtig i klubben og har
blandt andet fået fine placeringer ved to sejladser i Tyskland, FD 729 med John Wolff, Benny
Christensen fra JSK og Bent Nielsen fra Kolding, vandt på fornemmeste vis Kieler Woche
Banelederudvalget: Ruud: Der et problem at man kun er to/tre til opgaven. Der er særlig mandskabsmangel i forbindelse med dårligt vejr. Man drøftede forskellige muligheder for at der altid
var mandskab nok.
Skolebåden: Peter orienterede om, at skolebåden er funktionsdygtig og at han fortsat nok skal
passe og pleje den. Der har ikke været nogen skolesejlads i sidste halvdel af sæsonen, men i

første del har der været et ægtepar fra Gershøj, som han har sejlet med.
På sigt ser Peter muligheden for at få nogle af de unge jollesejlere over i H-båden. Kim bakkede ideen op. De kunne så deltage i torsdagssejladserne.
Man drøftede om skolebåden kunne tages op og søsættes med folkebådskranen så man kunne spare udgifterne til Mogens. Dette arbejder man videre med.
Følgebådene: Palle – Økonomien er bedre i år end foregående år, fordi der er indkøbt to nye
motorer, der er 4-taktsmotorer og tilsyneladende billigere i drift. Ellers ingen problemer og grejet er i orden
Kapsejlads og turbøjer : Alex: Alle bøjer er kommet ud i foråret og hjem igen efter sæsonen.
Ruud maler dem igen til næste år.
DS-bøjer: Kim: I efteråret 2010 overtog JSK ansvaret for DS turbøjer, der var ingen problemer
med at hente bøjerne ind for vinteren, men isen var særdeles hård ved vinterbøjerne og ankerklodserne. vinterbøjen og ankerklodsen, ved sandskredet og nord for tandstumperne forsvandt
sporløs. I foråret fik man lagt 4 DS turbøjer ud på deres pladser, man opgav at finde de to savnede , hvorefter to nye ankerklodser blev støbt, således at alle DS turbøjer var på plads først i
august måned, næste år er det frederikssund der har ansvaret for turbøjerne.

Miljøudvalget: Johs orienterede om et fælles miljøudvalg mellem BKM og JSK. Der er opsat en
klagekasse på havnekontoret, som tilsejlende kan aflevere klager til, hvis man finder forhold
omkring miljøet, som ikke er tilfredsstillende eller som havnen håndterer miljømæssigt uforsvarligt.
Turudvalget: Johs. Man er gået sammen med Frederikssund og Marbæk om at arrangere fællesture. Man har forsøgt sig med en fællestur til Herslev, som Johs ikke kendte forløbet af.
Andre synspunkter under udvalgsberetningerne:
Thorvald efterlyste orientering fra Klubhusudvalget. Kim orienterede om, at der er et udvalg og
at Karsten Skousbøll er formand. Udvalget er et fællesudvalg mellem JSK og BKM. Da Karsten
ikke var til stede på generalforsamlingen blev udvalgsarbejdet ikke yderligere belyst.
6. Regnskab
Hans omdelte og gennemgik regnskabet for 2010 og forklarede at underskuddet på ca. 53.000
var budgetteret og planlagt.
Herefter gennemgik Hans statusopgørelse fra 1. januar – 15. oktober 2011. Der forventes et
overskud i 2011 på ca. 15-20.000 kr.
Hans orienterede om medlemsantallet: JSK har 109 aktive og ca. 20 juniorer. Der er. 46 aktive
i kajakafdelingen - i alt ca.190 medlemmer.
Regnskabet blev herefter godkendt.
7. Indkomne forslag
Der var fremlagt et forslag fra bestyrelsen på vedtægtsændringer, der blev omdelt og gennemgået af Hans. Vedtægtsændringerne vedrører:
a. Ændring af dato for indbetaling af kontingent - §5
b. Udmeldelse og eksklusion - §6
c. Indkaldelse til generalforsamling - §7

Der var fremmødt 27 medlemmer til generalforsamlingen og da vedtægterne siger, at mindst
1/3 af medlemmerne skal stemme for vedtægtsændringer, for at de kan godkendes, så kom
forslagene ikke til afstemning. Man blev enige om en vejledende afstemning og at udskyde
vedtægtsændringerne til næste år.

8. Budget 2012 og fastsættelse af kontingent
Hans uddelte og gennemgik forslaget til budget og kontingentsatser for 2012.
Peter fra kajakafdelingen ønskede et møde med Hans for at få drøftet balancen mellem kajak
afd. kontingent og brug af kontingent midler, Kim ville gerne være med til et fællesmøde for at
få drøftet tingene til alles tilfredshed. Peter ønskede endvidere en accept af at man i nogle ikke
brugte væsentlig beløb til kajak afd. men at man et år kunne bruge et større beløb til eks. nye
klub kajakker. Kim mente at det er denne fremgangsmåde JSK`s udvalg benyttet sig af og der
ikke burde være noget i vejen for at kajak afd. også benyttet sig af denne fremgangsmåde. Det
godkendte generalforsamlingen hvorefter budgettet og kontingentsatser blev godkendt.
9. Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg
Formand:
Kim Kristensen - genopstillede og blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Johannes Egede Olsen - genopstillede og blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Alex Brendstrup - genopstillede og blev genvalgt
Bestyrelsessuppleant: Ruud Hermansen - genopstillede og blev genvalgt
Revisor:
Johnny Nielsen – blev valgt
Revisorsuppleant:
Preben Karlsen. Preben er ikke medlem mere. Som revisorsuppleant
blev Jesper Johansen valgt.
10. Eventuelt
Vinterbadning og hus på molespidsen
Peter (dirigenten) efterlyste et hus på molespidsen, der kunne bruges i fællesskab mellem kajakafdelingen, vinterbaderne og JSKs juniorafdeling. Kim bakkede ideen op, da det er meget
besværligt at hente grejet i klubbens container. Gert har en gratis skurvogn på hånden, der kan
bruges til formålet. Thorvald påpegede, at man skulle være forsigtig, da der ikke må bygges
noget på molerne..
Bestyrelsen mener dog ikke at en skurvogn kan komme på tale, skal der bygges, skal bygningen så vidt muligt falde naturlig ind i omgivelserne og at der ikke kan bygges ud godkendelse
fra BKM.
Hjemmesiden – Johnny efterlyste kapsejladsresultater på hjemmesiden. Hans lovede at resultater fremover kommer på hjemmesiden.

