Referat af ordinær generalforsamling i Jægerspris Sejlklub
Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 i Klubhuset, Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8

1. Valg af dirigent
Formanden, Kim Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen og ledte valget af dirigent og referent.
Bestyrelsen havde indstillet Mads Hertig som dirigent og Kjeld Skov som referent. Begge blev valgt uden
modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev aflagt af Kim Kristensen, der indledte med at orientere om, at der denne gang ikke ville
blive aflagt særskilte beretninger fra de forskellige klubudvalg, idet de ikke havde fungeret i en længere periode. Det
betød også, at der heller ikke havde været afholdt Storudvalgsmøde, som pt. var på pause. Det var bestyrelsen
ønske, at både udvalgene og Storudvalgsmødet genopstår.
Kim bemærkede, at det var første gang siden 2019, at det har været muligt at afholde generalforsamling på grund af
covid-19 restriktionerne. Dog har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling den 18. november 2021 med
det ene formål at udskille kajakafdelingen med henblik på at etablere en selvstændig kajakklub. Denne er nu
realiseret under navnet Jægerspris Kajakklub – forkortet JKK. Herudover har der været nedsat en arbejdsgruppe til at
forhandle ny brugsretsaftale omhandlende de tre klubber; BKM, JSK og JKK. Resultatet af denne forhandling
behandles under dagsordenens punkt 5.
Resten af bestyrelsens beretning fremgår af formandens mundtlige beretning, som er vedlagt referatet.
Forsamlingen stillede sig tilfreds med beretningen, idet ingen ønskede ordet til kommentering. Dirigenten kunne
herefter konstatere, at bestyrelsens beretning var enstemmigt godkendt.
3. Regnskab
Kassereren, Hans Friis gennemgik regnskaberne for 2019, 2020 og 2021, idet regnskaberne for 2019 og 2020 ikke
tidligere har været behandlet på grund af covid-19 pandemien.
Regnskabet for 2019 udviste et større overskud på kr. 38.568, der blandt andet skyldtes indtægter på knapt kr.
20.000 mere end budgetteret. Bl.a. via indtægter fra Håndværker Cup. Herudover var der mindre forbrug til
følgebåde mv., juniorer og kapsejladsudvalg på godt kr. 13.000.
Regnskab 2020 udviste et negativt driftsresultat på kr. 16.642, som delvist kunne henføres til covid-19 og depositum
til indkøb af ny følgebåd.
Regnskabet 2021 udviste igen et driftsunderskud på kr. 47.750, idet der i året har været ekstra udgifter til etablering
af nye broer, klubhuset og indkøb af ny følgebåd.
Forsamlingen stillede sig tilfredse med gennemgangen af de tre regnskaber, og dirigenten konstaterede, at
regnskaberne for 2019, 2020 og 2021 kunne godkendes enstemmig.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
5. Godkendelse af brugsretsaftale med BKM
Som nævnt under beretningen, er der indgået en ny brugsretsaftale mellem BKM, JSK og JKK om retten til at benytte
klubhuset, der ejes af BKM. Den nye brugsretsaftale, der var udsendt med materialet til generalforsamlingen, blev
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gennemgået af formanden. Aftalen træder i stedet for den hidtidige aftale mellem BKM og JSK som en konsekvens af
oprettelsen af JKK.
Den nye aftale har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for JSK, idet fordelingen af udgifterne til drift af
klubhuset fortsat fordeles forholdsmæssigt mellem de tre klubber efter en aftalt fordelingsnøgle baseret på
medlemstal. JSK’s hidtidige andel fordeles med den nye aftale forholdsmæssigt mellem JSK og JKK, hvilket betyder,
at JSK’s andel fra 2022 falder svarende til det antal medlemmer, der er overdraget til JKK.
Brugsretsaftalens økonomiske fordelingsprincipper skal godkendes af de tre klubbers generalforsamlinger, hvorfor
aftalen blev sat til afstemning på generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere, at der var enstemmigt flertal for
at godkende den nye brugsretsaftale.
6. Budget og fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2022. Kassereren bemærkede indledningsvis, at 2019 var sidste
år med betalende medlemmer af kajakafdelingen. Dette ses også af de budgetterede kontingentindtægter, der er kr.
60.000 lavere end regnskabet for 2021. Det samlede driftsresultat viser et underskud på kr. 22.400. Beløbet svarer
næsten en-til-en til det tilskud på kr. 22.500 til JKK, som den ekstraordinære generalforsamling 18. november 2021
besluttede.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og ønsker at følge de økonomiske konsekvenser ved udskilningen af
kajakafdelingen, inden der tages stilling til evt. kontingentstigning. Såfremt driftsudgifterne til bl.a. klubhusets som
følge af den aktuelle inflation forårsaget af krigen i Ukraine skulle overstige budgettet markant, er der mulighed for
at realisere nogle af klubbens aktiver ved salg af en overskydende havneplads.
Forsamlingen stillede sig tilfredse med kassererens fremlæggelse af budget 2022, og dirigenten konstaterede
enstemmig godkendelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag.
7. Valg – i lige år
Formanden oplyste, at bestyrelsen efter dagsordenens udsendelse var blevet orienteret om, at begge revisorer
havde ønsket at trække sig fra deres poster. Det betød, at der udover valg en 1 revisor for 2 år også skulle vælges en
revisor for 1 år.
Kasserer:

Hans Friis blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlem:

Michael Rasmussen og Johs Egede Olsen blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsessuppleant:

Gustav Nielsen blev valgt uden modkandidater.

Revisorer:

Michael Møller blev valgt for 2 år, og Kjeld Skov blev valgt for 1 år. Begge valg var uden
modkandidater.

Revisorsuppleant:

Mads Hertig blev valgt uden modkandidater.

8. Eventuelt
Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen udsendt et diskussionsoplæg med fokus på fremtiden for JSK efter
opdelingen i JKSK og JKK, som blev sat til debat under punktet eventuelt. Udfordringen er bl.a. på baggrund af covid19, at stort set alle aktiviteter skal genstartes, for at JSK igen kan blive en levende og stærk sejlklub. Under debatten
kom følgende frem:
•
•
•

Kim Kristensen nævnte, at han har fået en del forespørgsler fra forældre, som er interesserede i, at deres
børn kan starte til sejlads.
Flere i forsamlingen mente, at der måtte være en et større rekrutteringspotentiale i kommunen, idet
ungdomsarbejdet i nabosejlklubberne også lå helt dødt.
En af vores udfordringer er, at grejet er nedslidt. Der er brug for, at nogen påtager sig at gennemgå grejet.
Der blev peget på, at JSK evt. kunne indgå i samarbejde med naboklubberne om lån af materiel.
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•

Mads Hertig foreslog, at vi i samarbejde med andre klubber deler udgifter til at ansætte en eller flere
trænere. Han nævnte et eksempel fra Sletten Sejlklub, hvor man i løbet af få år har fået en stor
ungdomsafdeling op at stå netop med lønnede trænere og med økonomisk støtte fra DGI.

•
•

Det blev foreslået at samarbejde med skolerne om en sommersejlercamp.
Vi skal være meget mere synlige og blandt andet bruge de sociale medier, fx BKM’s facebookside og andre
Facebookgrupper.

•

Christian Ilsø nævnte muligheden for at kontakte Havnerådet i Frederikssund Kommune, der skal fremme
aktiviteterne i kommunens ni havne. Det er muligt via Havnerådet at få tilskud til aktiviteter der kan
promovere havnene.

•

Hvis vi skal have flere DH-både til at deltage i aftenkapsejladserne kan det blive nødvendigt at slække på
kravene til målerbreve. Fx kan kapsejladser laves sammen med BKM, så man kan lave regler baseret på LYS,
så det kan blive lettere at vinde sejladser.

•

Vi skal forsøge at få aktiveret medlemmer ved at genoplive vores udvalg og få sat gang i flere aktiviteter på
havnen.

Efter debatten takkede dirigenten for god ro og orden og udbad sig et trefoldigt hurra for sejlsporten
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