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Referat for den ordinære generalforsamling i Vedbæk Sejlklub 22. februar 2023 
 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling  

1. Valg af dirigent 

2. Formanden og udvalgslederne aflægger beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget til godkendelse 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag; se nedenfor 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af formand, jfr. § 10.  

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 11.  

9. Valg af bestyrelsessuppleanter.  

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

Alle præsentationer, herunder information om efterspurgt frivilligt arbejde, vil blive lagt op på hjemmesiden 

efter mødet. 

 

Referent: Paula Høiby 
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Ad 1) Valg af dirigent.  

Søren Holmark, som ikke er bestyrelsesmedlem, blev valgt som dirigent. 

 

Søren Holmark konstaterede at indkaldelse var sket i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

Ad 2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning for det forløbne år 

Bjerne Clausen (formand) aflagde generel beretning. 

 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling og fyldigt referat for alle er lagt på 

klubbens hjemmeside. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet med genvalg af Mads Hedegaard som næstformand og 

Søren Andersen som kasserer. 

 

Hen over året har der været usædvanlig godt gang i klubbens aktiviteter og afdelingslederne vil hver især 

rapportere om disse aktiviteter i større detaljer. Men jeg vil dog alligevel lave et par nedslag på aktiviteterne i 

de enkelte afdelinger: 

 

 

Surf, SUP og Beachvolley afd. afholdt igen på Vedbæk Sydstrand DM i 40+ beachvolley som blev et rigtigt 

godt arrangement. Surf, SUP og Beachvolley afdelingen repræsenterede på fornemmeste vis VS på 

Havnedagen.  

 

Sommeren har budt på opti-træningssejladser mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ved Nordisk 

Mesterskab i optisejlads i Finland gjorde VS-sejlerne det utroligt flot, bl.a. med en 4. plads til Silas som også 

deltog i team sejladsen hvor de danske drenge sikrede sig sølvet efter Sverige. Klubben havde 10 sejlere til 

DM i Lemvig og arrangerede en pigetræningslejr i oktober. Der deltager mere end 30 optier i 

vintersejladserne hver weekend med deltagere fra flere klubber på Sundet.  

 

Det har været en rigtig god sæson i sejlerskolen med mange deltagere og stort aktivitetsniveau, både 

teoretisk og praktisk. Dette har været muligt nu hvor klubben råder over både en diesel bådmotor og 3 stk H-

både hvor den tredje jo blev anskaffet i foråret for midler sponsoreret fra Havnen, et sponsorat vi naturligvis 

er utrolig taknemmelige for. 

 

Der har været rekordmange deltagere til onsdagskapsejladserne i sommer og meget stor social aktivitet i 
klubhuset efter sejladserne hvor der har været arrangeret fællesspisning. Her i vinterhalvåret er der hver 

lørdag arrangeret ”taskesejlads”, og flere lørdage har alle tre H-både været ude på Sundet! 

 
Klubbens signatursejlads, Spangsberg Cup, blev heldigvis igen i år en stor succes med over hundrede 

deltagere. En sejlads af et sådant omfang og kompleksitet kræver organisation og et meget stort antal 

frivillige i klubben for at kunne afvikles på tilfredsstillende vis. Det har desværre vist sig at være en årlig 

tilbagevendende udfordring at få aktiveret frivillige i klubben til at gøre en indsats.  

 

Øvrige aktiviteter: 

• VS lagde lokaler til Havnens Julegløgg arrangement d 10. december samt til et førstehjælpskursus i 

marts 

• Hen over vinteren er der gennem en kæmpeindsats fra Mads afholdt diverse aftenarrangementer 

/aftenforedrag med et pænt stort fremmøde. Mads har endvidere sørget for at arrangementerne er 
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massivt markedsført i bl.a. Frederiksborg Amtsavis og Rudersdal Avis, på VS.dk og Facebook. Der 

er stadig et par arrangementer i kalenderen. 

• Kultur- og Fritidsudvalget, Rudersdal Kommune, var på en såkaldt Besigtigelsestur d 21/9 hvor de 

blev informeret om klubberne på havnen og hvad deres aktiviteter er. Jeg undlod naturligvis ikke at 

nævne at vi har en kæmpeudfordring med vores klubhus, både størrelse og vedligeholdelsesmæssigt. 

• En ny havnefoged, Lars Olsen, er ansat, og samarbejdet med Lars er fremragende. 

 

Hvad byder det kommende år så på: 

 

Opti-afd står for afholdelse af udtagelsessejladser til NM, EM og VM i weekenden den 22.-23. 

april med deltagelse af 65-80 sejlere fra hele landet. Her vil der være et stort behov for frivillige 

samt sponsorer! 

 

H-båds klubben i Danmark vil i samarbejde med VS afholde et H-båds ligastævne i den 13.-14. maj 

med deltagelse af minimum 25 både. Lars har indvilliget i at være stævneleder for stævnet. Der vil 

også her være behov for et antal frivillige samt en eller flere sponsorer. 

 

De manglende parkeringspladser på ”stranddagene” er et tilbagevendende problem som ikke bliver 

let at løse. Der er i SU- og repræsentantskabsregi udformet en skriftlig henvendelse til 

Havnebestyrelsen med en beskrivelse af problematikken omkring parkeringsbehovet samt 

fremkommet med ideforslag til mulige løsninger, der imødekommer både havnens daglige brugere 

samt strandgæsterne. Håbet er så at Havnebestyrelsen vil bringe det videre til kommunalbestyrelsen i 

Rudersdal. 

 

De stigende energipriser er drøftet på SU-møder med henblik på at omlægge fra gas til en mere 

vedvarende energiform (varmepumpe).  

 

Der er helt generelt et meget stort pres på klubhuset fra klubbens mange medlemmer, hvilket er 

positivt men også betyder et stort slid. Der er et overvældende behov for en gennemgribende 

renovering af klubhuset, pga sliddet samt bygningens generelle dårlige tilstand. Klubhuset er 

ligeledes blevet for lille og på en række områder utidssvarende/ uanvendelig for mange af klubbens 

aktiviteter. Vi får brug for at få nogle professionelle bygningssagkyndige til at rådgive os om hvad vi 

kan/må udføre af forbedringer på huset, både indvendigt og udvendigt. Det næste er så at skaffe 

penge til disse ting. 

 

Der er i klubben et stort uudnyttet potentiale for at løfte kommunikation til et højere niveau. 

Formålet med at forbedre kommunikationen er at fastholde medlemmerne, få nye medlemmer, 

informere interessenter (især kommune, sponsorer), samt informere klubbens omverden generelt 

(gennem diverse medier). 

 

Informationen til medlemmerne skal fokuseres om klubben og dens aktiviteter. 

Kommunikationen til ikke-medlemmer har som formål at få nye medlemmer ind således at de 

kommer til at kende alle klubbens aktiviteter. De skal som minimum føle sig velkommen gennem et 

struktureret intro-forløb. 

 

Planen er at anvende både SoMe, et nyhedsbrev, samt Klubbens hjemmeside. 

 

Klubben lånte i eftersommeren en J70 fra Sejlsportsligaen. J70’eren er en kølbådstype der er let at håndtere 

for alle, unge som gamle, kvinder som mænd. Vedbæk Sejlklub oplever nemlig i lighed med flere andre 

sejlklubber alders- og køns-relaterede udfordringer i forhold til at binde afdelinger og medlemmer sammen i 
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sportslige fællesskaber. Bestyrelsen har derfor besluttet at klubben bør anskaffe 2-3 af de moderne J70 

sejlbåde og Lars vil fortælle mere om dette initiativ under hans beretning. 

 

Bjerne afsluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde i klubben. 

 

Næstformand Mads Hedegaard berettede om behovet for kommunikation, herunder fondsøgning til 

finansiering af filmmateriale om klubbens afdelinger. 

 

Det er vedtaget at der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi. 

Lars H Knudsen har påtaget sig at være styrmand på at føre den ud i livet. Vi skal forsøge at ”tæmme SoMe” 

og sikre os at vi rammer alle medlemmer med det rigtige indhold. 

 

Helene Brauer og Paula Høiby søgte DIF og DGI’s foreningspulje til kommunikation, hvor der blev bevilget 

29.000 kr. Disse midler bruges med firmaet Motivu som samarbejder med DGI til at udarbejde en 

professionel klubvideo til promovering af klubben. Færdiggøres her i foråret med opti, surf og beachvolley 

optagelser. 

 

Klubhuset er svært at vedligeholde ift oprydning og rengøring. Der bliver hele tiden optimeret så vi får 

udnyttet pladsen godt. Der har været dialog med rengøring i forhold hyppigheden. Der er så meget aktivitet i 

klubben at den aktuelle rengøring ikke har været tilstrækkelig. 

 

Der har været en del vedligeholdelsestiltag takket være frivillige hjælpere. 

 

• Torben Svava og Benny har lavet store hylder i værkstedet. 

 

• Thomas Tuxen er i gang med at undersøge mulighederne for at få etableret et skur til udendørs grej i 

den østlige ende af klubhusene. 

 

• Optimisterne og Surfere&SUP har også brugt tid på deres grejskure. 

 

• Gulvene er blevet malet i gangene og der er kommet nye måtter. 

 

• Der er nye faste brusere i alle baderum.  

 

• Bænke er også blevet fikset – tak til Henrik Brill fra surfafdelingen. 

 

Det er vigtigt at vi holder klubhuset ryddeligt, så det er til at være i klubhuset og at alle gør en indsats i 

løbende oprydning. 

 

Der er arbejdet på hvorledes vi kan optimere klubhusets bygning. Mette Hjerrild Holm, Anette Meldgaard 

Andersen, Nini Scharling Feddersen, og Jens Kjartan Mogensen har alle lagt et arbejde i at se på de krav de 

enkelte afdelinger har til vores klubhus. Der er opsamlet ønsker og krav sammen med en arkitekt Annette 

Meldgaard. Der er kommet nogle forskellige forslag og der er dialog med havnen omkring bygningen.  

Vi vil gerne have en professionel undersøgelse af hvad vi er begrænset af i forhold til at revitalisere 

klubhuset til bl.a. at identificere muligheder og begrænsninger, hvilket er næste skridt i bestyrelsens arbejde.  

 

Der er blevet repareret på diverse sejludstyr, så bl.a. H-både mv er klar. 

 

Bådene blev ved brugernes indsats klargjort og søsat i foråret. 
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Efterfølgende har flere brugere været involveret sammen med bådsmændene Mads Blume Dam, Helene 

Brauer og Steen Blaafalk og er blevet opgraderet med bla det mest elementære sikkerhedsgrej. 

 

Der er stadig noget at tage fat på så Torsten Olsen har meldt sig som ansvarlig for vedligeholdelsesplanen. 

 

Mast på Banditten blev repareret. Donation fra nogle unge H-bådssejlere i KBH.  

 

Ny / brugt båd leveret, søsat og navngivet Karen som en cadeau til Karen Lyng for hendes arbejde for både 

sejlerskolen og for arbejdet med H-bådene. Den blev leveret med en trailer, som vi solgte. Det var en god 

handel. 

 

Alle tre både har fået nye sejl – storsejl og fok - til en rigtig god pris fra North Sails. 

 

Bådene skal op og hænge i kranen og bundsmøres her til foråret samt have gennemgået stående og løbende 

rig. Klar til at man kan købe en licens til sæsonen! 

 

Der har været gjort en indsats for at holde gang i sejladsen i vintersæsonen, hvorfor en del både er holdt i 

vandet. Disse vil skulle på land i foråret for at blive vedligeholdt. For 1200 kr kan man få en licens til at 

bruge bådene. Erfaringerne har været at det ikke har været så koldt, som forventet at sejle i vintersæsonen. 

 

H-bådene bruges til fx liga-stævnet til kommende kapsejlads. De bruges også til sejlskole og kapsejlads 

skole. I andre klubber bruges h-både til ture fx om formiddagen, men det har ikke været brugt til ture i 

Vedbæk Sejlklub. Der er brug for mere kommunikation omkring bådene, hvilket der efterspørges frivillige 

til. Der opfordres til at klubbens medlemmer bruger h-bådene i større omfang.  

 

Undervisnings marine diesel maskine er færdigmonteret og startet op. Der arrangeres en aften i maskinen i 

morgen aften for medlemmer. Den er brugt til sejlerskolen i sæsonen. Stor tak til Jan Rasmussen. 

Næste skridt er at udbyde en lektion til havnens lejere og måske et kommende samarbejde med udlejning til 

FTLF. 

 

Der har været afholdt følgende arrangementer i vinteren: 

• Den 12. januar: Søredningstjenesten kom forbi og fortalte om deres arbejde og hvordan de står klar 

til at hjælpe os når vi er uheldige eller ikke har tænkt os om på vandet. Og vi fik natligt besøg af 

deres nyeste rednings-RIB. 

 

• Den 19. januar: Johanne og Jørn fra sejlklubben fortalte medrivende om deres tur rundt om næsten 

hele Storbritannien i deres Halberg Rassy ”Johanne” i sommeren 2022. 

 

• Den 9. februar: En aften på sejlloftet – UK Sails, Morten Ullman fortalte om sejl, sejldug, sol og 

vind på loftet i Humlebæk. 

 

Kommende arrangementer: 

 

• Den 23. februar: En aften i maskinen - sammen med klubbens undervisnings marine diesel maskine. 

Hvad er de hyppigste fejl på maskinen i din båd? Og hvad kan du selv gøre. Jan fra sejlerskolen 

starter maskinen op og viser dig hvordan. 

 

• Den 16. marts: Admirals Cup, Volvo Ocean Race, OL, flere skrog og bly allergi. (der blev aflyst 

sidste år) Bo Hasseris kommer forbi og fortæller om hvordan moderne kapsejlads opstod. 
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• Den 23. marts:  Professionel kapsejler med adskillige DM, EM, Gold Cup mv på cv’et, tursejler og 

træbådsnørd Lars Kindt Hendriksen kommer og fortæller om kapsejlads teknik og taktik. 

 

• Lørdag den 25. februar: Hvem vil med på bådmessen i Fredericia? 

 

Der har været et initiativ om at få flere kvinder på vandet.  

 

Sejlerskolen har fungeret rigtig godt i år. Klubben har behov for at drive flere arrangementer i sejlerskolen 

og hvor der igen er stort behov for frivillige til bl.a. stævner. Sejlerskole eleverne og instruktører er rigtig 

gode til at melde sig til at hjælpe. 

 

Der var 29 elever tilmeldt i 2022 hvilket er et højt antal, herunder mange frivillige til at træne og stillet 

private både til rådighed for sejlklubben. Sejlerskolen starter 1. maj i 2023. 9 instruktører og 6 vikarer havde 

stillet tid og i de fleste tilfælde private både til rådighed.   

 

Tak til: 

Henrik Åxman 

Jan Rasmussen 

Morten Hjelmsø 

Stig Myler 

Carsten Meldgaard 

Søren Holmark 

Jan Vanggaard 

Josefine Danø 

Peter Kaiser Nielsen 

Niels Ebbehøj 

Claus Rindom 

Leif Holton 

Lars H Knudsen 

Claus Hansen og Tine Jönsson for en enkelt aften. 

 

Der har også været undervisning i navigation og teori og der har været så mange tilmeldinger at man har 

været nødt til at afvise deltager grundet pladsmangel, hvilket er ærgerligt.  

 

Niels Ebbehøj, Tine Jönsson, Claus Haagen Henriksen har undervist 18 tilmeldte elever. 

17 elever skal op til teori/Navigations eksamen den 6. og 8. marts. 11 elever gik til prøve og bestod. Resten 

havde enten prøven i forvejen eller tager den først i år. 

 

Ole Falholt stillede som sidste år Magda til rådighed hvis vi manglede både. Det var en stor hjælp. 

 

I 2023 bliver der indkaldt til skippermøde i marts. Der er indtil videre 29 tilmeldte, hvilket betyder at der 

allerede nu er fuldt hus. Hvis vi dog når at få flere J-70’er kan der være kapacitet til flere deltagere. 

 

1. maj starter sejlerskolen sæsonen med praktisk sejlads. 

 

Det blev kommenteret hvorvidt arrangementer om vinteren fortsat skal være afholdt om torsdagen i stedet 

for fx om onsdagen. Bestyrelsen vil vurdere om dagen skal flyttes til næste vintersæson.  

 

Det blev også kommenteret hvad der er tilladelse til at ændre på klubhusets bygning, hvilket Mads 

bekræftede er en del af det der skal undersøges i det kommende forløb. 

 



 

 7 

Thomas Tuxen, repræsentant for Surf, SUP og beachvolley berettede om afdelingens aktiviteter. 

 

Afdelingen ser på en meget solid medlemsbase, hvilket der har været stort fokus på de sidste år, hvor der i 

afdelingen pt er ca. 284 medlemmer.  

 

Der er også mange aktiviteter, som er drevet af medlemmerne, både på vand og sand i semi-struktureret 

forstand. 

 

Surfskolen har fortsat været meget aktiv med ca 30 deltagere i 2022 samt et meget aktivt niveau på windsurf 

tirsdagstræning, som har fungeret godt og giver gode rammer for både erfarne og nye surfere. 

 

Der er behov for flere frivillige til SUP aktiviteterne. Primært arrangeres intro til SUP baseret på et lille 

gebyr og der har været stor interesse i at deltage, da SUP er meget lettilgængelig for alle målgrupper. 

 

Beachvolley har også været meget aktivt med flere træningsspor for forskellige målgrupper (både øvede og 

nybegyndere – unge og voksne) og som værter for DM i 40+ og der er et godt samarbejde med 

turneringsarrangørerne. De kommer igen 2023 – 19. august. 

 

Der har været en tilfredsstillende opgradering af udstyr (både klub og lejeudstyr) og god udlejningsaktivitet 

af Windsurf og SUP udstyr. Afdelingen er selvfinansieret i forhold til udstyr og der er løbende udvikling i 

forhold til fornyelse og vedligeholdelse af udstyr, da udstyret hurtigt bliver slidt og er en stor forudsætning 

for fordelen ved medlemskabet. En stor del af budgettet bruges således til udstyr.  

 

Der har været stor succes med Åbent Hus på Havnedagen. 

 

Der har også været afholdt en del sociale arrangementer både i løbet af sommeren og også julearrangement i 

vintersæsonen. 

 

Afdelingen bruger klubhuset i stort omfang og den er en stor del af afdelingens kultur. Der har været masser 

af gode hyggestunder i klubhuset, på terrassen & stranden 

 

Der er også lagt en stor indsats af de frivillige men fortsat behov for flere frivillige. 

 

Der har bl.a. været behov for udvikling inden for foil i forhold til indkøb af nyt udstyr. Foiludstyr kræver 

funding og øget plads. Foil bliver potentielt sin egen underafdeling i afdelingen.  

 

Udvalgsleder Mads Hansen som er formand for ungdomsafdelingen /optimist jolleafdelingen fortsatte med 

beretning fra sin afdeling. 

 

Afdelingen er blandt Danmarks 3 mest aktive optimist jolle afdelinger 

 
Der har i 2022 været ca 40 sejlere med 13 klubjoller og 3 gummibåde. Der er 30 sejlere på ventelisten, 

hvilket er helt unikt.  

 

Der har været 8 ugentlige optimisthold (man, tirs, ons, tors) med 9 meget engagerede trænere. Der har i 2022 

været et særligt stor antal trænere. 

 

Der er blevet afviklet klubmesterskab.  

 

Klubben har haft 4 sejlere til Nordiske Mesterskaber i Helsinki, 8 sejlere på Gardasøen og klubben er  

repræsenteret ved stævner i Tyskland, Spanien og Sverige.  
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Der er afholdt en træningslejr for 25 piger i oktober med støtte fra Hempel Fonden. 

 

Der er masser af frivillige fra forældrene. 

 

Der har været godt samarbejde i vintersæsonen med Sletten, Snekkersten, Furesøen, Skovshoved og 

Hellerup. Der har været træning med 40 sejlere og 6 trænere i vintersæsonen, som er afholdt i Vedbæk med 

højt sikkerhedsniveau. Der er vinter grandprix med et stævne i hhv januar, februar og marts, hvilket har 

styrket sammenholdet i klubben og med de andre klubber.  

 

Den nye sæson er ved at blive tilrettelagt i forhold til bl.a. trænere.  

 

Vi starter 14 nye sejlere op til maj og 4 sejlere er kommet til fra andre klubber. Øvede sejlere fra 2022 

sæsonen tilbydes at træne 2 gange.  

 

 

Vi er bl.a. værter for NM, EM og VM 22.-23. april 2023 med forventet 70-80 deltagere. Der er koordineret 

med havnen og der er taget hensyn til at dirigere parkering til andre steder i Vedbæk. 

 

Sponsor og fondsarbejdet skal intensiveres. Blandt andet er der en elite fond i Rudersdal som der søges 

finansiering fra.  

 

Der er fokus på høj kvalitet i træningen, fx højst 6 sejlere pr. træning.  

 

Der er også fokus på fastholdelse af sejlerne eftersom de bliver ældre. De må sejle optimist til og med det år 

de fylder 15 men størrelsen kan sætte en begrænsning før. 

 

Målsætnig for 2023 er:  

• Gode venskaber / Glade børn 

• Høj kvalitet af timer på vandet 

• Fastholdelse af nye sejlere 

• Sejlere til internationale mesterskaber 

 

 

Udvalgsleder Lars Olesen Larsen for kapsejladserne. 

 

I 2022 har der været afholdt aftenmatcher, hvor der har været et stigende deltagerantal. 

 

Der er meget social aktivitet forbundet med kapsejladserne, hvor der har været god opbakning fra de 

frivillige til bl.a. spise-arrangementer. Der er så meget tilslutning, at der ikke er plads nok i klubhuset. Vores 

terrasse og klubhus blev taget i brug hver eneste onsdag til aftenmatcher. 

 

Vedbæk Sejlklub har i mere end 50 år afholdt det traditionelle kapsejlads afslutningsstævne - Spangsberg 

Cup – i Øresundsområdet. Spangsberg Cup kræver en stor indsats op til som Christian Due har gjort en stor 

indsats for. Der bliver set på hvordan man kan for arbejdet spredt ud på flere personer. 

 

Der er afholdt klubmedlemskab inden Spangsberg Cup, hvor ”Andrea” og skipper Christian de Lichtenberg 

med besætning vandt den flotte pokal. 

 

I 2023 fortsætter aftenmatch, klubmedlemskaber og Spangsberg Cup. 
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Planerne for 2023: 

• Informationsmøde om aftenmatch 27. april kl 19.30 i klubhuset. 

• Aftenmatcher, men nu med to starter 

• Klubmesterskab  23/9-2023 

• Spangsberg Cup  1/10-2023 

 

Og dertil et par nye aktiviteter: 

• Assistance til optimisternes kæmpe stævne 

• H-båd liga stævne (VM udtagelse) 13.-14. maj 

• Og nogle J/70 ambitioner 

 

Datoer for aftenmatcher: 

- Serie 1: 3/5, 10/5, 17/5 og 24/5 

- Serie 2: 31/5, 7/6, 14/6 og 21/6  

- Serie 3: 2/8, 9/8, 16/8 og 23/8 

- Serie 4: 30/8, 6/9, 13/9 og 20/9 

 

Oversigtskalender, lige til at printe ud og hænge op 

 

Et andet nyt tiltag er at der bliver lavet to sejlstarter på aftenmatcher således, at der tages hensyn til både de 

hurtige og langsommere både, så det bliver mere lige. Der bliver også fortsat divisions-setup. 

 

Aftenmatcher generelt: 

- Fire serier, bådene opdelt i divisioner.  

- To starter med fx 15 minutters mellemrum for at opnå en mere jævnbyrdig sejlads for de hurtige og 

de langsomme både (vinden har det jo med at dø ud sidst på aftenen).  

- Fælles måltagning 

 

H-båds ligastævne bliver 13.-14. maj i Vedbæk og programmet er allerede lagt. Der er fortsat brug for flere 

frivillige. 

 

 

Der er ambition om at have 2 J/70’er i klubben i 2023 og der kigges på finansieringskoncept til at udvide 

antallet. I Skovshoved har man fx erstattet optimist-bådene af J/70’ere, hvor børn i den klub nu lærer af sejle. 

 

Der støttes også op om Women on water konceptet. Der skal skabes bedre rammer for at motivere flere 

kvinder til at sejle, hvor J’70’ere er et vigtigt element. 

 

Der arbejdes stærkt på funding. Klubben har blandt andet fået støtte fra Nordea Fonden. 
 

Lars berettede kort om resultatet af klubmesterskab og Spangsberg Cup samt viste aktivitetsplanen for 2023.  

 

Lars afsluttede med at give et overblik over de forskellige kommunikationskanaler, herunder Facebook 

gruppe (”Vedbæk Sejlklub Kapsejlads”), hjemmesiden og info-møde. 

 

Beretningerne blev godkendt med bifald. 

 

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Søren Andersen (kasserer)gennemgik alle afdelingernes budget. 
 

Søren forelagde det reviderede regnskab med en balance på 895.035 kr. 
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Søren fortsatte med gennemgang af regnskabet med resultat af indtægter efter afskrivninger på 56.927 kr. 

 

Det blev kommenteret om det skal undersøges om belysning på badeværelserne bør styres af sensor således 

at det ikke er tændt døgnet rundt. Det blev kommenteret at da det er LED lys bør udgiften ikke være så 

omfattende. 

 

Søren kommenterede, at han kan sende budgettet digitalt til dem der ønsker det. 

 

Der var ingen øvrige spørgsmål fra deltagerne til regnskabet og dette blev dermed godkendt. 

 

Ad 4) Forelæggelse af budget til godkendelse  

Søren Andersen (kasserer) gennemgik budgettet for 2023 og forventer et resultat efter afskrivninger svarende 

til 2022. Bl.a. kan investering i J 70 projektet komme til at påvirke budgettet kraftigt. 

 

Der indstilles til at nuværende kontingent fastholdes. 

 

Der var ingen spørgsmål fra deltagerne til budgettet eller beslutning om fastholdelse af kontingent og begge 

blev dermed godkendt. 

 

Ad 5) Behandling af eventuelt indkomne forslag; se nedenfor 

Der var fremsat forslag om en ny paragraf som gør det muligt at lave æresmedlemmer, således at disse 

medlemmer er kontingentfrie. 

Forslag til ny § 4.2 i vedtægterne: 

§ 4.2. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver 

samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 16. Spørgsmål om valg af 

æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.  

Forslaget fra Torben Svava Hansen om at gøre et mangeårigt medlem til æresmedlem blev bakket op af den 

samlede bestyrelse. Men vedtægterne rummer i øjeblikket ikke mulighed for at vælge æresmedlemmer, 

hvorfor det er nødvendigt med en vedtægtsændring.  

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen med bifald, men vedtagelse kræver at mindst 1/3 

af medlemmernes var til stede, hvilket ikke var tilfældet. Der afholdes derfor en ekstraordinær 

generalforsamling 30.3 kl 19, hvor den nye paragraf kan vedtages med 2/3’s flertal, men uden krav om hvor 

mange der deltager i den ekstraordinære generalforsamling.  

Det var opbakning til, at Per Kaare Andersen gøres til æresmedlem, såfremt den nye paragraf vedtages på 

den ekstraordinære generalforsamling. 
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Ad 6) Fastsættelse af kontingent 

Det blev vedtaget, at kontingentet fastholdes, og at der fortsat tilbydes ekstra ydelser i de forskellige 

afdelinger i forhold til fx leje af udstyr, hvor der kan betales et særskilt tillæg til kontingentet.  

Ad 7) Valg af formand, jfr. § 10 (Bjerne Clausen genopstiller) 

Bjerne Clausen blev genvalgt med bifald. 

Ad 8) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 

• Mads Hedegaard (næstformand og sejlerskolen) er ikke på valg og fortsætter.  

• Søren Andersen (kasserer) er ikke på valg og fortsætter 

• Lars Olesen Larsen (kapsejladsudvalg) er ikke på valg og fortsætter 

• Mads Hansen (juniorleder) er på valg og genopstiller 

• Gustav Zeuthen (ungdomsrepræsentant) stiller ikke op igen men Lucas Brøndum stiller op til valg 

• Thomas Tuxen (surf, SUP og beachvolley) er på valg og genopstiller 

Alle ovenstående genopstillede og ny opstillede personer blev genvalgt/valgt med bifald. 

Ad 9) Valg af bestyrelsessuppleanter 

• Claus Hjerrild Holm og Stefan Siggaard er på valg og er villig til genvalg.  

• Paula Philipson indstilles af bestyrelsen til nyvalg som suppleant  

Alle ovenstående genopstillede og ny opstillede personer blev genvalgt/valgt med bifald. 

10) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

• De to aktuelle revisorer og revisorsuppleanter genopstiller. 

• De genopstillede blev genvalgt med bifald. 

11) Eventuelt 

Det blev forslået at arrangere fælles frokostaktivitet over vintersæsonen for kølbådsafdelingen. Såfremt der 

er frivillige til at arrangere et sådant arrangement, er der stor opbakning hertil.  



 

 12 

Det blev kommenteret om man kan få et overblik over fakta fra klubben, fx antal medlemmer i de forskellige 

afdelinger. Søren gav et hurtigt overblik over medlemstallet som pr. 31/12 – 22 var: 

- 313 i sejlersektionen (heraf 46 optisejlere) 

- 280 surfere/beachvolley spillere (34 beachvolley heraf) 

- I alt 593 medlemmer i klubben 

Der var ingen yderligere evt. forslag til behandling på mødet. 

Bestyrelsen mødtes efter mødet for at konstituere sig. 

Mødet blev herefter ophævet. 

 

 

 


