Sejlklubben LYNÆS

Referat af medlemsmøde onsdag, den 21. november 2018 kl. 19 i Klubhuset
1. Velkomst og valg af ordstyrer (HK)
Hans-Kurt (HK) bød velkommen med et citat af Jens Kusk, fra 1922 citat:” Af alle
idrætsarter, er sejlads sikkert den sundeste”.
HK udpegede Jørgen Bøe, som ordstyrer, og påpegede at alle skulle have mulighed for at
komme til orde.
HK forsatte med, at i klubben har vi i en del år diskuteret anskaffelse af mere sportsegnet
materiel. Andre klubber landet over anskaffer J/70, som det fartøj, som de bruger til det
formål.
Sejlsportsligaens sekretariat sælger/udlejer efter hver sæson ”brugte” J/70’ere, som har
været anvendt i sæsonen. Sidste forår forsøgte klubben at leje/købe en J/70, men vi var alt
for sent ude og derfor ikke i betragtning.
Bestyrelsen er meget optaget af, at skaffe klubben tilgang af yngre medlemmer. Det kan vi
kun gøre, hvis vi har noget at tilbyde. Det er en del af filosofien bag beslutningen om at leje
en J/70. Hvis vi ikke får tilgang af nye medlemmer, vil klubben stille og roligt dø. Når jeg
understreger dette, hænger det sammen med, at vi i væsentlig grad har vores klubhus, fordi
vi har en ungdomsafdeling.
For nogle år tilbage, lavede klubben en analyse sammen med kommunen. Det er ikke fordi
den skal anvendes på dette projekt, men overskriften siger klart, hvad det er vi vil: Vækst
via aktiviteter.
Et af formålene med lejen af J/70 er at tiltrække yngre medlemmer – at få skabt endnu et
vækstlag.
Det er en misforståelse, hvis man tror, at dette tiltag er for at styrke alene elitesejlads. Det
er det også, men kun i meget lille grad. Vi forstiller os, at elever i sejlerskolen kan lære en
moderne kapsejladsbåd at kende ved at sejle i den. Der, hvor der er tale om elitepræget
sejlads er, når vores – det vil sige klubbens – hold i ligastævnerne træner i netop den
bådtype, som de skal konkurrere i.
HK forsatte med at læse op af side 3 – 7 (Se bilag).
2. Økonomi i J/70 (FWH)
Frederik Wedel-Heinen (FWH) forsatte med at fremlægge takster og budget, for dels 2019
og årene efter 2019, såfremt klubben køber J/70’eren ved årsskiftet 2019/2020. Tekstblad
og budget fremgår af bilagets side 8 – 11.
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3. Praktiske forhold ved J/70 (DI)
David Ipsen gennemgik de praktiske forhold, ved udlån af J/70’eren. Se side 12 i bilaget.
Der er lavet en sejladsinstruks, der bl.a. forbyder at sejle påvirket af euforiserende stoffer
eller alkohol og der er sanktionsmuligheder.
Der er oprettet en Mobile Pay konto, til indbetaling ved lån af J/70.
Det vil kun være de af bådgruppen godkendte skippere, der kan låne J/70’eren. Nye
skippere instrueres i isætning og optagning af J/70’eren.
4. Fremtidige vision for moderne materiel (HP)
Henrik Pedersen (HP) fortalte om visionen med moderne materiel.
I 2012 blev rapporten Aktivitet via vækst udarbejdet.
Bestyrelsen ønsker at tiltrække nye medlemmer og holde på eksisterende medlemmer.
Juniorerne vokser ud af jollerne, herefter har vi ikke noget at tilbyde. Det har i flere år
været svært at holde på sejlerskoleeleverne, når de har taget duelighedsbeviset.
På klubkonferencen var der mange indlæg om klubudvikling, i mange af indlæggene havde
man brugt J/70 som værktøjet.
WOW (Women on Water) er et netværk, af kvinder med sejlads som interesse. Netværket
bliver støttet af Sejlsportsligaen, som udlåner J/70’erne. I efteråret mødtes 130 kvinder i
Sundby.
Med leje af J/70 i 1 år, er det bestyrelsens vurdering, at det er en lempelig måde at prøve
projektet af på.
Drømmen er selvfølgelig at kunne købe en båd, men bliver båden ikke brugt, skal vi
selvfølgelig ikke købe. Sjovest ville det jo være, at have 2 stk. J/70’er.
Spørgsmål fra salen
Peter Müller: Hvor har I tallene fra?
HP: Fra Horsens og Thurø
Peter Müller: Aftalen med havnen er ikke korrekt – Han ved fra pålidelig kilde, at der ikke er
en aftale.
Erik Petersen: Hvor har I tallene i budgettet fra?
FWH: Budgettet er en formodning med udgangspunkt i andre klubbers opsætning
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Erik Petersen: Hvor tit sejler de andre klubber? Jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved
budgettet. Jeg mener, at I er langt ude over hvad der kan lade sig gøre.
Hvor mange J/70’ere er der i Isefjordkredsen?
John Jensen: Har I været i kontakt med Frederikssund omkring budget? De har fået tilskud
fra Nordeafonden – har I søgt midler?
Sv. Ja
John tilføjer, at han har søgt lidt på nettet, og der er 6-7 fonde der kan søges ved.
Christian: Hvad dækker de 4 timer over – er det inklusive isætning og optagning samt vask?
Sv. De dækker klargøring, isætning, optagning og vask
Christina Andersen: jeg vil gerne takke for, at I har lavet det store arbejde
Carina Rømer: Jeg synes det er rigtig spændende, og at vi skal dreje det til noget positivt.
Det er en fantastisk oplevelse og fantastisk at der bliver gjort noget for at holde på os.
Bent Jensen: Jeg synes, at der manglede oplysninger om hvordan vi skal skaffe pengene til
at købe den i 2020? Vi har hørt, at Drabant 24’eren skal sælges?
HK afviser at det er på tale at sælge Drabant 24’eren
Bent Jensen vil gerne vide, hvem der skal stå til rådighed for sejlerskolen får J/70’eren i og
op ad vandet?
Sv: det skal sejlerskoleeleverne selv efter oplæring i det af DI
Sofie Licht fortæller om, hvordan det fungerer at få den i og op af vandet.
Thomas Fuglsang: Jeg er en af dem, der sejler i Rungsted og betaler for det dér- det er fedt
at sejle den, det udvikler klubben og tiltrækker nye medlemmer. Det vil selvfølgelig være en
kæmpe fordel, hvis den ligger i vandet til dagligt.
Thomas fortæller endvidere, at man betaler 3000,- pr. mand pr. sæson for at sejler i
Rungsted – plus medlemskab af KDY for at få lov til at leje dem. Det er penge som SL går
glip af.
Erik Petersen: Det er rart at få sat nogle tal på.
FWH: Det er selvfølgelig planen, at der skal søges sponsorater til køb af båden, men der har
ikke været tid og mulighed for det.
Peter Müller: Hvad med de 45.000.- der er kommet fra Nordeafonden? Husk at de skal gå til
kajakkerne.
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Christina Andersen: Jeg undrer mig over den stemning der er i klubben – den negative
holdning der er til nye tiltag og efterlyste årsagen til at nogle medlemmer var sure.
Svend Bruun Nielsen: Vi mangler 1½ generation fordi de er surfere i stedet for – fordi vi ikke
havde nogen tilbud til dem.
Peter Müller: Vi er ikke negative, men vi føler os røvrendt. Der cirkulerer en
projektbeskrivelse fra 2015 i bestyrelsen, der roser J/70’erne og som ingen har hørt om.
Heidi Ipsen: I de år jeg har siddet i bestyrelsen, har denne beskrivelse ikke været cirkuleret
– jeg har ikke set den før.
David Corneliussen: Jeg har heller ikke set den i den tid jeg sad i bestyrelsen
Henrik Pedersen kigger på den medbragte beskrivelse fra Peter Müller og konstaterer, at
det er en gammel beskrivelse fra 2012 som dengang blev lavet til at sende til Halsnæs
kommune for at søge om støtte til projektet.
Bettina Fuglsang: Hvem består sponsorudvalget af?
FWH: Det er FWH, Knold og Bent Bennedsen
Bettina Fuglsang: Jeg vil gerne melde mig til sponsorudvalget.
Peter Müller: jævnfør referatet fra bestyrelsesmødet – Hvor har I den bemyndigelse fra til
at hente båden og indgå lejemålet? Det er hvad vi er sure over.
Thomas Fuglsang: Hvordan ville du have haft, at processen skulle have været?
Peter Müller: Jeg mener, at bestyrelsen skulle have foreslået forskellige bådtyper, og ikke
bare have lejet båden
HK fortæller om hvordan tidsplanen i forløbet har været, og at bestyrelsen kun havde 14
dage at handle i
HP fortæller om Ad Hoc udvalget der var oprettet til at undersøge forskellige bådtyper, og
at de kom med en indstilling om, at man skulle vælge J/70, da det er en båd DS anbefaler,
og da den har ry for at være en meget robust båd.
Lene Bruun Nielsen: Jeg vil gerne vide, hvor mange penge der kom ind ved indsamlingen for
nogle år siden, og om de er brugt til lejen?
HK: Der kom ca. 31.000,- ind, og de er ikke brugt til lejen.
Henrik Wamsler: Jeg kan ikke se problemet, når vi nu hører, at der er så mange der gerne vil
sejle.
Berit Wamsler: Jeg er gået ind i bestyrelsen for at få vendt det til en positiv stemning. Jeg
har selv vendt skråen, og mener også at vi skal bruge pengene på det.
Jørgen Bøe: Kajakkerne ser også positivt på J/70 – det er en ny platform for klubben på linie
med den nye kajakskole der er ved at blive lavet.
Bo fra juniorudvalget: Jeg synes, at det er en rigtig god platform for juniorerne – det er en
rigtig spændende båd.
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Bettina Fuglsang: Jeg kan se en fordel på sigt når der er 2 både så man kan sejle mod
hinanden
Henrik Wamsler: Har vi fået en aftale om hvorvidt båden må stå på pladsen? Jeg har hørt, at
havnen har haft møde og sagt ja til at vi kan låne en nøgle til samme pris som fiskerne?
Hanne Riber: Hvornår skal vi evaluere på det?
HK: Det er der ikke taget stilling til endnu
Henrik Simonsen: Det kan man jo gøre på en ekstra ordinær generalforsamling i sep./okt.
2019.
HK runder af med at fortælle om Ligastævnerne i 2019.
Bilag: Præsentation fra medlemsmøde
Åbent brev til bestyrelsen og sejlklubbens medlemmer

Referent
David Ipsen

Dagsorden
•
•
•
•
•
•

Velkomst og valg af ordstyrer (HK)
Baggrund og målsætning for leje af J/70 (HK)
Økonomi i J/70 (FWH)
Praktiske forhold ved J/70 (DI)
Fremtidige vision for moderne materiel (HP)
Ligastævne i 2019 (HK)

Spørgsmål bedes stillet efter hvert punkt og være rettet mod det netop
afholdte indlæg.

Velkomst og indledning
At tilbyde et værktøj, hvormed kvinder, mænd og unge kan skabe
nye tilbud.
Værktøjet er en spændende båd, man samles om, og danner nye
aktiviteter.
Youngsters og Women on Water er skabt af de unge og kvinder, der
har fået hjælp af sejlsportsligaen.

WOW er primært en netværksgruppe for kvinder, der har sejlads
som interesse.
Youngsters er et netværk for unge mellem 15-23 år. Målet er at
mødes med andre jævnaldrende sejlere.
Alle grupperne arrangere og udvikler selv deres koncept.

Velkomst og indledning
Pigesejlads – Sejlads kun for pigebesætning.
Blue Brothers – Sejlads for 60+.

Ungdomsskole på havet – Friske piger og drenge der bliver udfordret.
Sejlerskole for viderekomne – sejlads med 3.-4. års sejlerskole-elever, der vil udfordres.

Velkomst og indledning
Generalforsamlingsbeslutning 8. marts 2017

Skal Sejlklubben Lynæs deltage i Sejlsportsligaen?
73 stemte for forslaget
12 stemte imod forslaget
Kan der anvendes klubmidler til deltagelse i Sejlsportsligaen?
51 stemte for forslaget
32 stemte imod forslaget
2 stemmer var blanke
Skal Sejlklubben fortsat arbejde på at anskaffe sportsbåde?
53 stemte for forslaget
32 stemte imod forslaget

Velkomst og indledning
• Bådgruppen orienterede på bestyrelsesmødet 03. oktober 2017.
• Bådgruppen orienterede på bestyrelsesmødet 21. november 2017.
• Forslag fremgår af bestyrelsesreferaterne på klubbens hjemmeside.
• Klubben er en idrætsklub, på lige fod med en fodboldklub eller gymnastikforening.
(De fleste idrætsforeninger stiller faciliteter til rådighed idrætshal, badmintonnet m.v.)
• Bestyrelsens opgave er at udvikle klubben, ikke skabe stilstand eller afvikling.

• Bestyrelsen ønsker at klubben skal være attraktiv for alle; modne, midaldrende, kvinder, unge og
børn. (Bestyrelsen ønsker at skabe grobund for et aktivt sejlerliv)

Velkomst og indledning
• I december 2017 bød klubben ind på leje af J/70 efter først til mølle, men var for sent på den.
• 11. oktober 2018 udbød Sejlsportsligaen årets J/70’er (båd fra marts 2018), gældende fra 01.
januar 2019.

• 11. oktober Klubben meldte sig som foreløbig interesseret.
• 15. oktober 2018 blev vi informeret om, at der var rift om bådene. Klubben fik en uforpligtigende
reservation.
• 23. oktober 2018 besluttede bestyrelsen at leje og afholde et medlemsmøde 21. november.
• 05. november 2018 skulle båden hentes i Rungsted.

Takster 2019
Klubmedlem

Sommersejlads fra 15. april til 1. oktober
Leje enkelt gang á 4 timer
Leje 1 dag fra kl. 08:00 - 21:00
Leje onsdagskap 1 maj - 1 okt
Leje fredag kl 18:00 - søndag kl. 21:00
Leje fri booking i ledige tider
Leje ligahold á 4 timer
Leje uddannelse pr. sæson 1 gang pr. uge
Vintersejlads fra 1. oktober til 15. april
Leje enkelt gang á 4 timer
Leje 1 dag fra kl. 08:00 - 20:00
Leje fredag kl 18:00 - søndag kl. 20:00
Leje fri booking i ledige tider

Ekstern fra DS-klub

700,00 kr.
1.500,00 kr.
10.000,00 kr.
2.500,00 kr.
10.000,00 kr.
350,00 kr.
6.000,00 kr.

800,00 kr.
1.700,00 kr.
11.500,00 kr.
3.200,00 kr.
11.500,00 kr.

500,00 kr.
1.000,00 kr.
2.000,00 kr.
6.000,00 kr.

600,00 kr.
1.500,00 kr.
3.000,00 kr.
10.000,00 kr.

Taksterne er for leje af en hel båd. Ved leje i sæson dækker lejen for op til 6 navngivende personer

Budget 2019
Indtægter

Leje for båd

Leje til uddannelse

-6.000 kr 1 x

Leje til juniorforældre

-6.000 kr 1 x

Leje til Onsdagskapsejlads

-10.000 kr 1 x

Leje fri booking (sommer)

-10.000 kr 1 x hold

Leje fri booking (vinter)

-6.000 kr 1 x hold

Leje week-end (sommer)

-10.000 kr 4 x

Leje 4 timers blokke (sommer)

-17.200 kr 25 x

Leje 4 timers blokke (vinter)

-2.000 kr 4 x

Leje 1 dag (vinter)

-6.000 kr 6 x

Indtægter i alt

-73.200 kr

Budget 2019 Omkostninger

Leje af 1 stk. J/70

Pr. båd

65.000 kr

Forsikring

8.100 kr Selvrisiko 5.000 kr.

Vedligehold

5.000 kr

Omkostninger ialt

78.500 kr

Resultat

-5.300 kr

• Der bliver søgt sponsorater, men er ikke indregnet i budgettet for første år.
• Lejer hæfter for selvrisikoen.
• Kran og landplads er aftalt med havnen

Budget 2020 Omkostninger

Afskrivning 1 stk. J/70
Forsikring

Pr. båd

26.000 kr
8.100 kr Selvrisiko 5.000 kr.

Vedligehold

10.000 kr

Omkostninger i alt

49.100 kr

Resultat

34.100 kr

• Lejer hæfter for selvrisikoen.

Praktiske forhold
•
•
•
•
•
•
•
•

Der er udarbejdet en sejladsinstruks / Sikkerhedsbestemmelser
Der skal altid være en godkendt skipper ombord
Der skrives logbog for hver sejlads
Der laves en beredskabskuffert, med de mest nødvendige reservedele.
Der laves et bookingsystem
Båden må ikke bundmales
Der er lavet aftale angående kran og landplads
Bådgruppen (Frederik, Henrik P, David C og David I) er ansvarlig for driften. David er primær kontaktperson.

Stævne i 2019
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsen forsøgte at få et stævne i 2018.
Sæson åbningsstævne 25-26. maj 2019 i Sejlsportsligaen 1. division, samtidig med Lyn-X.
1-2 juni 2. division, her sejler klubben med. Hold er ikke sat endnu.
100 sejler pr. weekend.
Klubben skal hovedsageligt stå for landservice.
De bedste stævner er i små klubber, vi har ideelle forhold.

Åbent brev til bestyrelsen og sejlklubbens medlemmer
Oplæg til medlemsmøde den 21. november 2018
Formålet med dette skriv er, at vi som medlemmer, ønsker at fremme breddeidrætten i sejlklubben fremfor
elitesport. Ønsket er ikke at forhindre sejlads med J-70 sportsbåde i klubregi, men at køb og drift af
sportsbåde finansieres ved brugerbetaling og sponsormidler.
Bestyrelsens beslutningsgrundlag for leje af J-70 2018
Bestyrelsen har på møde den 23.10.2018 uden forudgående accept fra medlemmerne og uden
budgetmæssigt grundlag påført sejlklubben en udgift på 65.000 kr. ved at leje en J-70 sportsbåd. Beløbet
udgør i 2018, 30 procent af det budgetterede kontingentgrundlag på 217.000 kr.
Bestyrelsen begrunder deres kompetence til at afholde udgiften uden en generalforsamling, ved at anvende
klubbens vedtægt §16., hvor der står:
Køb, salg eller pantsætninger af fast ejendom samt af klubbens øvrige væsentlige værdier,
som overskrider 10% af klubbens balance, skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes
skal låne-optagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Det er vores opfattelse at afholdelse af en lejeudgift, i denne størrelsesorden, hverken er:

et køb/salg af værdier, en pantsætning eller optagelse af et lån.
Vores konklusion er derfor at bestyrelsen i denne sag, har overskredet deres kompetence.
Forslag til den ordinære generalforsamling i marts 2019
Det pålægges bestyrelsen at udarbejde en plan for J-70 projektet, med det formål at indkøb og drift af J-70
sportsbåde, fra og med 2020 finansieres uden tilskud fra sejlklubbens økonomi. En adskillelse mellem
køb/drift af sportsbåde og sejlklubben, kunne være at overføre J-70 projektet til en selvstændig enhed og
dermed adskille den fra sejlklubbens økonomi og ansvar.
Såfremt udgiften på 65.000 kr. på leje af J-70 ikke fuldt ud i 2019 finansieres ved udlejning eller midler fra
sponsorer, skal bestyrelsen frigive det manglende beløb fra indbetalte donationer. Ifølge årsregnskabet 2017
udgør beløbet 31.844 kr.

Spørgsmål og tanker til bestyrelsen:
Formålet er at stille spørgsmål til bestyrelsen, for at få afklaret de økonomiske- og øvrige konsekvenser for
sejlklubbens medlemmer i forbindelse med leje/køb af J-70 sportsbåd.
Budgetår og budgetgodkendelse:
Hvornår skal udgiften på de 65.000 kr. udgiftsføres i regnskabet? Er det i 2019?
Hvilke konsekvenser vil det få, hvis medlemmerne på næste ordinære generalforsamling i 2019, ikke kan
godkende budgettet for 2019 som følge af lejeudgift til J-70 båd?
Hvad bliver næste skridt?
Hvad er succeskriteriet for at bestyrelsen ønsker at investere i J-70 båden efter 2019?
Hvornår skal der tages beslutning om endeligt at køb?

Spica sejlerskolebåd:
Det forlyder fra sejlerskoleudvalget at Spica skal sælges, såfremt der indkøbes en J-70 sportsbåd, med den
pointe at der fremover skal sejles skolesejlads i J-70 båden. Er det rigtigt?
I givet fald, skal sejlerskoleeleverne da betale for at benytte J-70 båden.
Spica sejler med elever 3 aftener om ugen, hver med 2 hold. Hvordan forstiller bestyrelsen sig at fordele
sejltimerne mellem elever og unge medlemmer på hverdage.
Ankermand til J-70 båd:
Har man i bestyrelsen overvejet hvem der skal være bådsmand på J-70- båden.
Projektbeskrivelse:
Hvorfor har medlemmerne endnu ikke fået tilsendt en projektbeskrivelse af J-70 projektet?
En projektbeskrivelse med økonomi og konsekvenser for medlemmerne ved køb af J-70 båd, har været
efterlyst i flere år.
Tilsagn om at arbejde videre med anskaffelse af sportsbåde:
På den ekstraordinære generalforsamling den 8. marts 2017 ønskede bestyrelsen tilsagn om, at der arbejdes
videre med anskaffelse af moderne klubbåde. Dette tilsagn fik bestyrelsen.
Hvad er resultatet af dette arbejde?
Sponsorpenge:
bestyrelsen har tidligere udmeldt at de vil søge sponsorpenge til J-70 projektet. Er der på noget tidspunkt
søgt om sponsorpenge til sportsbåde (bortset fra indbetalte donationer), og i givet fald hvor mange tilsagn
har vi fået?
Idet bestyrelsen nu i 2018, inden søgning af sponsormidler, har forpligtet sig til leje/køb af en J-70, synes det
naivt at tro, at vi efterfølgende kan komme i betragtning hos potentielle sponsorer!
Hvor ser bestyrelsen de potentielle unge elitesejlere?
Bestyrelsens tro på, at en ny generation af unge sejlere vil strømme til klubben så snart vi har en J-70
sportsbåd, må efter vores opfattelse bero på ønsketænkning. I de 3-4 år der er sejlet ligasejlads i klubregi har
kun meget få været unge deltagere. I 2018 forlyder det at vi måtte have forstærkning fra Gilleleje sejlklub for
at få et fuldt mandskab til årets ligasejladser.
At købe en J-70 båd er en meget stor investering for sejlklubben, til et meget lille segment af sejlere.
Selvfølgelig kan en J-70 også sejles af de såkaldte gamle sejlere, men det er jo ikke klubbens mange
medlemmer der har ytret ønske om at anskaffe en sportsbåd. De juniorer, 9-14 år, der er kommet til i år, er
måske potentielle sejlere, men det må forventes at der går en del år inden de er klar til elitesejlads.
De kræfter og penge man nu bruger på elitesejlere, vil efter vor opfattelse give større mening hvis de blev
brugt til breddeidrætten.
14. november 2018
Med venlig hilsen
Erik Petersen, Carsten Holte, Svend Bruun Nielsen, Kirsten Frederiksen, Hanne Riber, Poul Ingildsen, Kirsten
Damsgaard, Henning Arvai, Vibeke Narp, Karen Arvai, Jørgen Holm Jørgensen, Jytte Petersen, Erik
Frederiksen, Peter Müller, Lisbeth Jørgensen, Lene Bruun Nielsen, Knud Kristensen.

