Indledning:
Bestyrelsen skal tage stilling til, om bestyrelsen ønsker at beholde den lejet J/70 eller levere den tilbage og
sige tak for lån. Hvis indstillingen er at beholde J/70’eren, skal der indstilles om den skal lånes 1 år endnu
eller den skal købes. Ved køb eller leje, skal dette foreligges medlemmerne snarest.
Hvordan kan fremtiden se ud:
Hvis vi skal beholde J/70’eren, er der 2-3 realistiske muligheder.
Model 1: Leje
Den dyreste model, er at leje J/70’eren 1 år mere. Vi har fået en opdateret lejekontrakt, der definere
betingelserne herfor (Se bilag)
Budget for 2020 ser således ud.

Budget J/70
Indtægter
Partnerskaber
Leje til sejlerskole/Junior/Ungdom/WOW
Klubbens Ligahold
Leje Onsdagskap
Leje fri booking (Sommer)
Leje fri booking (Vinter)
Weekendleje (Sommer)
Stævne
Leje 4 timer (Sommer)
Leje 4 timer (Vinter)
Leje 1 dag (Vinter)
Indtægter i alt
Omkostninger
Leje
Afdrag DS
Gebyr trækningsret
Nedskrivning trækningsret
Renter trækningsret
Forsikring
Depositum
Kapsejladslicens
Vedligehold
Omkostninger i alt
Resultat

Budget 2020
ved leje
26.500,00 kr.
11.000,00 kr.
10.500,00 kr.

7.500,00 kr.

55.500,00 kr.

65.000,00 kr.

12.000,00 kr.
300,00 kr.
5.000,00 kr.
82.300,00 kr.
- 26.800,00 kr.

Model 2: Købe
Ved at købe J/70’eren, skal der finansieres et større beløb, til gengæld reduceres det årlige likviditetstræk,
til gengæld har klubben en forpligtigelse gennem en række år. Ved at fremmedfinansiere købet, bliver der
ikke et træk på klubbens likviditet.
Budget for 2020, ved køb pr. 31.12.2019 ser således ud.

Budget J/70
Indtægter
Partnerskaber
Leje til sejlerskole/Junior/Ungdom/WOW
Klubbens Ligahold
Leje Onsdagskap
Leje fri booking (Sommer)
Leje fri booking (Vinter)
Weekendleje (Sommer)
Stævne
Leje 4 timer (Sommer)
Leje 4 timer (Vinter)
Leje 1 dag (Vinter)
Indtægter i alt

Omkostninger
Leje
Afdrag DS
Gebyr trækningsret
Nedskrivning trækningsret
Renter trækningsret
Forsikring
Depositum
Kapsejladslicens
Vedligehold
Omkostninger i alt
Resultat

Budget 2020
ved køb
26.500,00 kr.
11.000,00 kr.
10.500,00 kr.

7.500,00 kr.

55.500,00 kr.

- kr.
15.000,00 kr.
3.000,00 kr.
16.687,50 kr.
6.675,00 kr.
12.000,00 kr.
300,00 kr.
5.000,00 kr.
58.662,50 kr.
-3.162,50 kr.

Finansieringen af købet er sammensat ved egenfinansiering, en øremærket donation til køb af J/70, et
rentefrit lån hos Dansk Sejlunion og restbeløbet finansieres ved at etablere en trækningsret hos
Sparekassen Sjælland Fyn. Denne model er billigst, idet vi kun betaler rente af det beløb, der til enhver tid
er trukket på vores bankkonto, dvs. når vi har positivt indestående, betaler vi ikke renter, typisk i
månederne efter kontigentindbetaling. I overstående budget, har vi valgt at indregne renteomkostning, ved
fuld udnyttelse af trækningsretten, hele året.

Indtægterne fra udlejning, er beregnet efter følgende model:

Antal gange
pr. år
Pris
15
700,00 kr.
3
2.500,00 kr.

Estimat onsdagssejlads
Estimat weekendsejlads
Sejlerskolen
Juniorudvalget
WOW - 2 hold

stævner
træning
stævner
træning

Herreliga - 1 hold

5
20
5
10

1.500,00 kr.
350,00 kr.
1.500,00 kr.
350,00 kr.

Indtægter fra udlejning

Estimeret
indtægt
kr. 10.500,00
kr. 7.500,00
kr. 6.000,00
kr. 6.000,00
kr. 7.500,00
kr. 7.000,00
kr. 7.500,00
kr. 3.500,00
kr. 55.500,00

Herunder er et udkast til, hvordan en uge kan se ud for J/70’eren. Naturligvis kan båden ikke deltage i 2
stævner på en gang)
Mandag
Kapsejlads
Weekend
Sejlskole
Junior
WOW
Stævner
Træning
Ligahold
Stævner
Træning

Tirsdag

16-18
18-24
18-22

18-24

305.000,00 kr.
- 20.000,00 kr.

- forudbetalt afdrag

- 45.000,00 kr.

- Jubilæumsfond

- 31.500,00 kr.

- Lån DS
Trækningsret

Fredag

Lørdag

Søndag

18-24

00-24

00-18

00-24

00-24

00-18

00-24
17-21

00-24

00-18

18-22

- Hemmelig donation

Lånebeløb

Torsdag

16-18

Beregning af finansiering ser således ud:
Købspris 01.01.2019

Onsdag
18-22

208.500,00 kr.
- 75.000,00 kr.
133.500,00 kr.

De årlige omkostninger til finansieringsmodellen ser således ud:
Årlig afdrag DS-lån

15.000,00 kr.

Årlig nedskrivning af trækningsret

16.687,50 kr.

Renter af trækningsret

6.675,00 kr.

Årlige afdrag og renter

38.362,50 kr.

Det er forudsat, at det rentefrie lån fra Dansk Sejlunion afdrages over 5 år, og at trækningsretten nedskrives
over 8 år. Efter de første 5 år, hvor DS-lånet er tilbagebetalt, sættes nedskrivningen af trækningsretten i
vejret, så der summen af afdrag + nedskrivning er konstant i alle 8 år.
Hvordan er det gået:
Der er ikke fundet fondsmidler eller sponsorere, der har kunnet dække omkostningerne eller et køb.
32 forskellige medlemmer har sejlet i båden (Spica har haft ca. 20 forskellige elever)
J/70’eren har deltaget i 4 onsdagssejladser.
5 medlemmer har sejlet i 1 J/70-stævne.
Der har kun været 2 frivillige, der har passet og drevet J/70’eren.
Sejlerskolen har kun brugt J/70’eren 1 gang, selvom der var 10 elever på venteliste.
Der kunne havde været et WOW-hold mere, hvis der havde været flere frivillige.
Men der har også været en række gode indikator, som der kan bygges videre på.
J/70’eren er den både, der sejler næst flest gange, kun overgået af skolebåden Spica.
Da vi havde flere J/70 til rådighed, var der 7 både på vandet, og der var årets bedste stemning, selv efter 3
op/ned-baner.
Vi har fået et ambitiøst WOW-Lynæs hold op at køre og de var endda selvsejlende efter sommerferien, med
endnu højere ambitioner og de er samtidig blevet aktive i klubarbejdet.
Juniorerne har haft mange fornøjelige ture i J/70’erne, sammen med en voksen, og flere af dem har
ambition om selv at sejle J/70.
Klubben har fået flere aktive medlemmer under 60 år.
J/70’eren har skabt nye ideer, (WOW, Taskesejler)
Vores Ligahold har haft en stigende formkurve, efter de har trænet i vores egen båd. Samtidig er der
kommet nye Liga-sejler til holdet (Større bredde)

Antal
sejladser
J/70
Wow
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt

I alt

Junior

1
5
5
5

Total

Udlejet Sejlerskole Onsdagssejlads Stævne
2

4
4

2
4
1

5
5
1

5
5

1
1
1

27

18

12

1

1

1

59

Spica har sejlet cirka 80 gange i 2019. Ynglingen har sejlet under 10 gange.
Det budget, der blev fremlagt, efter lejeaftalen for J/70’eren blev indgået var realistisk, hvis flere var
involveret i projektet, men det har der ikke været og derfor er resultatet pr. 30. september 2019 således.
Det skal siges, at der stadig kan nå at komme flere indtægter.

Budget J/70 sæson 2019

Budget 2019

Indtægter
Partnerskaber
Leje til sejlerskole/Junior/Ungdom/WOW
Individuel leje
Leje Onsdagskap
Leje fri booking (Sommer)
Leje fri booking (Vinter)
Weekendleje (Sommer)
Stævne
Leje 4 timer (Sommer)
Leje 4 timer (Vinter)
Leje 1 dag (Vinter)
Indtægter i alt

- 12.000,00 kr.
- kr.
- 10.000,00 kr.
- 10.000,00 kr.
- 6.000,00 kr.
- 10.000,00 kr.
- kr.
- 17.200,00 kr.
- 2.000,00 kr.
- 6.000,00 kr.
- 73.200,00 kr.

Omkostninger
Leje
Afdrag DS
Gebyr trækningsret
Nedskrivning trækningsret
Renter trækningsret
Forsikring
Depositum
Kapsejladslicens
Vedligehold
Omkostninger i alt
Resultat

Realiseret 2019

12.700,00 kr.
- kr.
- kr.
4.900,00 kr.

2.850,00 kr.

20.450,00 kr.

65.000,00 kr.

65.000,00 kr.

8.500,00 kr.
- kr.
- kr.
5.000,00 kr.
78.500,00 kr.
5.300,00 kr.

11.644,00 kr.
300,00 kr.
- kr.
76.944,00 kr.
- 56.494,00 kr.

Hvad har vi lært:
Selvfølgelig skal vi lære af vores fejl, og dem har vi naturligvis begået mange af. Der hvor vi umiddelbart skal
gøre en ekstra indsats er:
• Vi skal have en anden takststruktur, så det er mere synligt, hvordan medlemmerne kan bruge
J/70’eren individuelt.
• Der skal være flere aktive frivillige klubmedlemmer, både til at drive nye brugertilbud og
vedligeholde båden.
• Der skal være bedre grundlag for fonds- og sponsorsøgning. (Er sat i gang med sponsorgruppen og
visionsplan)
• Der skal større aktiv opmuntring til at tage til stævner.
• I august/september 2019, har Klubmodul introduceret det booking og betalingsmodul, som vil gøre
administration og bogføring meget nemmere.

