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Referat fra Generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, 19. februar 2020 
 

1. Valg af dirigent 
Claus Hjerrild Holm blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel.  
 

2. Formandens og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 
 
Mindeord 
Indledende blev Vedbæk Sejlklubs tidligere formand Henning Gudmand-Høyer mindet 
med mindeord og 1 minuts stilhed.  
Henning har lagt rigtig mange arbejdstimer i klubben og har udover klubledelse haft en 
stor aktie i afvikling af onsdagskapsejladserne samt Stelton Cup og var altid parat til at 
fikse diverse tekniske problemer. Henning var også en smilende og festlig deltager ved 
klubbens sociale arrangementer. Vi vil savne ham på havnen og i klublivet!  
 
Formandens beretning - Jørgen Kjærgaard:  
Den fulde beretning for 2019 er vedlagt i et særskilt dokument. Der var følgende 
hovedpunkter:  

 Præsentation af den nuværende bestyrelse & bestyrelsens arbejde 
 Præsentation af de forskellige udvalg & SU for Vedbæk Havn 
 Medlemstallet i Vedbæk Sejlklub er øget til 440 medlemmer - fra 316 i 2017 
 Årets aktiviteter 
 Gennemgang af ”flåden”: Dommerskib Johanne, 3 × RIB (Alba, Viggo, Emma),       

2 × H-både (Arkitekten, Banditten), 14 Optimistjoller 

Formanden kunne konkludere, at 2019 har været endnu et godt år for Vedbæk Sejlklub. 
Vi har haft god gang i aktiviteterne, investeret i endnu en RIB og har en sund økonomi.  

Tak til Rudersdal Kommune og sponsorer for støtte til Vedbæk Sejlklub! 

 
Klubtur – Jørgen Kjærgaard: 
Første lørdag i september blev der afholdt klubtur ”Rundt om Ven”. 16 både med 50 
sejlere deltog. Dagen startede med morgenmad i klubhuset, sejlads og efterfølgende 
grillmiddag.  En rigtig hyggelig dag! Der er erfaring for, at der er størst tilslutning til et 1-
dagsarrangement.  
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Kapsejladsudvalget - Jørgen Kjærgaard på vegne af Søren Holmark:  
 
Aftenmatcher: 
Der har været afholdt 16 aftenmatcher med 20-25 deltagende både. Et nyt koncept er 
blevet afprøvet med inddeling af de deltagende både i 4 serier af 4 sejladser med 
op/nedrykning efter hver serie. Efter hver aftenmatch har der været præmie-
overrækkelse og fællesspisning i klubhuset med stor tilslutning. Aftenmatcherne blev 
som altid sidst i september afsluttet med et klubmesterskab.  
 
Stelton Cup: 
Vedbæk sejlklub stod også i 2019 for at arrangere og afvikle Stelton Cup på første 
søndag i oktober. Der deltog flere end 100 både. Fantastisk sejlads i skønt vejr.  
Vedbæk Sejlklub vil fortsat gerne bevare traditionen med afholdelse af Stelton Cup til 
glæde for mange eksterne sejlere og egne medlemmer - men det kræver, at der findes 
en stævneledelse og Co-sponsorer søges!  
Tak til hovedsponsor Stelton ved Michael Ring. Tak til alle de mange frivillige hjælpere – 
uden jer intet stævne! 
 
Ny kapsejladschef søges: 
Søren Holmark fratræder som kapsejladschef og da ingen er fundet til at overtage 
posten, har frivillige påtaget sig de forskellige enkeltopgaver, der skal til for at 
gennemføre aftenmatcher 2020.  Det vil være en stor fordel for alle, dersom en af 
kapsejlerne vil stå for koordinering af kapsejladsaktiviteterne. 
 
Optimistsejlerne - Margit Smitt:  
Optimistsejlerne består af 50 sejlere + familie og 6 trænere. Optimisterne sejler dels i 
klubjoller dels i privatjoller.  
 
Aktiviteter for 2019 bestod i:  

 Sommer og vintersejlads   
 TORM camp (sommerferieaktivitet)  
 Klubmesterskab 
 Hold-DM 
 Stævner A-sejlere (4 pers), B-sejlere (2 pers) og C-sejlere (nogle stykker)  
 Sommerlejr sammen med Skovshoved – fin film lavet af Stefan fremvist! 

 
Fornyelser af grej i 2019:  

 Ny trailer til transport af joller 
 Nyt jollestativ med plads til 24 joller 
 RIB 
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I 2020 håber Optimistsejlerne, at det bliver muligt at købe minimum en Zoom8 jolle, så 
de elever, der vokser fra Optimistjollen, kan tilbydes et alternativ og forblive i klubben.  
 
Midler & frivillige:  
For at have midler til aktiviteter og fornyelser af udstyr kræver det udover støtte fra 
Rudersdal Kommune også midler fra en del sponsorer. Kender du mulige sponsorer, så 
ret meget gerne henvendelse til Margit.  
 
En større gruppe af forældre er involveret i afvikling af aktiviteterne. Har du lyst til at 
bidrage med reparation af grej/jollestativ, klubmesterskab/pølsevender/kagebager, 
tømme RIB for vand, så ret meget gerne henvendelse til Margit. 
 
Sejlerskolen - Karen Lyng: 

Sejlerskole for voksne 
2019 har været et år med masser af aktivitet i Klubbens Sejlerskole. Vedbæk Sejlklubs 
sejlerskole er et tilbud til Klubbens medlemmer – som har lyst til at lære at sejle 
sammen med andre voksne - at få flere kundskaber ud i det at føre skib – og gerne vil 
have Søfartsstyrelsens duelighedsbevis.  
 
Navigation 
I sæsonen 2019/2020 har der været 14 elever på navigationsholdet, som skal til 
eksamen her i marts. Undervisningen løber over 15 tirsdage af 2½ time. Henrik Åxman, 
Tine Jønsson og Niels Ebbehøj har igen i år taget sig af undervisningen. Vi har nu fundet 
en form her, som eleverne er glade for. 
 
Praktisk sejlads 
Erfarne skippere fra Sejlklubben er de bærende kræfter i sommerkurset i ”Praktisk 
sejlads”. De lægger egen båd til – og de underviser i praktisk sejlads på kurset, som 
starter den første mandag i maj og løber 16 mandage – med sommerferie i juli - hvor 
eleverne sejler med skipper i 3 timer. Mandagens sejlads slutter med fælles spisning i 
Nautilus og erfaringsudveksling fra dagens sejlads.  
I september var der natsejlads og mini kapsejlads - arrangeret af Henrik Åxman og flere 
andre kapsejlerfolk - og enkelte elever deltog også i klubmesterskabet. 
I 2019 var der 28 elever i Praktisk Sejlads, fordelt på 10 både. 12 elever gik til eksamen 
og bestod den praktiske prøve. 

 
Sejlerskole for viderekommende 
Fra 2018 har Sejlerskolen tilbudt ”Sejlerskole for viderekommende” med fokus på at 
træne fx havnemanøvre for sejl, boathandling, trim, spilersejlads og kapsejlads (som 
ikke er obligatorisk pensum i duelighedsbevis). Mads Hedegaard underviser. I 2020 har 
vi allerede 4 elever, som gerne vil deltage.  
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Flere erfarne skippere søges 
Vi har allerede omkring 25 tilmeldte som gerne vil gå til sejlerskole i foråret til ”Praktisk 
sejlads”. Og vi mangler en skipper eller to, som kan stille op som underviser med egen 
båd. Er det noget for dig, kontakt Karen.   
 
Tak til de 3 skippere, som underviser i ”Navigation” - og til skippere og vikarer fra 
sejlklubben for undervisning i ”Praktisk sejlads”- og til alle sejlere, som har bidraget til 
gode mandagssejladser i højt humør i al slags vejr og vind.  
 
Klubbåde – Karen Lyng: 
 
Vedbæk Sejlklub ønskede i 2019 at investere i en H-båd mere – udover den ene vi 
allerede havde ”Arkitekten”. Ved ihærdig indsat fra Karen Lyng og Niels Ebbehøj 
lykkedes det at finde et fint eksemplar i Thisted ”Banditten”.  
 
Klubbådene anvendes til praktisk sejlads i sejlerskolen og flere og flere sejlskole- elever 
efterspørger at låne klubbådene inden de evt. selv investerer i egen båd. I 2019 løste 
således 17 medlemmer licens til kr. 1000,- for en sæson til frit at låne en af bådene – 
mod også at deltage i bådenes vedligeholdelse.  
Der afholdes bådsmandsmøder, hvor bådklargøring aftales – næste møde er 9/3. Der 
skal findes en god kommunikationsmåde, således at licensgruppen har en platform til fx 
at videregive en god idé eller anføre hvis noget på en af bådene skal repareres. 
 
SURF & SUP - Thomas Tuxen: 

SURF & SUB har fået en masse nye herlige medlemmer. I 2017 var medlemstallet 72,  
2018 var vi 132, 2019 blev vi 153! SURF & SUP udvalget blev præsenteret. Sæsonen 
2019 bød på: 

 God windsurf, kitesurf og SUP aktivitet 
 Godt gang i surfskole inkl. tirsdagstræning 
 Masser af SUP intro sessioner og torsdagstræning 
 Stødt stigende medlemsbase (150+ medlemmer ult. 2019) 
 Tilfredsstillende udskiftning/opgradering af klubudstyr 
 God udlejningsaktivitet af udstyr – særligt SUP 
 Succesfuldt “åbent hus” som del af Vedbæk Havnedag 
 Succesfuldt semi-finale stævne i DM Beachvolley Tour’en 
 Masser af gode hyggestunder i klubhuset, terrasse & strand 
 For 2020 ønskes flere af denne type arrangementer  

Alt i alt endnu en rigtig god Surf & SUP sæson i 2019 - et kæmpestort tak til de mange 
medlemmer og frivillige for den gode aktivitet, stemning, indsats og engagement!  



5 
 

I 2020 vil der blive oprettet en Beach Volley Klub i Vedbæk – ny underafdeling i 
klubben. Ankermand bliver Sarah Vermont. En stor begivenhed i 2020 bliver, at Finalen 
I DM Beach Volley Tour kommer til Vedbæk!  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – Kasserer Søren Andersen 
Regnskabet viste, at der er en sund økonomi i Vedbæk Sejlklub med et overskud i 2019 
på kr. 43.658 efter afskrivninger.  
Regnskabet blev godkendt. Det komplette regnskab og budget for 2020 kan rekvireres 
hos kassereren på mail kasserer@vedbaek-sejlklub.dk. 
 

4. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af kontingent – Kasserer 
Søren Andersen 
Budgettet blev fremlagt sideløbende med regnskabet. De enkelte afdelinger har været 
inde og budgettere. Kontingentet forbliver uændret. Der er budgetteret med et 
overskud på kr. 42.308 efter afskrivninger for 2020. Budgettet blev godkendt.  
 

5. Valg af formand, jfr. §10 
Jørgen Kjærgaard ønsker ikke genvalg. Christian Due stillede op som kandidat til 
formandsposten. Han blev valgt med stor applaus som ny formand for Vedbæk 
Sejlklub.  
Christian fortalte, at han har en sejlbåd - Elan 450 – som de seneste 4 år har ligget i 
Vedbæk Havn. Ud over tursejlads med Marie og deres 2 piger, sejler Christian 
aftenmatch som gast i en Luffe 37.  

6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, jfr. §11  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og villige til genvalg: Anton Zeuthen, Karen 
Lyng, Oddvør Johannesen og Thomas Tuxen. Margit Smitt og Jørgen Kjærgaard stiller 
op til nyvalg til bestyrelsen. De blev alle valgt med stor applaus.  

Ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen: Kasserer Søren Andersen. 

Per Kaare Andersen, Mads Ring Damgård og Søren Holmark har meddelt, at de ikke 
ønsker at fortsætte i bestyrelsen. STOR TAK til jer for alle de timer I har lagt i Vedbæk 
Sejlklub til glæde for os andre! 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Claus Hjerrild Holm og Marie Due blev valgt som bestyrelsessuppleanter.  
 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
Peter Ildal Nielsen og Michael Cholewa blev genvalgt til revisorer. Ingen stillede op som 
suppleanter. 
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9. Behandling af forslag 
Fra Søren Hartmann har bestyrelsen modtaget følgende forslag til behandling på 
Generalforsamlingen. Forslaget støttes af bestyrelsen. 

Opførelse af balkon mod nord 
Etablering at arbejdsgruppe, med henblik på vurdering om, det er muligt at opføre den 
tidligere planlagte balkon mod nord.  

Beskrivelse 
 Ved opførelsen af det nuværende klubhus blev den planlagte balkon på 

nordsiden af klubhuset ikke opført på grund af manglende økonomi. 
 

                   Formålet med arbejdsgruppen  
 Status omkring den tidligere planlagte balkon 
 Vil tidligere planlagte balkon dække klubbens nuværende behov? 
 Er de fornødne tilladelser stadig gældende? 
 Indhentning af tilbud på materialer og løn 
 Søgning af støtte 
 Plan for opførelse 

 
Forslaget blev vedtaget. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:  Jeff Bæk 
Petersen, Benny Højlund Jensen, Søren Andersen og Søren Hartmann.  
Otto Spang vil gerne stå for at arrangere festlighed ved indvielsen.  
 
10. Eventuelt 
 
Frivillig søges:  
Bestyrelsen efterlyser en frivillig fra klubben til at stå for medlemsregistrering. Det ville 
være en stor hjælp! Så har du lyst til at prøve jobbet – eller høre nærmere - så kontakt 
en fra Bestyrelsen. 
 

Dirigenten fik tak for god ledelse af generalforsamlingen – og mange tak til de 50 
fremmødte medlemmer for deltagelsen og den gode stemning! 

 

22. februar 2020 / Hanne Sten (referent) 


