
 

Referat fra Generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, 16. september 2021 

 

1. Valg af dirigent. 

Søren Holmark valgtes til dirigent, Niels Ebbehøj til referent. 

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke at generalforsamlingen 

er indkaldt med lovligt varsel. 

2. Formandens og Udvalgsformændenes beretninger: 

Formandens beretning 

Christian Due aflagde formandsberetning.  

Det forgangne år har været præget af corona pandemien, som har lagt en stor dæmper på 

aktiviteterne i klubben, og betydet at andre er blevet omlagt. Men nu er der jo endelig åbnet for 

det meste igen, og vi kan endelig holde generalforsamling. 

Formanden lagde ud med at annoncere sin afgang på grund af for meget arbejde. 

En af de mere besværlige opgaver havde været sagen om badebroen på sydstranden, som havde 

krævet mange møder. Der er mange interesser i sagen, og kommunen har sin egen selvstændige 

dagsorden, som har været svær at få ændret. Det har hele tiden været vigtigt for klubben, at der er 

plads til surferne og specielt nybegynderne som har brug for en god bred strand at starte ud fra. 

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til placering og indretning af badebroen, som tilgodeser alle 

interessere i størst muligt omfang. Kommunen overvejer nu forslaget. Bestyrelsen håber at 

kommunen er med, og beder om at klubbens medlemmer holder sig i ro. 

Medlemsundersøgelsen er gennemført, og der er meget godt input til aktiviteter, som kan sættes i 

gang. Men corona har hidtil bremset implementeringen af de mange forslag, så det bliver en 

opgave for den nye bestyrelse. 

 

Herefter gik vi over til beretning fra udvalgene. 

Turudvalget 

Margit Schmitt berettede fra turudvalget at der havde været 2 velbesøgte ture – en 2 dages tur til 

Middelgrunden, og en en-dages tur rundt om Hven.  Det var begge gode modeller, som kalder på 

en gentagelse. 

Optimistafdelingen 

Mads Hansen, optimist-leder berettede om et stort aktivitetsniveau i optimistafdelingen. Der er 53 

aktive sejlere som er på vandet 165 timer om ugen, takket være mange gode trænere og mange 

engagerede forældre. 29 børn er på venteliste til en plads. Der arbejdes på at skaffe plads til flere, 

og der er god udsigt til at det lykkes.  

Klubben har 13 optimistjoller og i alt 4 rib-er, hvoraf de 3 er i brug til optimistsejladsen.  

Til vinter er det planen at der skal være sociale arrangementer, vintertræning for de selvhjulpne 

sejlere, der skal søges sponsorater og fonde, hjemmesiden skal opdateres og både gøres klar til den 

kommende sæson. 

 



 
Sejlerskolen 

Karen Lyng berettede at sejlerskolen for voksne kører videre trods corona restriktioner. Sommeren 

2020 kørte med afspritning, afstand og ingen mad. Vinterundervisningen blev lagt om til Zoom, og 

alle 17 elever bestod. Her i sommeren 2021 har vi været lidt i underskud af skippere, så derfor var 

der nogle som ikke fik plads. Bl.a. har kun den ene H-båd været i sving. Men der er udsigt til at det 

bliver bedre næste år. 

Vinterundervisningen er planlagt til at starte tidligt i november med de sædvanlige 3 lærere.  

Karen udtrykte stor glæde ved at kunne give stafetten videre efter snart 10 år, og rettede en varm 

tak til alle de skippere, navigationsundervisere og elever, der har gjort det til en stor fornøjelse hele 

vejen igennem. Også en særlig tak til vikarerne, som ofte med kort varsel sikrer at alle kommer på 

vandet, når skipper har andet at passe. 

H-bådene 

Mads Blume Dam berettede om H-bådene at der har været god aktivitet, bådene har været ude 60 

gange, været med til onsdagskapsejlads og Banditten har været i brug til sejlerskolen. 14 har løst 

licens i år, og alle har haft aktive bookinger, som er gennemført uden store uheld. 

Vi er i gang med liste med forslag til indkøb, primært sikkerhed og vedligehold, gennemgang af sejl 

mhp reparation over vinteren, så de kan stå skarpere til dem der gerne vil sejle onddagssejladser. 

Vi skal finde en ny bådsmand til Banditten. Mads Blume Dam fortsætter som bådsmand på 

Arkitekten.  

Endelig er der et forslag om at vi tilmelder begge bådene til Dansk Søredningsselskab (2x550 kr) 

Surf, SUP, Beach volley. 

Thomas Tuxen berettede om afdelingen, som nu har 301 medlemmer tilmeldt aktiviteterne. 

Rigtig god Surf, SUP og Beachvolley aktivitet på vand og sand. Rigtig god gang i surfskolen (ca. 40 

elever) og tirsdagstræning. Masser af SUP intro sessioner og torsdagstræning Ugentlige beachvolley 

træningssessioner og masser af netspil. Tilfredsstillende opgradering af udstyr (både klub og 

lejeudstyr). God udlejningsaktivitet af Windsurf og SUP udstyr (33 lejere). Succesfuldt DM 40+ 

Beachvolley stævne. Succesfuldt “ÅBENT HUS” arrangement ifm. Vedbæk Havnedag. Modtager af 

Rudersdal Idrætsråds Initiativpris for Beachvolley og ikke mindst masser af gode hyggestunder i 

klubhuset, på terrassen & stranden.  

Alt i alt, endnu en rigtig god sæson i 2021 … og et kæmpestort tak til de mange medlemmer og 

frivillige i klubben for den gode aktivitet, stemning, indsats og engagement 

Herefter blev beretningerne godkendt 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

I kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet, som viser en meget sund økonomi i 

klubben. Der er god basis for at sætte aktiviteter i gang.  

Klubben kom ud af 2020 med et resultat på 68.537,- mod sidste års resultat på 43.658,-. 

Egenkapitalen ligger stabilt på lige knap 700.000,-. Der er likvide midler for 559.150,-, hvilket er en 

relativ stor stigning i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes manglende gennemførelse af 

aktiviteter pga. Corona. 

Regnskabet blev godkendt 



 
4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 

Kontingentet har været uændret de sidste 2 år. Pga den udsatte generalforsamling er der kørt 

videre endnu engang med uændret kontingent i 2021 

Budget og kontingent blev godkendt 

5) Valg af formand, jfr. § 10 

Christian Due stillede ikke op. Bjerne Clausen stillede op og blev valgt. Holdt en kort præsentation 

af sig selv. Er blevet pensionist og har brugt klubben meget, så nu er det tid til at betale tilbage. Har 

35 år som kasserer i BB10 m klubben som baggrund. Glæder sig over de mange aktiviteter og den 

gode økonomi, som er et godt udgangspunkt for aktiviteterne i klubben. Det er vigtigt med 

aktiviteter for alle grupper i klubben, og det vil den nye formand fortsætte. 

6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 

Karen, Margit, Jørgen og Oddie trækker sig ud af bestyrelsen og fik en stor tak for arbejdet. 

Kasserer Søren Andersen genvalgt.  

Thomas Tuxen er ikke på valg, og fortsætter. 

Gustav Zeuthen valgt ind som ungdomsrepræsentant. 

Lars Olesen Larsen, Mads Hansen, Mads Hedegaard, valgt ind i bestyrelsen. Mads Hedegaard som 

ny sejlerskoleleder. 

Der er således valgt en ny bestyrelse.  

7) Valg af bestyrelsessuppleanter 

Som suppleanter stillede Claus Holm og Jørgen Kjærgaard op, de blev valgt. 

8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Peter Ildal og Michael Cholewa genvalgtes som revisorer. 

9) Behandling af evt. forslag 

Ingen indkomne forslag 

10) Eventuelt 

Ingen bemærkninger, men den afgående formand fik ordet kl 20.45 og takkede alle de 

fortsættende og afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i den forløbne sæson.   

Efter generalforsamlingen luftede Søren Holmark et forslag om at opbygge en afdeling af 

voksenjoller, som han mente ville være en god udvidelse af tilbuddet til kølbådssejlere og andre 

interesserede. 

 

Referent Niels Ebbehøj 


