Referat fra JSKs generalforsamling den 24. oktober 2013
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1 VALG AF DIRIGENT
Formanden Kim Kristensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Peter GrumSchwendsen valgt som dirigent, der enstemmigt blev vedtaget. PGS konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter man gik over til punkt 2 dagsordenen.
2 BESTYRELSENS BERETNING
Kim orienterede om, at man, som tidligere år, ville aflægge en beretning fra bestyrelsens side, der
sammen med de enkelte udvalgs beretninger, udgjorde den samlede beretning, der skulle til afstemning.
I det følgende er uddrag af bestyrelsens beretning gengivet, der i sin helhed kan ses på hjemmesiden.
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen påbegyndte sidste år et byggeprojekt på Vestmolen, der skulle være et fælles byggeri
for JSKs grej, kajakker og også give rum for vinterbaderne. Dette projekt er man ikke kommet videre med
Juniorafdelingen ønsker en anden møblering af klubhuset, der er blevet fremlagt og godkendt af
BKMs bestyrelse.
Man har gennem flere år ønsket en dialog med BKM om samarbejdet og de økonomiske forhold
mellem de to foreninger. Det ser ud til at dette arbejde overhales inden om, fordi BKM har konstateret stagnerende medlemstilgang og har nedsat et udvalg, der bredt skal se på havnens fremtid.
JSK indgår i dette udvalg, der har haft sit første møde, hvor der blev nedfældet ideer og forslag,
som man skal arbejde videre med.
I foråret afholdte JSK en temaaften under emnet ”Frivilligt arbejde”. Imidlertid mødte ingen op, der
var til stor skuffelse for bestyrelsen.
På sejladssiden har det været et godt år for JSK. Håndværker Cup’en blev afviklet med stor succes og ligeledes DM i Trapez jolle.
På resultatsiden har det også været et godt år for JSK. Man har fået en sølvmedalje i DM for Nordisk Folkebåd ved John Wullf, Benny Christensen og Palle Pedersen og en guldmedalje ved Johs.
Egede Olsen i guldpokalen i Tyskland – også i Nordisk Folkebåd.
Ved Dansk Sejlunions 100 års jubilæum blev JSK præmieret for af have fremgang i medlemsantallet af juniorer.
Til sidst rettede formanden en tak til alle der har ydet en indsats året igennem på hver deres poster og ikke mindst til Henrik og Poul, der hver torsdag har disket op med dejlige delikatesser.
Herefter fik udvalgene ordet.
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Kajakafd.
Peter repræsenterede kajakafdelingen og berettede, at der ikke var så meget nyt. Rutinerne er
indøvet. Året begynder typisk med et introforløb for nye medlemmer.
Man havde afholdt sommerfest i Karrebæksminde, haft en tur til Skærgården i Blekinge, afholdt
Store Badedag med aflæggelse af en 600 meter svømmetur i frit vand og ikke som normalt i en
svømmehal.
Alle, der ønsker at ro om vinteren, skal vintergodkendes. I år finder prøven sted den 2. november
fra Kignæs Mole.
Man kan kun optage 5-10 nye medlemmer pr. år og Peter orienterede om at det er svært at fastholde medlemmerne. Mange falder fra igen efter ganske kort tid. Antallet af medlemmer ligger nu
på ca. 40.
Bøjeudvalg
Alex orienterede om, at der til næste år kommer helt nye kapsejladsbøjer. Med hensyn til DSbøjerne har man aftalt mellem Frederikssund og Marbæk sejlklubber, at JSK sørger for bøjerne
nord for broen (2 stk.), dvs. udsætte dem om foråret og indtage dem igen om efteråret. Bøjen nord
for Dyrnæs inddrages og udsættes ikke mere. Dirigenten bemærkede, at DS-bøjerne først var
komme ud i august, der naturligvis ikke var tilfredsstillende.
Følgebåde
Palle orienterede om at følgebådene havde virket fint gennem hele sæsonen. De var driftsikre
med undtagelse af Mathiesen, der taber lidt strøm når den ligger stille i længere tid.
Juniorer:
Bjørn omdelte sin beretning skriftligt, der kan ses i sin helhed på hjemmesiden. I det følgende er
uddrag af Bjørns beretning gengivet.
Det har været et fint år for juniorer og joller. Året har været præget af generelt godt vejr og fremmødet af unge har været flot. Gruppen af unge har været stabilt stigende i løbet af sæsonen og
faktisk kom der en del nye unge efter sommerpausen, som også havde mod på at lære at sejle.
Arbejdet i juniorafdelingen har bl.a. omfattet: Klargøring af joller i foråret, teoriaftener, svømmetur i
Køge svømmehal, tirsdagssejladser, Hjælp til Håndværker Cup’en, hjælp til DM i Trapez jolle,
markering af gammel sejlrende og klubmesterskal i 3 jolletyper.
Undervisningen har i år primært været gennemført af Kim, Francis og Bjørn samt stabilt støttet af
Andreas i følgebåden.
De ”gamle juniorer” har fået mulighed for nye udfordringer i form at sjov sejlads og deltagelse i
torsdagssejladserne i skolebåden Chip (H-båden) og som gast hos Kim i folkebåden.
PR – Der har været en god respons på ven til ven udbredelsen og forsøg med FACEBOOK information. Desuden har man haft en mail-kæde til forældrene. Forældrene har vist sig bedre til at
være klar til at støtte – jo mere vi uddanner dem.
Herunder er kakao/kage ordningen efter sejlads også været et trækplaster.
Kapsejladsudvalget:
Thomas berettede om, at kapsejladsen bliver tyndere år for år. Man bliver ældre og der bliver færre
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og færre på vandet. Der mangler en hel generation til at købe båd og komme med ud at sejle. I år
har der kun været tilmeldt 8-9 folkebåde, hvor vi for nogle år siden var 15-20 på banen. På trods af
det, så har JSK vundet mange sejladser i år. Bl.a. blev Kolding sejlet helt ud af banen, der normalt
har været helt med i front. Håndværker Cupén fungerer godt og der har også i år været god deltagelse. Vi har nogle problemer med at finde dommerskib til næste år, hvis Steen ikke fortsætter.
Skolebådsudvalget
Kim orienterede om at H-båden i år hovedsageligt har været brugt af juniorerne. Det har virket godt
og de unge synes, at det er sjovt at komme ud i en større båd.
Herefter blev formandens og udvalgenes beretning godkendt.
3 REGNSKAB
Hans Friis uddelte og gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på 12.373 kr. og en balance
på 76.684 kr. inklusiv årets overskud. Regnskabet blev godkendt.
Derefter gennemgik Hans en statusopgørelse for perioden 1. januar til 15. oktober d.å., der blev
taget til efterretning. Man havde solgt en bådplads, der gav en indtægt, således at statusopgørelsen balancerede med 0,- kr. på driftssiden.
4 INDKOMNE FORSLAG
Kajakafdelingen havde indsendt et forslag om at blive medlem af DGI Nordsjælland. Forslaget blev
godkendt med den bemærkning, at man efter en prøveperiode på to år, ville vurdere, om man skulle melde sig ud af Dansk Kano- og Kajakforbund. I givet fald kræver dette en vedtægtsændring.
5 BUDGET 2013 OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Hans F gennemgik budgettet for 2014 og orienterede om at bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 100,- kr. for juniorer og. 50 kr. for alle andre. Generalforsamlingen godkendte budgettet.
6 VALG
Følgende var på valg:
Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Kristensen - villig til genvalg - og blev valgt
Kjeld Sandahl Skov – ønskede at trække sig i utide og i stedet blev Johs Egede Olsen valgt til
denne post.
Til den ledige bestyrelsespost foreslog bestyrelsen Bjørn Stephensen, der blev valgt.
Alex Brendstrup – villig til genvalg – og blev valgt
Bestyrelsessupleanter:
Ruud Hermansen – modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Kjeld Sandahl Skov, der blev
valgt
Revisor
Johnny Nielsen – villig til genvalg – og blev valgt
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Revisorsuppleant
Viggo Dandanell– villig til genvalg - og blev valgt
7

EVENTUELT

Der var ingen, der ønskede ordet, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til
formanden, der afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent: Peter Grum-Schwendsen
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Referent: Viggo Dandanell

