Bestyrelsens (Kims) beretning på generalforsamlingen i JSK 2013
På GF i november sidste år, blev vi enige om at undersøge muligheden for et byggeri på
Vestmolen. Formålet med byggeriet er at det skal tjene for opmagasinering af sejlklubbens grej,
kajakker og også give rum til vinterbaderne m.m. Bestyrelsen har nedsat et udvalg som skal
komme med et skitseforslag til byggeriet, der består af Ove Sørensen og Tommy Linding fra
Kajakafdelingen, Karsten Skousbøll og Kim Kristensen fra bestyrelsen samt Peter Grum Schwensen
som rådgiver og ideudvikler.
Peter Grum Schwensen har tegnet et skitseforslag som blev vist frem på GF sidste år, men meget
længer er vi ikke kommet. Planerne er lagt i bero, da vi overvejer om et eventuelt byggeri skal
indgå i en samlet plan for havnens fremtid.
Bestyrelsen og Juniorerafd. ønsker en anden møblering i klubhuset. Vi ønsker et nyt
skabsarrangement under whiteboardtavlen, det gamle glasskab skal erstattes af et skabs
arrangement bestående af 4-5 lave skabe med en bordplade ovenpå. Til venstre for
whiteboardtavlen opsættes en ny opslagstavle til juniorerne.
Vi har også et ønske om at lægge et gulv på spærene i enden af køkkenafdelingen i hver side,
således at vinteropmagasinering af sejlklubbens grej bliver bedre skjult. Ønskerne er fremsat i
samarbejde med klubhusudvalget og fremlagt for BKMs bestyrelse, som har godkendt
ombygningen.
Det er nok alle bekendt, at vi gennem flere år har haft en dialog omkring samarbejde og økonomi
med BKM. Vi må konstatere at der ikke er sket meget på den front i årets løb.
BKM erkender dog også at der skal forandring til og BKM har inviteret JSK til at deltage i et udvalg
med overskriften ”havnens fremtid. ”Et godt initiativ som bestyrelsen har besluttet at støtte op
om. I udvalget indgår Christian Ilsøe, Bent Frandsen og Christian M. Andersen fra BKM og Hans
Friis, Viggo Dandanell og Kim Kristensen fra JSK. Det primær formål med udvalgets arbejde er at
komme på forkant med de udfordringer, som Havnen og dermed også JSK står over for i
fremtiden.
Hvilke udfordringer står vi så overfor: Vi kan nævne mange, men ikke mindst, faldene medlemstal
(der er generelt for hele landet), og dermed dårligere økonomi, medlemmernes holdning til
frivilligt foreningsarbejde, konkurrence fra omkringliggende havne, der allerede har set skriften på
væggen og er i gang med forandringer. Det værste scenarie er måske at medlemsantallet om 5-10
år er skrumpet så meget, at det ikke længer er rentabelt at drive hverken BKM eller JSK.
For godt og vel én lille månedstid side afholdtes det første møde, hvor vi i fællesskab nedfældede
række overordnede ideer som udvalget blev enig om af arbejde vider med.
I vinterens løb, vil vi igen mødes igen og vil forberede et oplæg, som vi kan præsenterer for vores
medlemmer og samtidig opfordre medlemmerne til at komme med kommentarer, gode ideer og
andre forslag til havnens fremtid.

Det leder mig tilbage til foråret hvor bestyrelsen i JSK lancerede en temaaften, med overskriften
Frivilligt Arbejde. Indledningsvis ville bestyrelsen fortælle lidt om de opgaver, der er nødvendige at
løse for at JSK skal fungere i dagligdagen. Og sener på aften var det meningen at få sat gang i en
debat omkring medlemmernes holdning til frivilligt arbejde.
Indbydelsen til temaaftenen blev udsendt sammen med kontingentopkrævningen og med opslag
på hjemmesiden, således at flest mulig var bekendt med temaaftenen. Temaaftenen blev
desværre aflyst pga. for få deltagere, der naturligvis var en stor skuffelse for bestyrelsen.
Så derfor lægger bestyrelsen her i aften op til debat omkring emnet.
Kunne vi have gjort noget anderledes for at fange medlemmernes opmærksomhed? skal vi
overhoved frygte fremtiden? Hvis ja? skal det forgå i samarbejde med BKM eller forgå internt i JSK
osv. osv.
Bestyrelsen mener det er vigtig med en debat, især fordi det med sikkerhed kan slås fast, at de
personer som i dag yder en stor indsats for JSK, ikke kan løfte fremtidens opgaver alene.
Nu skal vi ikke kun dvæle ved de dystre fremtidsudsigter, men også fremhæve de begivenheder
som giver håb og tiltro til fremtiden. Det har trods alt været en fantastisk sæson for JSK, som vil
komme til udtryk når udvalgene fremlægge deres beretning umiddelbart her efter.
Men jeg vil dog nævne Håndværker Cup - det traditionsrige ranglistestævne for Nordisk folkebåd
og DM for Trapezjoller. Begge stævner blev afviklet på Jægerspris bredning. Vi fik mange rosende
ord med på vejen af sejlerne - både til lands og til vand for vores arrangement.
Baneleder Michael Andersen fra Jyllinge kom med en lang flot takketale til JSK mange hjælpere,
for et par fantastiske stævner.
For hvor egne kapsejlersejler har sæsonen budt på mange gode resultater. Jeg vil især fremhæve
John Wullf, Benny Christensen og Palle Pedersen med deres fornemme sølvmedalje til
Danmarksskabet i Nordisk folkebåd og ikke mindst Johannes Egede Olsens guldmedalje til
guldpokalen i Tyskland - ligeledes i Nordisk folkebåd.
Jeg vil også fremhæve Henrik og Poul, der igen i år disket op med delikatesser hver torsdag aften,
noget som vi, kajakafdelingen og kølbådesejlerne sætter stor pris på. Vi håber på at Henrik og Poul
vil fortsætte igen til næste år.
I forbindelse med Dansk sejlunions 100 års jubilæum har DS valg at præmierer sejlklubber som har
haft tilgang af ungdomssejler i sæsonen 2012 - den såkaldte klub 1000.
Klub 1000 illustrere tilgang af 1000 nye ungdomssejler på landsplan.
Disse klubber er JSK iblandt og som anerkendelse for dette fik vi ved en reception i DS i Idrættens
Hus i Brøndby overrakt 2 stk. våddragter og 2 stk. redningsveste. I receptionen deltog Frandsis og
jeg selv, der var en god oplevelse, ikke mindst fordi vi blev hædret for det arbejde vi udfører for

ungdommen, men også fordi at der var forholdsvis mange unge sejlere, som repræsenterede de
tilstedeværende sejlklubber.
Fransis og jeg sad til bords med 2 unge sejler fra Sundby Sejlklub, som ivrigt fortalte om deres virke
i deres sejlklub.
Sådanne oplevelser giver mening, håb for fremtiden og lysten til at fortsætte med det frivillige
arbejde vi har gang i.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil tage del i de mange opgaver, der skal løses i fremtiden og
være med til at værne om det element vi holder så maget af.
Til sidst vil jeg takke alle der har ydet en indsats for JSK samt takke sponsorerne for deres bidrag i
året der er gået. Ingen nævnt ingen glemt.

