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Virum 2010-03-25.

Referat fra generalforsamlingen 2010-03-24
kl. 19 i klubhuset.
Til stede var 23 medlemmer samt 8 bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent
Formanden, Sune Elvig, bød velkommen kl. 1908 og foreslog Peer Bent Nielsen som dirigent,
hvilket han accepterede og blev derefter valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og
konstaterede, at reglerne for indkaldelse var overholdt. Da ingen havde indvendinger, kunne
dirigenten erklære generalforsamlingen for lovlig og åbnet, hvorpå han gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning.

Formanden henviste kort til den trykte beretning i FuresøNyt Nr. 1, marts 2010. Denne blev
suppleret med følgende:
Den nye leder af Sejlerskolen, Niels Hansen, har bibragt skolen ny energi. Der arbejdes på at
finde nye skolebåde. Soling nr. 1 har været en måned i Øresund, hvilket har været en succes, idet
båden har været sejlet 16 gange i den tid. Der efterlyses flere deltagere i torsdags-kapsejladserne.
Klubben har pt. 450 medlemmer, men formanden så gerne, at vi blev flere.
Vi har sikret os en professionel til at klare bogholderiarbejdet. Det koster ca. 30 kkr/år, og
bestyrelsen er meget tilfreds med arbejdet.
Sekretæren, Alfred Ørsted, viste et Power Point indslag om klubbens planer for renovering af
havn og hus samt skurkompleks. Dialogen med Rudersdal Kommune bestrides af Alfred Ørsted
og Per Kruse. Planerne er blevet vel modtaget men dog med en bemærkning om, at YF skal
holde sig indenfor de eksisterende rammer. Alfred Ørsted viste også en oversigt over de
langsigtede planer for vedligeholdelse og fornyelse af klubbens både.
Spørgsmål fra salen: Er der finansiel dækning for planerne?
Svar: Klubben arbejder med først at få opklaring af, om vi kan opnå de nødvendige tilladelser og
om omfanget af en eventuel kommunal støtte. Dernæst kan vi søge fondsstøtte. Vi må også
imødese, at en stor egenbetaling kan blive nødvendig.
Spm. fra salen: Der blev udtrykt et ønske om en opgørelse over medlemmernes fordeling efter
alderstrin, aktive sejlere og bidrag til klubbens drift.
Svar: For øjeblikket har vi ca. 170 bådejere, og YF’s andel af unge sejlere er langt større end for
andre klubber. En mere detailleret opgørelse kan udarbejdes til næste år.
Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet for 2009 var udsendt i samme nr. af FuresøNyt som beretningen.
Dirigenten oplæste den underskrevne revisionsrapport, som godkendte regnskabet, men den
rummede også nogle kritiske punkter om bilagenes oplysninger.
Kassereren, Finn Andreasen, gennemgik regnskabet og kommenterede afvigelserne fra
budgettet. YF har været rimelig heldig med salg af aktier. Regnskabsposten ”Tritons Venner” er
sløjfet, og beløbet indgår i klubbens almindelige formue, hvorfra man alligevel udreder rimelige
udgifter for Triton. Bestyrelsen er meget glad for bogholderens arbejde. El-regningen er stor,
hvilket afspejler både en stor aktivitet men desværre også noget sløseri med åbne døre og spild af
varmt vand. Det overvejes at indføre et gebyr herfor ved stævner. Man har tilsyneladende passet
bedre på motorbådene, hvilket har resulteret i færre udgifter til reparation af materiellet.
Koordineringsudvalget har holdt sig pænt indenfor budgetrammen. Det samlede driftsresultat
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blev på -88 kkr. Reservefonden nedlægges som en selvstændig post på regnskabet. Status viser,
at klubbens samlede formue inkl. både er ca. 1,8 Mkr. Af de likvide midler er 125 kkr ikke
båndlagt.
Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje, rykkergebyr mm.
Budgettet for 2010 var udsendt i FuresøNyt sammen med regnskabet.
Kassereren gennemgik budgettet. I modsætning til tidligere har bestyrelsen bestræbt sig på at
undgå et negativt resultat. Dette er opnået gennem 10% nedskæring af de indsendte budgetter og
gennem 10% stigning på indtægterne.
I FuresøNyt var der også et indlæg om nye gebyrer for manglende oprydning og rengøring af
vinterpladserne. Hans Saustrup Kristensen redegjorde for begrundelsen og for den aktuelle
anledning: Klubben har fra Kommunen modtaget nogle bemærkninger om, at den ene ende af
sejlergaden lignede en ”skibskirkegård” og at stativer og trailere var lidet pyntelige på
sommerpladserne.
Fra salen blev det nævnt, at det kunne være svært at få træbåde i vandet inden medio maj, og at
YF tidligere havde forsøgt sig med strafgebyrer, men dette havde vist sig vanskeligt at
administrere. Vedkommende stillede forslag om, at fristen blev ændret til 1. juni.
Fra anden side blev det nævnt, at der aht. til ungdomsarbejdet var behov for, at havnearealet var
ryddet helst inden medio maj.
Svar: De 2 synspunkter gik i modsatte retninger, hvorfor bestyrelsen fastholdt medio maj som
frist. Ingen krævede herefter forslaget bragt til afstemning.
Fra salen blev det nævnt, at man savnede klarere retningslinier for administration af disse
gebyrer. Der kunne være urimeligheder i tilfælde af sygdom, forberedelse til transport af både til
udensøs sejladser mv.
Svar: Havne- og Pladsreglementet er allerede under revision, og det vil være rimeligt heri at
indføre regler for administration af gebyrer.
Budget mv. blev godkendt med akklamation.
Herefter holdt forsamlingen pause i 10 min til 20.40.
5. Behandling af evt. indkomne forslag. Der var fra bestyrelsen indkommet 1 forslag til

fastlæggelse af bådfondens funktioner. Dette forslag har været bragt i FuresøNyt nr. 1 Marts
2010.
Der var ingen indvendinger eller kommentarer til forslaget, der herefter kan betragtes som
godkendt. Der var ikke indkommet andre forslag.
6. Valg af bestyrelse, jfr. Vedtægternes §12.

Formanden indledte med at nævne, at bestyrelsen ønskede at have 9 medlemmer.
Finn Andreasen blev genvalgt med akklamation som kasserer for en 2-årig periode.
Svend Koefoed-Hansen blev genvalg med akklamation for en 2-årig periode.
Gert Eriksen havde skriftligt meddelt, at han var villig til at modtage valg, men da han ikke var
til stede, oplæste formanden brevet. Herefter blev Gert Eriksen valgt med akklamation for en 1årig periode.
Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen, som herefter består af:
Sune Elvig, formand; Alfred Ørsted, sekretær; Finn Andreasen, kasserer; Niels Hansen,
skolechef; Finn Sørensen, formand for Husudvalget. Sven Kofoed-Hansen,
koordineringsudvalget; Gert Eriksen, PR og sponsorvirksonhed.
Dirigenten foreslog, at forsamlingen gav bestyrelsen tilladelse til at supplere sig i årets løb
frem til næste ordinære generalforsamling. Denne tilladelse blev givet ved akklamation.
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7. Valg af juniorudvalg, jfr. Vedtægternes §13.

Der var ingen juniormedlemmer tilstede. Generalforsamlingen overlod herefter til bestyrelsen at
udpege en leder.
8.Valg af en eller to revisorer, jfr. Vedtægternes §15.
Revisorerne Lisbeth Brendstrup og Niels Axholm har begge ønsket at træde tilbage. Peer Bent
Nielsen erklærede sig villig til at påtage sig hvervet. Forsamlingen valgte ham med akklamation.
8. Eventuelt.
Fra salen blev spurgt, om klubben havde en mening i spørgsmålet om både i private haver.
Svar: Spørgsmålet er til drøftelse i både Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Dette er et
rent politisk spørgsmål, som klubben ikke ønsker at blande sig i.
Fra salen kom der ros for sidste nummer af FuresøNyt. Man havde med beklagelse noteret sig, at
redaktøren trådte tilbage. Havde bestyrelsen planer om at udgive FuresøNyt via internettet?
Andre synspunkter fra salen: Passive medlemmer har måske FuresøNyt som eneste kontakt til
klubben. Uden et klubblad risikerer vi at miste disse medlemmer. Et blad er identitetsskabende
og meget velegnet til en første information til potentielle medlemmer, der kikker indenfor.
Svar: En stor del af medlemmerne har ikke computer, hvorfor bladet på papir er vanskeligt at
undvære. Bestyrelsen har allerede nedsat et udvalg, der arbejder med medlemskommunikation,
og de fremsatte synspunkter vil indgå i diskussionerne. Man håber, at et forslag kan komme efter
sejlsæsonen 2010.
Fra salen blev der fremsat en tak for, at det nu er muligt at læse referater fra bestyrelsesmøder på
hjemmesiden.
Nu blev ordet overdraget til formanden for afsluttende bemærkninger.
Han rettede en tak til Hans Saustrup Kristensen for 10 års energisk virke i bestyrelsen og
havneudvalget og for at have startet arbejdet med havnerenovering. Hans Saustrup Kristensen
modtog en karton med vin, og takken blev ledsaget af applaus fra forsamlingen.
Formanden takkede også Per Balle Jensen for 10 års virke i bestyrelsen og i bådejerlauget. Der
var også vin til Per Balle Jensen, der ikke var til stede, hvorfor han må nøjes med her at læse, at
takken til ham også blev ledsaget af applaus.
Der var også tak og vin til Henrik Brendstrup for hans arbejde i bestyrelsen, til Lisbeth
Brendstrup for 10 års virke som revisor, og til Niels Axholm for 5 års virke som revisor.
Til slut takkede formanden Joan Ørtoft for en fornem indsats som redaktør af bladet FuresøNyt.
Takket være Joan er bladet bragt op på et meget højt og meget rost stade.
Fra salen blev der rettet en tak til Per Balle Jensen og Hans Saustrup Kristensen for deres meget
store arbejde og deres virke for gode sociale medlemsrelationer.
Herefter var den ordinære generalforsamling slut. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og
orden og erklærede Generalforsamlingen for afsluttet. Klokken var da 21.15.
Dirigent:

Peer Bent Nielsen

Referent:

Hans Saustrup Kristensen

