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Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2015 kl. 19 i Klubhuset
Til stede ved starten var 47 medlemmer, heraf var 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 medlemmer fra
ungdomsafdelingen uden stemmeret.
Som noget nyt var ”Materialer til generalforsamling 2015”, omfattende Indkaldelse med
kommentarer, Årsberetning, Regnskab med budgetforslag, Revisionsprotokollat, Forslag til
kontingent, bådpladsleje mv. og Aftryk af indkomne forslag fra Bestyrelsen og Peer Bent
Nielsen, ialt 23 sider, sendt med mail den 5. april 2015 til alle tilgængelige e-mail adresser på
medlemmer. Et begrænset antal print heraf var lagt frem i klubhuset med sigte på medlemmer,
som ikke havde e-mail eller printer.
1. Valg af dirigent
Formanden, Gert Eriksen, ringede med klokken kl. 19:09, bød velkommen og foreslog Martin
Seidel som dirigent, hvilket han accepterede, og han blev derefter valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at bemærke, at indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling var udsendt i god tid med de i vedtægterne krævede oplysninger. Da ingen
herefter fremkom med indvendinger, kunne dirigenten konstatere, at reglerne for indkaldelse var
overholdt. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig og åbnet. Dirigenten gav derpå ordet til
formanden.
2. Formandens beretning.
Formanden henviste kort til den ovenfor nævnte fyldige Årsberetning og supplerede denne med
enkelte kommentarer, som blev støttet af slides på skærmen. Nu, hvor havnerenoveringen er på
plads, har bestyrelsen fået tid til at se på andre opgaver. Renovering af klubhuset og navnlig
opvarmningen heraf er stærkt påtrængende. Undersøgelser og planlægning heraf kræver megen
tid. Bestyrelsen havde ansat en ny ekstern bogholder: Charlotte Christiansen. Bestyrelsen har
endvidere forberedt en aftale med en ekstern revisor om revision af klubbens regnskab. Dette er
sket fordi Kommunen stiller krav herom, når omfanget af den årlige kommunale støtte
overskrider 250.000 kr. Denne grænse er lavere end i sammenlignelige kommuner.
Fra salen blev spurgt, om det var nødvendigt at stoppe med udgivelsen af klubbladet. Det var et
godt blad, og det var nemt at læse.
Formanden og et klubmedlem svarede, at det firma, som havde opsat bladet havde været nødt til
at opgive dette sponsorat, og bladet var derfor blevet for dyrt både i fremstilling og i udsendelse.
Desuden muliggjorde udsendelse via e-mail hyppigere udsendelse af nyt til medlemmerne. Det
er efterhånden kun et fåtal af medlemmer, der ikke kan modtage nyheder via e-mail.
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet for 2014 var udsendt som en del af ovenfor nævnte ”Materialer til generalforsamling
2015”. Kassereren, Per Svensson, kommenterede regnskabet og afvigelser fra budgettet med
brug af slides. Ligesom sidste år er dette opdelt i 4 grupper: ”Ungdom”, ”Senior” og ”Fælles”,
hvorved man får et klarere billede af aktiviteterne end i de tidligere regnskaber, samt ”Total”, der
summerer de 3 første grupper men også medtager ”Ikke fordelte omkostninger”. Der er sket
mindre justeringer i opstillingen. I gruppen ”Ungdom” er trænerløn nået op på 509.374 kr, men
dette reduceres med 272.614 kr for salg af træning. Sponsorstøtten var væsentligt større end
budgetteret, men klubben er altid forsigtig med at budgettere støtte. Der var ingen sponsorstøtte
til seniorerne. Under ”Total” blev det nævnt, at klubben fremover regner ældre både som
selvforsikrede, idet man herved sparer en del på forsikringspræmier. Renteudgifterne er mindre
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end forventet, fordi YF har været omhyggelig med kun at trække, hvad der var nødvendigt på
kassekreditten. Den overordnede politik er at tilbagebetale lånene til havnerenoveringen hurtigst
muligt.
Formanden supplerede med at nævne, at resultatanvendelsen viste, at man gerne ville øge
hensættelsen til bådfonden og husrenoveringsfonden. Det må heller ikke glemmes, at havnens
kajanlæg er i en ringe forfatning, hvorfor der fortsat som krævet af Rudersdal Kommune skal
spares op til havnerenovering
Kassereren kommenterede herefter Aktiver og Passiver. De skønnede værdier af både ansås for
rimelige. Klubben havde foretaget en straks afskrivning på 3.760.340 kr på den nye havn, der
herefter stod til en værdi af 1.410.714 kr. Han viste også et regnskab for kontingenter og
pladsleje samt en oversigt over klubbens medlemmer fordelt over køn og alder.
Fra salen blev spurgt om forskellen på de budgetterede 152 kkr og de afholdte udgifter på 323
kkr til Drift og vedligehold af Bådmateriel. Der blev også spurgt om det var rimeligt at sætte
værdien af den nyrenoverede havn til 1.410.714 kr, når denne sandsynligvis kunne holde i 40 år
uden større reparationer.
Kassereren svarede på det første, at dette var en følge af den ændrede regnskabsførelse.
Formanden mente, at værdiansættelsen af havnen var rimelig, da man næppe kunne få mere ud af
en realisation af anlægget.
Fra salen blev der spurgt til Revisionsprotokollatet, som var fremsendt. Man syntes, at det var
meget skarpt, og at det havde mange klagepunkter. Skal medlemmerne være bekymrede for
klubbens soliditet og anvendelse af sine midler? Det var desuden bekymrende, at et så skarpt
protokollat ville blive læst af vore sponsorer og af kommunen. Martin Seidel, som var den af
revisorerne der var til stede, medgav, at protokollatets ordlyd var relativt hård, og han
præciserede, at der ikke på nogen måde var indikationer på misbrug af midler.
Formanden kunne oplyse forsamlingen om, at protokollatet trods alt var mere positivt end året
før. Han kunne oplyse at bestyrelsen havde fokus på at drive klubben omkostningsbevidst, og
han kommenterede derpå udførligt de enkelte punkter i protokollatet. Den tidligere bogholder
havde været tung at samarbejde med, hvorfor simple opgaver ved regnskabsafslutningen havde
taget ganske lang tid. Oprydning i posteringer vedr. forudbetalinger og skyldige omkostninger
fra årsskiftet 2013-14 var først blevet håndteret efter regnskabsårets afslutning og havde optaget
meget kostbar tid. Det samme gjaldt en beslutning fra maj 2014 om, at trække Herslev-lejren ud
af klubbens regnskab. Havnerenoveringen var afsluttet, og man vidste på øre (5.171.053,35 kr.),
hvad projektet havde kostet, og man var ved at forberede regnskabet med henblik på ekstern
revision.
Med disse bemærkninger blev regnskabet herefter godkendt med akklamation.
(20:25) 4.a. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og rykkergebyr mm.
Bestyrelsens forslag til kontingent m.v. gældende pr 1/7 2015 var vist på side 17-18 i ”Materialer
til generalforsamling 2015”.
Formanden nævnte, at der var lagt op til generelle forhøjelser på ca. 5 %, dog ikke for skabsleje,
idet der var mange tomme skabe. Forskellen mellem kontingentet for seniorer og pensionister
fikseres til 400 kr. fast. Der er ca. 12 medlemmer, som endnu ikke er overgået til betaling med
betalingskort. Forhøjelsen er større end pristalstigningen, idet klubben ønsker hurtigst muligt at
slippe af med gælden (kassekreditten) til Nordea, der forrentes med 7 % p.a. Der har ikke været
nogen vinterbadere, men kontingenttypen bevares. Klubben står overfor nogle store
investeringsbehov, der er estimeret til: Nyt bolværk 2,9 Mkr, renovering af klubhus 4,95 Mkr,
samt yderligere automatisk bom og adgangskontrol. Disse investeringsbehov er med til at
motivere stigningerne i kontingent mv.
Der kom nu en længere diskussion, hvor spørgsmål og bemærkninger blev fremsat:

	
  
	
  
	
  
	
  

2	
  

Yachtklubben Furesøen
	
  

Referat godkendt 30. april 2015
	
  

Fra salen: seniormedlemsskab er for dyrt, og det er dyrere end i andre klubber. Man burde betale
for brug af klubbens både. Har sidste års forhøjelser i kontingent mv. bevirket nogen
medlemsafgang? Kan der ikke afsættes flere penge til vandhaner og vandslanger? Nogle
medlemmer havde fremsat ønske om anskaffelse af materiel, men havde ikke fået svar. Et
medlem var glad for service niveauet i klubben og var tilfreds med forhøjelserne, medens flere
mente, at det måtte være en grænse for kontingentstigninger.
Formanden svarede på de enkelte spørgsmål, men her er svarene samlede: Det er vanskeligt at
sammenligne specifikke medlemsudgifter fra klub til klub. Man må se på det samlede billede.
Bestyrelsen vil overveje mulighederne for at dæmpe kontingentstigninger fremover. Siden sidste
generalforsamling har vi haft lidt færre almindelige medlemmer, men til gengæld har vi haft en
talmæssigt større tilgang til ungdomsafdelingen. Der er sat nye strømstandere op på pladsen.
Finn Sørensen bemærkede, at der tidligere er indkøbt slanger og slangeoprullere, men at dette
materiel efter kort tids brug ikke var i orden. Slangerne blev ikke rullet op, nogle blev skåret
over, samtidig med at fittings forsvandt. Noget går til pga. manglende oprydning efter brug. Vi
har et stort aktivitetsniveau; det slider på materiellet, og det koster. Han ønskede mere
hjælpsomhed og indsats fra medlemmerne især til Hus- og Havnedag. Han ønskede endvidere
lige og pæne tal for nøgledepositum, klubstander og andet, således at det blev lettere at betale
kontant uden for besværlig tilbagebetaling af småbeløb.
Dirigenten søgte at opsummere stemningen og vurderede almindelig tilfredshed, men der var
enkelte kritiske punkter.
Formanden afrundede diskussionen og sagde, at ønsker om anskaffelser bør sendes direkte til
Bestyrelsen på bestyrelse@yachtklubben.dk, gerne med kopi til Bådejerlauget på
baadejerlaug@yachtklubben.dk.
Bestyrelsens forslag til kontingent mv. med småændringer for deposita og gebyrer og med en
opfordring til bestyrelsen om at se på stigningerne blev sat til afstemning. Denne skete ved
håndsoprækning. For stemte 43, Imod stemte 3 og 1 ønskede at stemme blankt.
Forslaget fra bestyrelsen med de nævnte ændringer var herefter vedtaget.
Forsamlingen holdt herefter pause fra 21:07 til 21:19.
Efter pausen kom der flere deltagere fra ungdomsafdelingen, andre gik, og deltagerantallet blev
optalt til 29 i alt.
Der blev nu vist en film med klubbens OL-håb Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen, bl.a.
med sekvenser fra en kapsejlads i Dubai og fra det Nordamerikanske Mesterskab i 49FX-joller i
Clearwater, Florida, USA, som pigerne vandt!
4.b. Forelæggelse af budget
Kassereren fremlagde budgettet, som det er vist i det fremsendte materiale sammen med
regnskabet. Klubben fastholder en forsigtig politik mht. budgettering af sponsorstøtte.
Fra salen blev spurgt om grunden til færre budgetterede udgifter til trænerlønninger i 2015 end i
2014. Kassereren svarede, at man ikke kan påregne så mange eksternt rettede aktiviteter i 2015
som niveauet i 2014. Han bemærkede yderligere, at der kun var få ændringer for seniorerne. For
fællesområdet var der større afskrivning på havnen og på kassekreditten. På totalbudgettet og
herunder ”Ikke fordelte omkostninger” var der kun små ændringer. Vedrørende klubhuset var der
afsat 50 kkr til eksterne rådgivning vedrørende energieffektivisering mv. Kommunen har
pointeret overfor YF, at 2013 var sidste gang vi kan forvente støtte til havnerenovering.
Bestyrelsens forslag til budget blev herefter vedtaget med akklamation.
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5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Dirigenten indledte dette punkt med at konstatere, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig til
endelig vedtagelse af vedtægtsændringer.
Fra bestyrelsen var indkommet forslag om 13 ændringer af YF’s vedtægter og fra Peer Bent
Nielsen var indkommet forslag om 3 ændringer af vedtægterne.
Ændringsforslag 1, 2 og 3 drejede sig om typografi, sletning af anførselstegn omkring ordet
Furesøen i klubbens navn, og ændring af navn for Danmarks Idrætsforbund.
Disse forslag blev vedtaget ved håndsoprækning.
Ændringsforslag 4 gik ud på at ændre aldersgrænsen for YF’s medlemsoptag fra 8 til 6 år.
Efter lidt diskussion blev dette vedtaget ved håndsoprækning.
Ændringsforslag 5 drejede sig om at ændre ordet ”Passive medlemmer” til ”Støttemedlemmer”.
Dette medførte nogle konsekvensrettelser og en enkelt sprogmodernisering i §§4 og 7.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
Ændringsforslag 6 drejede sig om at skærpe kravene til rettidig udmelding sådan, at den skal ske
skriftligt inden kontingent, pladsleje etc. er forfalden til betaling. Efter forespørgsel blev det
præciseret, at også udmeldelse vha. e-mail med afsendelse inden denne dato er gyldig.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
Ændringsforslag 7 vedrørte en ændring vedr. revision i dagsordenen for den ordinære
generalforsamling for at undgå modstrid med den forventede vedtagelse af Ændringsforslag 8.
Forslaget, som stort set svarede til Peer Bent Nielsens første ændringsforslag, blev vedtaget ved
håndsoprækning.
	
  

Ændringsforslag 8. Den nye formulering om revision skal imødekomme kommunens
tilskudsregler, der foreskriver ekstern revision. Den foreslåede formulering skal samtidig sikre,
at klubben uden vedtægtsændringer kan vende tilbage til interne revisorer på et senere tidspunkt,
hvor dette er muligt.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.	
  	
  
	
  	
  
Ændringsforslag	
  9.	
  Dette	
  forslag	
  drejede	
  sig	
  om	
  en	
  ændring	
  af	
  tidsfrist	
  for	
  aflæggelse	
  af	
  regnskab.	
  	
  
	
  
Ændringsforslag	
  10.	
  Forslaget	
  drejede	
  sig	
  om	
  præcisering	
  af	
  revisionsform	
  som	
  regnskabsmæssig	
  
revision	
  og	
  præcisering/udvidelse	
  af	
  revisionens	
  rettigheder	
  samt	
  redaktionelle	
  justeringer.	
  
De	
  to	
  forslag	
  blev	
  af	
  formanden	
  søgt	
  sammenholdt	
  med	
  forslag	
  modtaget	
  fra	
  Peer	
  Bent	
  Nielsen,	
  og	
  
dirigenten	
  forklarede	
  forskellen	
  mellem	
  regnskabsmæssig	
  og	
  kritisk	
  revision.	
  	
  
Forslag	
  9	
  og	
  10	
  blev	
  herefter	
  vedtaget	
  samlet	
  ved	
  håndsoprækning.	
  
	
  
Ændringsforslag 11	
  er en konsekvens af bestyrelsens beslutning om at nedlægge FuresøNyt.

Fremover vil indkaldelse til generalforsamling ledsaget af årsberetning, regnskab, budgetforslag
og andet relevant materiale ske ved direkte elektronisk meddelelse og ved opslag i klubhuset
med mindst 8 dages varsel.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
	
  Ændringsforslag 12: For at gøre forbindelsen mellem bestyrelse og udvalg mere effektiv og

smidig, indføres at Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som referenceperson for hvert
udvalg.	
  
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.	
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Ændringsforslag 13. Dette forslag sikrer, at der går mindst 14 dage mellem en ordinær og en
ekstraordinær generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
Med vedtagelsen af Bestyrelsens ændringsforslag nr. 7, 8, 9 og 10 var Peer Bent Nielsens forslag
til vedtægtsændringer faldet bort.
6. Valg af bestyrelse, jfr. Vedtægternes §12.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Gert Eriksen, formand.
Carsten Schmidt, sekretær.
Karsten Hartmann Sørensen.
Søren Fanøe.
Der var ingen modkandidater, og alle blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen består herefter af: Gert Eriksen, formand; Carsten Schmidt, sekretær; Per Svensson,
kasserer; Peter Salskov-Iversen, Niels Bølling, Karsten Hartmann Sørensen og Søren Fanø.
Bestyrelsen vil på det konstituerende møde fordele arbejdsopgaverne nærmere.
7. Valg af juniorudvalg, jfr. Vedtægternes §13.
Sofie Vendelbo Toft Nielsen var indstillet af Juniorudvalget og villig til at modtage valg,	
  hvilket	
  
skete	
  med	
  akklamation	
  som	
  afløser	
  for	
  Lærke	
  Marie	
  Sørensen.

Juniorudvalget består herefter af: Helene Waldmann Jørgensen, Jeppe Stærgaard, Ida Eriksen og
Sofie Vendelbo Toft Nielsen.
8. Valg af en eller to revisorer, jfr. Vedtægternes §15.
Den nuværende revisor Martin Seidel, var villig til at modtage genvalg som revisor i henhold til
de gældende vedtægter. Han blev valgt med akklamation.
Som ekstern revisor foreslog bestyrelsen John Mikkelsen, partner i Christensen Kjærulff,
Statsaut. Revisionsaktieselskab. Der var ingen indvendinger herimod, og valget skal herefter
endeligt bekræftes på den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj.
9. Eventuelt.
9a. Fra salen blev der spurgt til klubbens involvering i samarbejdet med de omkringliggende
skoler i forlængelse af skolereformen, hvor Rudersdal Kommune og de omkringliggende skoler
bl.a. søger at øge aktiviteterne ude i foreningerne. Trænerchefen Ilene Eriksen kunne oplyse at
man i sommerhalvåret 2014 havde haft samarbejde med Virum Skole om et valgfag i sejlads,
som havde været en succes for eleverne, og som ville blive videreført i 2015 med 33 elever. Ilene
oplyste, at skolereformen på dette punkt var noget problematisk, fordi de pågældende elever var
en administrativ belastning og ikke blev integreret i klubben i øvrigt. Ilene vurderede ikke, at der
var ledelsesmæssige ressourcer til at udbygge denne aktivitet ret meget yderligere.
9b. Finn Sørensen efterlyste mere oprydning, og medlemmerne var velkomne til at melde sig til
at yde en indsats. Han så gerne flere deltagere i Hus- og havnedag.
9c. Formanden beklagede, at han ved ankomst ofte havde set bommen åben og ulåste døre i
klubhuset. Han opfordrede alle til at låse og lukke efter sig selv og hinanden, da alternativet kan
ende fatalt for klubben.
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9d. Formanden mindede om arrangementerne: Åbent hus afholdt af Seniorskolen lørdag den 18.
april 14-16. og åbent hus for alle medlemskategorier tirsdag den 19. og onsdag den 20 maj 1719.
9e. Formanden mindede en sidste gang om, at Jena og Katja har behov for økonomisk støtte i
deres bestræbelser på at opnå Danmarks plads i 49erFX ved de olympiske lege i Rio 2016.
9f. Formanden rettede en særlig tak til:
Per Balle Jensen, der kontinuerligt yder en stor og uvurderlig indsats med at holde styr på
medlemskartoteket og bådpladserne.
Finn Sørensen der kontinuerligt yder en omfattende og undervurderet indsats med at holde
klubhus (og for den sags skyld også Triton) i brugbar stand.
Begge medlemmer modtog en vingave, og forsamlingen tilsluttede sig formandens tak ved
applaus.
Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten kunne takke forsamlingen for god ro og orden.
Herefter var generalforsamlingen slut kl. 22:27.
Holte, 30. april 2015
Dirigent:

Martin Seidel

Referent:

Hans Saustrup Kristensen
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