Indkaldelse til
Generalforsamling i Taarbæk Sejlklub
i klubhuset
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægternes § 13:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Juniorlederens beretning
4. Seniorskolens beretning
5. Forelæggelse af regnskab
6. Behandling af forslag
Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden i hænde senest ugedagen før
generalforsamlingens afholdelse. Dvs. onsdag den 2. marts 2022.
7. Fastsættelse af kontingent, aldersgrænser og indskud
Bestyrelsen foreslår i øvrigt uændrede satser for kontingenter og indskud. Aldersgrænser foreslås
uændrede. Bestyrelsen foreslår til dækning for kommende vedligeholdelsesudgifter en forhøjelse af
årslejen for jollepladser i jollehavnen fra 800 kr. til 900 kr.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jens Stephensen Thorkil Riising, Jens Stage Petersen, og Anthon Wester. Jørgen Ring er
som juniorleder på valg hvert år.
Formanden Jens Stephensen ønsker at blive afløst (pga. alder!, men bestyrelsen har pt. ikke kunnet
finde en afløser).
Kassereren Thorkil Riising ønsker ligeså at blive afløst, med samme begrundelse som formanden.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bjarne Reider Jørgensen, samtidigt med at stillingen suppleres med et
kassererudvalg som består af en medlemskoordinator til at støtte kassereren.
Alle andre er villig til genvalg.
9. Valg af revisor
Revisorer er på valg hvert år. John Menå er villig til genvalg. I stedet for vores mangeårige revisor
Alice Timmermann, som afgik ved døden sidste år, foreslås af bestyrelsen i stedet Søren Jensen.
10. Eventuelt.
Vel mødt
Bestyrelsen

2. Formandens beretning
Det er et kort generalforsamlings år i år. Sidste gang vi var samlet for at se hinanden med det formål var
den 7. september 2021 - dvs. for under et halvt år siden.
Og siden er der jo ikke sket det store, fordi vi kort derefter endnu engang lukkede ned pga. Corona. Nu
med en ny variant på paletten.
Lad os indrømme det. Det har været en rodet tid at drive sejlklub i.
Med meget få muligheder for at bestyrelsen har kunne gøre ret meget for medlemmerne. Vi nåede vores
traditionelle havkapsejlads Taarbæk Rev rundt med G/T’er (Bombay Saphire!) og bespisning på kajen, og
vi nåede senior- og juniormesterskaber med fest og tam tam, og endelig nåede vi at hale standeren ned
(med formanden på krykker) og mødes i klubhuset til den traditionsmæssige uddeling af årets
mandagsmatch præmier og diverse hade præmier. Så lukkede alt ned igen; godt nok i et lidt mere moderat
omfang. Men det har ikke før nu pr. 1 februar været muligt at afholde åbne arrangementer i klubhuset.
Men nu er det slut! Og det er fra allerhøjeste sted resolveret at Corona (prøv at glemme det ord) ikke mere
er en folkesygdom som kræver specielle hensyn, men skal betragtes som et onde på linje med snot, hoste,
influenza og lign.
Det betyder ikke at vi ikke skal passe på, for smitten er derude stadigvæk og formerer sig lystigt, men vi
kan se lyset for enden af tunnelen. Over halvdelen af danskerne er vaccinerede eller har været smittet, og
vi er rask på vej til at være immune!
Se denne her sejlklubs beretning kom jo hermed til at handle om noget helt andet end det den skulle. Om
vores bedrifter på kapsejladsbanerne, vores oplevelser med sejl langs grønne kønne kyster i mildt varmt
sommervejr, samt glæden ved at se vores sejlerskoler trives, og at unge i stort tal nu er ved at lære og
skatte det specielle ved det vi laver: at være våd, kold og forkommen og LYKKELIG,---- samtidigt!
Lad os blot konkludere: Vi er tilbage til normalen og alt skal nok blive godt igen. For vinden blæser
stadig, solen skinner (ind imellem) og det klukker for boven, når man haler fokken ind og lægger an til
bidevind!
Vi har også i år modtaget god og velkommen hjælp fra vores Kommune og fra Aksel og Paula Nissens
Fond; vigtige bidrag som klubben er meget taknemlig for. Der henvises til punkt 5, Kassererens
beretning, for detaljer.
3. Juniorafdelingens beretning
Sejlklubbens undervisning af juniorer var naturligvis kraftigt præget af Corona. Tovværk og Sømandskab
måtte aflyses, men det lykkedes at gennemføre navigationsundervisningen på den kedelige digitale form.
Men en eksamen, med fysisk fremmøde, fik vi da gennemført udendørs, med max 10 personer i
formandens have og 10 personer på nabomatriklen, Cottage parken. Mundtlig overhøring på formandens
terrasse. 17 juniorer og seniorsejlere bestod.
Sommerens sejladser blev næsten gennemført normalt, efterhånden som corona-restriktionerne blev
lempet. Vi fik gennemført et Yngling DM, hvor 2 yngre juniorer fik bronze medalje og 3 ældre juniorer
tog guldet. Ved Yngling Verdensmesterskabet i Berlin havde vi en af klubbens både med, og de 3 sejlere
bragte ”JR trofæet” med hjem til Taarbæk, som bedste besætning under 23 år. I J70 har vi også klaret os
så godt, at Taarbæk Tigers stadig er i første division i sejlsports ligaen. Kort sagt, Taarbæk Sejlklubs unge
sejlere viser stadig den blå hvide stander på nationalt og internationalt niveau.

4. Beretning fra Seniorskolen
Sæsonen 2021 vil lige som forrige sæson gå over i historien på grund af Corona restriktionerne. Dog ikke
i helt i samme omfang som forrige sæson. Til gengæld er der blevet effektiviseret.
Der blev sejlet med 7 hold om ugen fra maj til okt. Til prøverne i september bestod endnu en håndfuld
dygtige sejlere den praktiske duelighedsprøve.
I 2022 øges antallet af hold, så nye sejlere får plads i vores eftertragtede og hyggelige sejlerskole. Det er
nødvendigt, for seniorskolen kan for tiden melde om fuldt hus og en lang venteliste på omkring 30 elever
som står og tripper!
Det er trist at vi ikke kan lukke alle ind, men det er vel også et tegn på, at vi har succes.
Sæsonen har budt på det vanlige aktivitetsniveau. Den har stået på sejltimer, sejlet aftenmatcher m.m. Båd
klargøring og afrigning.
Alt sammen med en fantastisk indsats og gåpåmod af medlemmer i afdelingen.
Fra klubben skal der lyde en stor tak til alle de dygtige og energiske instruktører og alle dem der hjælper
med at holde os flyende. (ingen nævnt, ingen glemt).
5. Kassererens beretning
Året 2021 har igen været et atypisk år for klubben, og der har været mange ændringer og aflysninger. På
nogle punkter har vi haft lavere indtægter. Til gengæld har der også på andre punkter været tale om lavere
udgifter. Men vi ender med et pænt overskud – efter konsolidering - på 37.104,95- kr.
I den sammenhæng skal det bemærkes, at vi i årets løb har modtaget gaver og tilskud på omkring
150.000,- kr. Vi takker for disse tilskud, der giver et godt fundament for klubbens aktiviteter.
Fra Lyngby-Taarbæk kommune har vi modtaget tilskud på i alt 86.685,24 kr. Det er et vigtigt led i vores
muligheder for bl.a. at kunne tilbyde undervisning til både juniorer og seniorer.
Fra Paula og Axel Nissens fond har vi modtaget 60.000,- kr. der er reserveret til nedsættelse af
juniorkontingentet.
Til pizza-legatet er der modtaget 3.150,- kr. fra deltagerne i vinterundervisningen.
Fra fondsmidlerne er der i 2021 trukket 29.500,- kr. til reduktion af juniorkontingentet, og fra pizzalegatet er der i 2021 trukket 3.785,- kr.
Det er bestyrelsens opfatte, at resultatet for 2021 er tilfredsstillende, og at klubben samlet set har en sund
økonomi.
Af årets overskud har bestyrelsen valgt at overføre 50.000,- kr. til bådfonden. Det må forventes, at der i
den kommende tid vil være behov for væsentlige investeringer i nye/brugte både.
Budgettet for 2022 er opstillet ud fra en forudsætning om, at de normale aktiviteter videreføres i
nogenlunde uændret omfang, set i forhold til tiden før corona.

Medlemstal gennem 10 år
Juniorer
Ungseniorer
Ungdom i alt
Aktive
Passive
I alt
Seniorskole
10. februar 2022

2012
29
0
29
191
43
263

2013
25
1
26
192
37
255

2014
34
2
36
186
52
274
18

2015
41
3
44
154
90
288
16

2016
43
4
47
161
93
301
17

2017
45
5
50
173
95
318
25

2018
45
9
54
229
48
331
31

2019
39
6
45
231
42
318
36

2020
44
7
51
247
42
340
43

2021
42
12
54
247
40
341
46

