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Farum Sejlklub 
       Antal fremmødte; ca 20 inclusiv fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

 

Dagsorden udsendt med Klubnyt nr.1 2018 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 

4. Forslag 

5. Fastsættelse af indskud og kontigent for indeværende regnskabsår, samt forelæggelse af 

bestyrelsens budgetforslag til godkendelse. 

6. Valg af bestyrelse, udvalg og revision i henhold til vetægternes §11,§ 15,§ 18: 

6.1 Næstformand (Per Duelund er villig til genvalg) 

6.2 Kasserer (Arne Nørby Rasmussen er villig til genvalg) 

6.3 Seniorleder (jan Hellinghus er villig til genvalg) 

6.4 Sejlerskole (Bjørn Petersen er villig til genvalg) 

6.5 Ungdomsleder (Anders Petjursson er villig til genvalg) 

6.6 Kapsejladsleder ( Claus Bidstrup er villig til genvalg) 

6.7 Driftsleder (Jørn Jensen er villig til genvalg) 

6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi er villig til genvalg) 

6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 

6.10 Revisorer 

6.11 Suppleant til bestyrelsen 

7.   Eventuelt 

 

  

1. Der var afbud fra formanden, Poul Ammentorp, p.g.a. sygdom og fra næstformand Per 

Duelund, derfor bød  FAS kasser Arne Nørby Rasmussen velkommen og foreslog fra 

bestyrelsens side Torben Lindved som dirigent. 

Torben blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at alle 

tilstedeværende var stemmeberettigede. 

Der var fejl i den udsendte dagsorden på følgende punkter: 

6.1 Formanden Poul Ammentorp var på valg, ikke næstformanden. 

6.5 Ungdomsleder - Anders Petjursson var ikke villig til genvalg. 

 

2. Kasseren fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med akklamation. 

Beretningen kan i sin fulde ordlyd findes i andetsteds i dette nummer af Klubnyt. 

 

3. Kasserer, Arne Nørby Rasmussen gennemgik regnskabet, som blev offentliggjort i februar 

nummeret af Klubnyt (nr 1. 2018). I klubnyt er der byttet om på de to sider 28 og 29. 

Kassereren betegnede regnskabet som generelt tilfredsstillende. 

 



Til regnskabet var der bl.a. følgende kommentarer: 

 

Under indtægter nævnede kasseren, at den budgeterede merindtægt på seniorkontigentet  

ikke var opnået, muligvis p.g.a. manglende gennemførelse af  alle fremstødene for at 

tiltrække flere seniormedlemmer. 

Tilskud fra kommunen er generelt faldende, det gælder også tilskuddet til 

ungdomsafdelingen. Beløbets størrelse tildeles efter hvor mange børn under 18 år som er 

bosat i kommunen og FAS har mange undomssejlere som bor uden for kommunen. 

 

På udgiftssiden var der brugt mindre på administration end budgeteret, især på 

forsikringudgifterne, er 20.000 kr mindre. Det skyldes at de fleste af klubbens både nu kun 

er ansvarsforsikrede. Besparelsen er hensat på en selvforsikringskonto. 

Seniorafdelingen havde en mindre budgetoverskridelse mens ungdomsafdelingen havde 

brugt lidt mindre end budgetteret. 

 

Driftsafdelingen havde en mindre overskridelse, da regningen for udgifterne til det sidste 

klubnyt i 2016 (ca. 5000kr.) var udsendt så sent, at den først kunne betales i 2017. 

Driften balancerede med +1500kr 

 

Under Aktiver bliver materiellet opgivet til 0.00 kr., efter en gammel tradition i klubben. 

Klubben har stadig et tilgodehavende hos Havnen på ca. 38.000 kr.. 

 

Klubbens likvide midler var på ca.650.000 kr. 

Egenkapital 315000kr. - henlæggelser 336.000 kr. - bl.a. 115.000 kr til ungdomsafdelingen. 

De tænkes brugt i forbindelse med en fornyelse af jolletyperne. Som noget nyt 20.000 til 

selvforsikring. 

Klubben har arvet 50.000 kr fra ejeren af Hellerup bådservice, de står indtil videre urørte. 

 

 

Omkring havnen og den næsten færdige renovering af havnen har Furesø kommune ydet et 

tilskyd på 625.0000 kr. 

Havnen havde i 2017 afdraget 70.000 kr på sin gæld til FAS, således, at  FAS har et udlæg 

til havnen på DKK 38.000. Det forventes afdraget det kommende år. 

 

Begge regnskaber blev godkendt med akklamation. 

 

4. Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Bestyrelsen foreslår at der fortsættes med uændret kontigent og satser i 2018. 

Bl.a. Indskud for nye medlemmer fortsat er reduceret til 1,- kr. og sejlerskolen for seniorer  

er gratis. 

 

I budgettet for 2018 er indregnet en lille medlemsfremgang og der forventedes et lille 

underskud på 5000 kr. 

 

Budgettet blev godkendt med akklamation. 

 



6. Følgende medlemmer af bestyrelse og KU var på valg: 

 

Formand Poul Ammentorp 

Seniorleder, Jan Hellinghus 

Sejlerskoleleder, Bjørn Pedersen 

Ungdomsskoleleder, Ander Petjursson ønsker ikke genvalg. Ny kandidat Mikkel Elmholdt. 

Kapsejladsleder, Claus Bidstrup 

Driftleder, Jørn Jensen 

Hovmester, Sanne Parkhøi 

Redaktør, Henry Andersen 

 

På nær Ungdomsskoleleder, Anders Petjursson var alle villige til genvalg. 

Mikkel Elmholdt opstillede til posten som ungdomsskoleleder. 

Alle kandidater blev valgt med akklamation. 

 

Jesper Jensen vil i den kommende sæsson bistå driftslederen ved bådoptagning og isætning. 

 

Som revisorer blev genvalgt: Torben Lindved og Søren Storm og som suppleant til 

bestyrelsen blev genvalgt: Stefan Lindeberg – alle med akklamation. 

 

7. Eventuelt. 

På formandens vegne, spurgte Arne til reaktioner på det netop udsendte nyhedsbrev. 

Der var primært positive tilbagemeldinger. 

Et medlem mente, at nyhedsbrevet ville udhule stoffet til Klubnyt. Det blev fulgt op med 

spørgsmål om nyhedsbrevet var tænkt som Klubnyts afløser. 

Arne sagde at fra bestyrelsens side er der ikke tanker om, at nedlægge de fire årlige 

udgivelser af Klubnyt, men mente, at på sigt blev klubnyt nok digitalt. B.l.a. Fordi det var 

dyrt at udsende. 

Nyhedbrevet var bl.a. tænkt som en mulighed for at give en besked/reminder om aktuelle 

aktiviteter i klubben. 

 

Værløse 8. marts 2018 

Stefan Lindeberg 

referent 

 

 


