
Referat af generalforsamling 

i 

Farum Sejlklub 

 
torsdag d. 3. september 2020 kl. 19.30 

 

afholdt i ”Stien”, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum 

 

Fremmødte:  Klubbens forretningsudvalg bestående af  

formand Poul Ammentorp,  

kasserer Arne Nørby-Rasmussen og  

næstformand Per Duelund  

samt 14 øvrige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer. 

 

ad 1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og foreslog Arne Stahlfest som dirigent. Arne blev valgt med 

akklamation. 

 

Dirigenten takkede for valget og gjorde rede for, at indkaldelse var rettidig indkaldt i 

martsnummeret af Klubnyt, samt for at den oprindelige dato var udsat p.gr.a. Covid-19 situationen, 

og for at den nye dato var kommunikeret til alle via email d. 10. juli 2020 samt ved en reminder ca. 

en uge før generalforsamlingen. Dette blev godkendt af forsamlingen. 

 

ad 2. Formandens beretning 

Formandens beretning fremgår af vedlagte bilag. Den blev godkendt af forsamlingen. 

 

ad 3. Årsregnskab for FAS og havnen 

Kassereren gennemgik ovenstående 2 regnskaber, som var offentliggjort i ovennævnte udgave af 

Klubnyt og oplyste, at FAS har 236 medlemmer, hvilket er næsten uændret sammenlignet med 

nærmest foregående år. 

 

Et medlem spurgte, om den påtænkte reol til master skal betales af brugerne eller af FAS. 

Formanden svarede, at det var der ikke taget stilling til endnu. 

 

En spørger foreslog, at de senere års overskud blev investeret i papirer, som kunne give et afkast. 

Formanden svarede, at meningen med pengene er, at de skal bruges til fremme af aktivitet omkring 

sejlsport og at bestyrelsen hellere ville bruge tid på det, end på at foretage investeringer som 

forespurgt. 

 

ad 4. Forslag 

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet forslag til behandling. 

 

ad 5. Budget for Året 2020-09-04 

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2020, som derefter blev godkendt. 

 

ad 6. Valg af bestyrelse mm. 



Formand, Poul Ammentorp meddelte, at han var villig til genvalg for en toårig periode og blev 

genvalgt. 

 

Følgende øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd havde på forhånd givet tilsagn om, at 

de gerne fortsætter og blev genvalgt: 

 

Driftsleder:   Peter Mønnike 

Ungdomsleder:  Mikkel Elmholt 

Seniorleder:  Stefan Lindeberg 

Suppleant:  Jan Hellinghus 

 

Som revisorer blev Torben Lindved og Søren Storm genvalgt. 

 

Følgende medlemmer, som har særlige poster i FAS, havde på forhånd givet tilsagn om, at de gerne 

fortsætter: 

 

Kapsejladsleder: Claus Bidstrup 

Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen 

Hovmester:  Sanne Parkhøi 

Pladsmand:  Jon Kjartansson 

Halmand:  Stephan Nandrup Bus 

Nøglemand:  Per Christoffersen 

Havnefoged:  Jesper Kjær Jensen 

Havnevedligehold: Rasmus Cassøe 

Redaktør:  Jesper Kirkeskov 

Webmaster:  Mikkel Elmholt 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at ved generalforsamlingen i 2021 skal der vælges nye 

medlemmer til næstformand og kasserer, da den vedtægtsbestemte 6-årige funktionsperiode udløber 

for disse 2 bestyrelsesmedlemmer. Det samme gælder i 2022 for formanden. 

 

ad 7 Eventuelt 

 

På formandens opfordring drøftedes den fremtidige kommunikationsform i FAS. Følgende 

synspunkter, som vil indgå i et snarligt møde med redaktøren, blev fremsat: 

 

• Tiden er løbet fra et trykt klubblad som Klubnyt 

• Klubnyt i sin nuværende form koster for trykning og udsendelse DKK 5.000 pr. nummer 

• Et trykt Klubnyt en gang årligt (årsskrift) kan delvis erstatte de nyværende kvartilsvise 

udsendelser 

• Udsendelse af nyhedsbreve via email anses for en god ide 

• Udbygning af hjemmesiden med mere input fra bestyrelse og ledere er en god ide 

• Udsendelse af nyhedsmails til medlemmer med aktuelle tiltag er hurtigt og effektivt 

• Udbygning af FAS’s Facebookgruppe til kommunikation medlemmer imellem anses for en 

god ide. Formanden foreslog af lave en aften for at introducere FAS’s Facebookgruppe til 

nye brugere 

• Et nyhedsbrev bør starte med en indholdsfortegnelse 



• Ovennævnte forskellige medier kan ved at supplere hinanden, hver med sine fordele gøre 

kommunikationen mere effektiv 

 

Dirigenten afsluttede mødet og formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og deltagerne for 

fremmødet. 

 

4. september 2020 

Næstformand og referent 

Per Duelund 

 

 


