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Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i  
Tuborg Havn onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00. 
 
Til stede var 71 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. 
Formanden, Flemming Ipsen, bød velkommen og glædede sig over fremmødet. 

Inden Generalforsamlingens begyndelse var Formanden glad for at kunne præsentere og 
overrække Carbon3, der indenskærs har gennemført Danmark Rundt Inshore-sejladsen 
den 10. september, et diplom for deres rekord i en tid af 2 døgn, 9 timer, 50 min. 3 sek., 
og kunne forstå at ikke hele turen var magssejlads. Samtidig vil vi med dette diplom vise 
omverdenen, at det er rigtigt, hvad I fortæller. Selv om I kun er seks om bord, når I 
sejler, er der et hold bagved på 14 hjælpere. 

Hjertelig tillykke – pokalen er blevet væk, derfor får I kun dette flotte diplom.  

OL-sejlerne, Allan Nørregaard og Peter Lang, er en del af Carbon3-teamet, og vi ønsker 
dem til lykke med deres flotte præstation og ser dem gerne som KDY-medlemmer. 

 

Formanden åbnede herefter generalforsamlingen og ledede valget af dirigent. 

1 Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Niels Bo Andersen, som blev valgt enstemmigt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og beslutningsdygtig. 

2 Bestyrelsens beretning. 
Dirigenten henviste til den i klubbladet “Sejlsport” nr. 4 trykte årsberetning, og 
bad indledningsvis Formanden kommentere og supplere Yachtklubbens 
årsberetning.  
Flemming Ipsen indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens 
vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling og bad forsamlingen 
rejse sig og holde et minuts stilhed. 

2.1 Formanden startede beretningen med at redegøre for de hovedaktiviteter 
bestyrelsen havde igangsat efter seneste generalforsamling. 
⇒ Et meget begivenhedsrigt år, der samtidigt udviser et tilfredsstillende resultat 

på 585 t.kr. 
⇒ Målsætningen fra senest generalforsamling blev gennemgået. Det var 

tilfredsstillende at i indeværende sæson har der været balance i økonomien, 
uden at dette gik ud over medlemsaktiviteterne. KDY gennemførte således 
flere stævner af høj national og international kaliber uden negative 
regnskabsmæssige overraskelser. 

⇒ klubben opgraderede sit regnskabssystem (Navision). 
⇒ Organisationen har fortsat sin positive udvikling. Der har været udskiftning i 

personalestaben, og tre nye bestyrelsesmedlemmer er blevet involveret i 
arbejdet. Organisationen på det frivillige såvel som professionelle område har 
påbegyndt en udvikling, der arbejder på en større sammenhæng og 
integration på de områder der vedrører medlemsaktiviteterne. Alt sammen 
med det formål at styrke medlemsaktiviteterne! 

⇒ Bestyrelsen er ikke helt tilfreds med realiseringen af målsætningen i forhold til 
brugen af vores klubhuse. Selvom der opleves en stigende medlemsbrug af 
klubhusene, er klubben ikke der, hvor der kan sættes et hak og sige ”done”.  

⇒ Herefter blev året i hovedtræk, som beskrevet i den trykte beretning,  
gennemgået. 

⇒ I forbindelse med beretningen blev tre væsentlige nyheder gennemgået. Be-
styrelsen påtænker at starte en salgsproces af Klubhuset i Rungsted med hen-
blik på at flytte ind som lejer. Målet med øvelsen er at udvikle nye faciliteter i 
Rungsted, frigøre kapital og dermed mindske gælden markant. 
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Omkring ejerforholdene for Rungsted Havn har der været møder med Stats-
forvaltningen. Dette efterlader ikke store håb om en tilfredsstillende model for 
KDY. Der er ikke taget stilling til den videre proces, men KDY agter ikke at 
”lægge sig fladt ned”. Endelig kunne det berettes at KDY vil sammenlægge 
ungdomsaktiviteterne på Skovshoved Havn med SKS fra 1. januar 2013. 

⇒ Afslutningsvis blev det kommende års indsatsområder gennemgået. For det 
kommende år vil fokus være: 

§ Medlemsrekruttering og medlemstilbud 
§ Bølgeuroen i Tuborg Havn 
§ Udvikling af klubhuset i Rungsted, hvilket vil forbedre tilbuddet til 

medlemmerne og markant forbedring af balancen 
§ Ungdomsarbejdet i Skovhoved 
§ Ny hjemmeside er en nødvendighed   

 
Dirigenten opfordrede forsamlingen til spørgsmål eller bemærkninger til såvel den 
skriftlige som den mundtlige beretning.  
 
Mogens Brinks takkede for beretningen og det gode arbejde, og kommenterede  
Formandens bemærkning om, at det ikke var planlagt at udskifte direktionen, og 
udtrykte glæde ved at få lov at beholde Anders Kristensen! 
 
Kammeratskabspokalen blev ikke uddelt af Ann-Marie Mohr, men af 
viceformanden, Lars Ive, der motiverede en junior i Rungsted, som er en god 
kammerat og en ledetråd for sine kammerater på havnen. Han er fører i Yngling, 
en dygtig skipper og har mod til at gå alternative veje samt skaber god trivsel. 
Stort til lykke til Lukas Mohr. 
 

2.2 Juniorleder, Christian Rasmussen, motiverede og overrakte Stamfordpokalen til 
August de la Cour, der har gjort en ekstra indsats, er en god kammerat og ydet 
en god indsats på kapsejladsbanerne. 
 
Anders Kristensen overrakte diplomer og gaver til KDY-medlemmer, der havde 
deltaget i OL 2012.  
 

2.3 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger, 
2.3.1 Formandens Hæderstrofæ, Lille Malou, til Jonas Høgh-Christensen for den 

flotte præstation ved OL i Weymouth. 
2.3.2 Honoris Causa til Kisser Schnakenburg samt Udmærkelsestegn af 1973 til 

Jens Vestergaard og de afgående bestyrelsesmedlemmer: Peter Kampmann, Per 
Sindholt og Jan Hyttel. 

2.3.3 KDYs Knap af 2004 til  
⇒ Lars Taarnskov og Lene Elmvig Petersen for mangeårig engageret indsats i 

cruising.  
⇒ Camilla Ulrikkenholm for en engageret indsats i Kapsejladsaktiviteterne. 

 

3 De reviderede regnskaber blev forelagt til godkendelse og meddelelse af 
decharge. 
Dirigenten oplyste, at klubbens statsautoriseret revisor Gert Tomczyk samt Stine 
Grothen, Price Waterhouse Coopers, var til stede i salen. Dirigenten bekræftede 
endvidere, at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat. 

3.1 Klubbens kasserer Claes Rechnitzer indledte sin gennemgang med at fastslå, at 
der forelå et regnskab med ”blank påtegning” fra revisorerne.  
Derefter blev gennemgangen anskueliggjort ved samtidig henvisning til en 
slidepræsentation.  
Sammenfattende konstateredes  
⇒ et positivt resultat på klubbens drift i 2011/12 på 535 kr., eksklusive 

donationer på 50 t.kr.  
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⇒ en næsten uændret balancesum på 50,7 mio. kr., en vækst i egenkapitalen på 
585 t.kr. til 27,7 mio. kr. og en vækst i soliditet fra 53 % til knap 55 %. 

⇒ en ændring i likvider som følge af voldgiftsagen på Tuborg Havn, som 
beskrevet i formandens beretning. 

⇒ budgetteret resultat for 2012/13 på 177 t.kr. 
Kassereren afsluttede med at konstatere, at det igangsatte ambitiøse projekt med 
at forbedre klubbens økonomiske situation var lykkedes, og klubben nu igen for 
alvor er kommet i en normal gænge. 
 

3.2 Dirigenten opfordrede forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer. Der blev 
spurgt om hvor stor en del af renteudgifterne, som er fastforrentede, og hvor stor 
en del, der er variable. Ole Larsen svarede at ca. 200.000 kr. er variable og resten 
fastforrentet.  

3.3 Klavs Olsen spurgte hvor mange ledige pladser der er i Tuborg p.t. i henhold til de 
nye pladser i Skovshoved, og havnefogeden, Troels Bækholm, svarede, at der er 
ca. 100 stk. afhængig af bådenes størrelse. 

3.4 Der blev også spurgt om forpagtningen i Rungsted og deposita. Kassereren 
oplyste at restauratøren ikke helt havde opfyldt kontrakten, så der følges hver uge 
nøje med i hvordan det går, så vi ikke kommer ud i en ny konkurs. Vi har dog 
sikkerhed i forpagterens private ejendom. Samtidig er det ikke gunstige tider for 
at få en ny restauratør, så vi kan ikke bare selv vælge. 

3.5 Tina Lippert: Måske skal udvalget af effekter udbygges, så vi der har været 
medlem i længere tid, kan få noget nyt.  

3.6 Derefter konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt og bestyrelsen 
meddelt decharge. 

4 Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 1.10.2013 - 30.09.2014. 
Det blev foreslået ikke at hæve kontingentet for næste regnskabsår. 
 
Christian Thune Jacobsen foreslog at man skulle overveje at stryge 
uddannelsestillægget pga. manglende tilgang af unge sejlere! Bestyrelsen 
noterede sig dette forslag. 
  

4.1 Dirigenten konstaterede derefter, at bestyrelsens forslag var godkendt.  

5 Behandling af indkomne forslag. 
Dirigenten meddelte, at der rettidigt 10. november 2012 var indkommet to forslag 
til behandling på generalforsamlingen, begge fra Bestyrelsen. Det første forslag 
vedrørte revidering af vedtægterne, det andet oprettelse af en jubilæumsfond. 
Forslagene havde været tilgængelige på klubbens hjemmeside siden 10. 
november 2012. 
 

5.1 Vedtægtsændringer: 
Formanden redegjorde for at der var tale om en revidering af vedtægterne  
Der har gennem en længere periode været arbejdet på en revidering af vedtæg-
terne. Bestyrelsen ønskede forslaget vedtaget i sin helhed. 
Der er primært tale om modernisering, men på følgende områder er der sket 
ændringer: 

• Hjemsted er ændret (officielt fortsat Langelinie) 
• Formålsparagraffen er ændret 
• Bestyrelsen er fremover fra 7-11 medlemmer 
• Hjemmesiden er fremover primært organ for meddelelser  
• Der er tilføjet et paragraf vedr. opløsning af KDY 

 
Klaus Münter mente, at man skal bruge benævnelsen viceformand og ikke 
næstformand. Dirigenten bad om at få dette ført til protokollatet. 
 
Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var ønske om yderligere 
kommentarer eller uddybende spørgsmål. Da det ikke var tilfældet, konkluderedes 
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at vedtægtsændringerne var godkendt med akklamation, men de skal dog 
behandles på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af marts 2013. 
Indkaldelse vil blive bekendtgjort i næste nummer af Sejlsport, der udkommer 
den 19. februar 2013. 
 

5.2 Forslag vedr. Jubilæumsfond: 
Kongelig Dansk Yachtklub agter at oprette en Jubilæumsfond, der har til formål at 
støtte klubbens aktiviteter i Jubilæumsåret 2016. I forbindelse med kontingent-
opkrævningen 2013-14 opkræves et obligatorisk bidrag på 75 kr. til fordel for  
Jubilæumsfonden. Dette bidrag er uafhængigt af medlemsstatus, og vil være  
obligatorisk ved hver kontingentopkrævning til og med 2016/17, således i alt  
4 gange.  
Inden forslaget blev sat til debat gennemgik Formanden status på jubilæums-
arbejdet og præsenterede Jubilæumsudvalget. Gallamiddagen finder sted 13. maj 
2016 i Operaen. Jubilæumslogo blev præsenteret. 
 
Lena Brinks spurgte om det også blev fremstillet til at sætte på bilen.  
 
Peter Nordbjærg mente ikke at logoet var maritimt nok. Det mangler en stander, 
så man kan se at det er en yachtforening. 
 
Arne Sylvester: Logoet springer klubbens image – krone og stjerner skal altid stå 
sammen if. vedtægterne. 
 
Dirigenten: Logo kan ikke debatteres – det er fastlagt. 
 
Niels Chemnitz: Jubilæumsfond godkendt – dog burde tilskuddet sættes op til et 
rundt beløb f.eks. 100 eller 200 kr. 
 
Formanden: Dejligt at nogle vil betale mere, og det er velkomment med et større 
beløb. 
 
Christian Thune Jacobsen: Hvorfor laves en selvstændig fond? Hvorfor ikke bare 
sætte kontingentet op? 
 
Formanden: For at beløbet ikke skal glide ind i den daglige administration, og så 
alt vedr. jubilæumsbogen skal kunne ses tydeligt af regnskabet. 
 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt med akklamation. 
 

6 Valg. 
Dirigenten meddelte, at i overensstemmelse med Valgkomiteens meddelelse i 
Sejlsport nr. 3 afgik 5 bestyrelsesmedlemmer. 3 var faldet for ”aldersgrænsen”, 
én plads var vakant, og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer afgik efter tur, men 
kunne genvælges. 
Der skulle derfor vælges 6 nye medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten gav ordet til 
Vibeke Jonsen, formand for Valgkomitéen. 
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6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Peter Warrer og Mads Ehrhardt blev genvalgt og 
efter Vibeke Jonsens præsentation af Cathrine Spork Dalum, Peter Søgaard, Finn 
Wiberg-Jørgensen og Michael Lynenskjold blev disse nyvalgt, alle med 
akklamation. 

6.2 Valg af kritiske revisorer. Anders Olesen og Ted Gräslund, som nyvalgt efter Finn 
Henriksen.  

6.3 Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisionsaktieselskab Price 
Waterhouse Coopers ved statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk blev  
genvalgt.  

6.4 Valg til valgkomitéen. Vibeke Jonsen afgik og kunne ikke genvælges. Peter 
Kampmann blev nyvalgt. 
Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført. 
 
Yachtklubbens bestyrelse består herefter af: 
Flemming Ipsen, formand Peter Frederiksen Michael Lynenskjold 
Lars Ive, viceformand Mads Ehrhardt Cathrine Spork Dalum 
Claes Rechnitzer Benthe Pedersen Lund Peter Søgaard 
Peter Allan Andersen Peter Warrer Finn Wiberg-Jørgensen 

 

7 Emner til orientering og drøftelse. 
Otto Vang havde det hjertesuk, at når man tager standere ned er den i så dårlig 
fatning, at den kan ikke holde en hel sæson. Vi kan ikke være bekendt, at det er 
så dårlig en kvalitet og med dårligt tryk. For yachtflagene gælder at de falmer alt 
for hurtigt. 
 
Klavs Olsen kom med et fornemt indlæg om ungdomssejlads, som kan ses i sin 
helhed på www.kdy.dk  
 
Dirigenten takkede Klavs for det fine indlæg. 
 
Jørgen Thanning: Vedr. hjemmesiden klages der over, at det er besværligt at 
tilmelde sig aktiviteterne. Vil gerne opfordre til at der laves en App til iPhone/iPad. 
 
Anders Kristensen: Hjemmesiden er gammel, og der skal downloades Google 
Chrome for at det virker. Der arbejdes på en ny hjemmeside. 
 
Vibeke Jonsen: Jeg arbejder meget med hjemmesiden, men mange medlemmer 
ved ikke at de skal logge sig ind med brugernavn og login. 

 
7.1 Formanden takkede dirigenten for indsatsen og de humoristiske indlæg samt 

takkede for god ro og orden og bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. 
Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for KDY. 

 
Generalforsamlingen hævet kl. 22:45. 


