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ORIENTERING 
 
Bestyrelsesmøde 5-2017 - torsdag den 15. juni 2017 kl. 17:00 – KDY’s Klubhus, 
Skovshoved.  
 
Til stede: Lars Ive/formand (LI) , Peter Bo Rützou/næstformand (PBR), Anders Bogason (AB), 
Jonas Funck (JF), Jens Harder (JH), Sarah Gunni-Toftedal (SGT), Jonas Høgh-Christensen 
(JHC), Henriette Koch (HK), Finn Wiberg Jørgensen (FWJ), Dan Ibsen (DI) 
 
Afbud: Torben Bjørn Christensen (TBC), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ), 
Ole Poul Larsen (OPL)  
 
 
1 Godkendelse af referater 

Bestyrelsen godkendte referat 4/2017. 

2 Orientering fra formanden & direktør 

Møde med DS: LI har haft møde med DS formand, Line Markert. Et godt møde, herunder 
også med fokus på, hvordan man får styrket samarbejdet i Kraftcenter Øst. 

Formandens mail til medlemmerne: Den specielle mail til medlemmerne som et resultat 
af Lynenskjolds mail udsendt til et ukendt antal KDY-medlemmer, har givet en god portion 
positive reaktioner fra medlemmer. Mange har sagt – det var på tide – men roser KDY for 
vores tålmodighed og fastholdelse af en sober tone. 

Fartøjer: Vores Farr 40 er sat til salg hos en international mægler i Holland, som også har 
kontorer i Italien, Kroatien og Tyrkiet. Asking price er 45.000 euro. Håber at de eventuelt 
kan sælge dem som et par, og her har vi aftalt en max. ramme for rabat. 

Kapsejlads Vi har afviklet tre stævner indtil nu – 29er Euro Cup, Opti Cup og Crown Cup. Et 
aflyst J/70 stævne i Thurø som en del af Grundig Sailing Cup serien. Endvidere er 
Marblehead Trophy i juli aflyst med kun tre deltagere. I den forestående weekend afholdes 
internationalt match race stævne i Skovshoved, som en del af European Match Race Tour. 
Planlægningen af sæsonens øvrige stævner er i god gænge – til X Gold Cup i juli forventes 
omkring 40 deltagere, mod 65 for 2 år siden. 

KDY har vundet bud om at afholde Finn Master Worlds 2019 i Skovshoved. Stævnet tiltrak i 
2016 over 400 sejlere på Gardasøen; Vi kan forvente 300+ i Skovshoved ifølge FWM 
organisationen. Vi er allerede i kontakt med Sport Event Danmark om potentiel støtte. Der 
arbejdes på et VM for 12mR, 8mR og 6mR i 2020, samt EM eller VM For J/70 i perioden 
2020-2024. 

Ungdom: Ungdomsudvalget i Rungsted er blevet reorganiseret med 4 nye medlemmer, og 
Ann-Marie vil anvende en del ressourcer på at få dem godt i gang, da de er relativt nye i 
KDY-arbejdet. Det tegner rigtig positivt, og kan blive en gevinst for det samlede 
ungdomsarbejde i Rungsted, ikke mindst også den mere breddeorienterede del. 

Copenhagen Poker Run: Skal afvikles med afslutning i Tuborg Havn med forventeligt 60-
70 hurtige powerboats. Der bliver også udstillet sportvogne og luksusbiler på Danica 
grunden. Der forventes mange tilskuere til området lørdag den 1. juli, hvor der er speedtest 
udenfor havnen, og bådene kan ses herefter i Tuborg Havn. KDY lægger havn til og støtter 
arrangementet delvist og har eksponering på plakater, annoncer, display m.v. Direkte 
arrangør er Powerboats.dk organisationen. Et spændende arrangement i Tuborg Havn og for 
området. 

Kommunikation: Susanne Salminen er tilbage på deltidsbarsel – én dag om ugen – som 
primært er fokuseret på at sikre løbende Nyhedsbreve hver 14. dag, samt andre aftalte 
opgaver. Susanne vil være tilbage fra barsel medio september. 

Klarlund priser: KDY og Klarlund har som en del af vores mangeårige samarbejde indgået 
aftale om to priser – en talentpris på 25.000 kr. – som en fortsættelse af det initiativ som 
blev startet i Operaen ved jubilæumsfesten - og en frivillig pris i form af et ur. Information 
herom kommer i SEJLSPORT 2/2017, der udkommer den 30. juni, med mulighed for 
indstilling til priserne, og der nedsættes to priskomiteer. 
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Tuborg Havn: Carlsberg og KDY har som et resultat af en proces gennem det seneste halve 
år, indgået aftale om en række vigtigt elementer i relation til Tuborg Havn. Pladser øst for 
broen kan nu fremlejes. Markant nedsættelse af fremtidige salgspriser for C’s resterende 
markant. Mulighed for at oprette en del store pladser i yderbasin, finansieret af Carlsberg. 
Igangsætning af salg afventer udfaldet af retssagen. 

Tuborg Havn sager: Sagen går i princippet sin gang, og i næste runde er det sagsøgte, 
som skal levere duplikker. Det har i væsentlig grad påvirket sagsøgerne, at Kystdirektoratet 
har annulleret to af de væsentlige vilkår i tilladelsen fra 2006, og blankt erkendte at de ikke 
havde haft hjemmel til disse vilkår. Sagsøgernes advokat har indsendt en klage til Miljø- og 
Fødevarestyrelsens klagenævn i et forsøg på at få dem til af ophæve Kystdirektoratets 
annullering af vilkårene, dva. Mange af påstandene er baseret på de nu annulerede vilkår. 
Kystdirektoratet og KDY har sendt vores bemærkninger til klagenævnet, og afventere 
nævnets afgørelse. 

Ny aktion af Lynenskjold: Lynenskjold har nu rettet direkte henvendelse til alle 
grundejerforeningerne omkring Tuborg Havn. Materialet er sendt til bestyrelsen. 

SKATs kontrol: SKAT har fremsendt en redegørelse om resultatet af deres kontrol vedr. 
moms og Tuborg Havn (foranlediget af nogle af sagsøgerne). Den oprindelige klage ser ud til 
at være afvist, men det kan koste KDY ca. 200.000 kr. specielt relateret til 2014/2015 hvor 
gæstelejen var særlig høj ifm. ombygningen af Skovshoved Havn. Det kan også få 
konsekvenser for den fremadrettede momsnøgle. Deloitte er taget på råd vedr. 
kommentering. Bestyrelsen holdes orienteret. 

3 Økonomi status 

DI gennemgik fremsendt notat samt hovedposterne for perioderegnskab og estimat for året. 
Resultat af medlemsaktiviteter holder stort set budgetterne +/- på diverse poster. Der er 
markant mindre indtægter end budgetteret, som vil påvirke det estimerede årsresultat. 

4 Strategiarbejdet – status 

Bestyrelsen var enige om, at arbejde parallelt med projektet om hvordan vi styrker klubbens 
økonomi samt det fortsatte strategiprojekt vedr. hvordan skal KDY se ud om 5 år. 
Styringsgruppe er AB, PBR  & JHC. AB påtog sig at skrive strategisporene sammen med de 
aktiviteter vi i øvrigt har igangsat jævnfør vedhæftede notat. 

5 Hvordan styrker vi klubbens økonomi 

Bestyrelsen drøftede en række mulige scenarier mhp. at sikre, at vi næste år får en budget 
minimum i balance og baseret på et sikkert indtægtsgrundlag. 

Bestyrelsen var enige om mål, process og deltagere i processen. 

6 Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

Næste bestyrelsesmøde: 14. august kl. 17.00, klubhuset i Skovshoved 

 

Referent: Dan Ibsen  

 

 


