
MØDEREFERAT   

Bestyrelsesmøde 4-2021 – Tirsdag d. 8 juni 2021  
kl. 17:00 i Restaurant Sejlklubberne.  

  

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Jonas Høgh Christensen (JHC), Ole 
Poul Larsen (OPL), Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Lübeck (PSL), 
Jens O. Harder (JOH), Michael Quist(MQ), Anders Myralf (AM).    
 
Afbud:  Philip Christiani (PC), Henrik Kirketerp(HKT), 
Online: Tomas Dyrbye (TD). 
 
 
 

1.     Godkendelse af referat 3-2021. 

    Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

2.     Orientering fra formanden. 

 

      Opdatering kapsejladser og sejlsportsligaen. 

Alle stævner efter sidste tilpasninger afvikles iht kalenderplan. ASM om 

Sejlsportsliga. Første klubudtagelse til de første 2 liga stævner, som er 

afviklet, blev vundet af kvindeholdet. Næste klubudtagelse om 14 dage til 

de sidste 2 liga stævner. Kun mandehold til denne, efter KDY kvindeholdet 

har deltaget i 2 første liga sejladser. PSL nævnte at J/80 VM og J/70 EM 

afvikles.  

     Midsommerfest på Flakfortet. 

 

CEK oplyste at over 34 både er tilmeldt og ca. 100 personer. Udvalget har 

forberedt og planlagt alle detaljer gennem vinteren. Der har været fokus på 

kommunikation til medlemmer – og med glæde stor tilslutning. Falder 

sammen med Øresund Sammen – hver for sig, og landsdækkende Stafet, 

som afsluttes i Kbh. Havn samme lørdag. Indsejling mellem kl 12-14 ad 

Kronløbet og ud ad Lynetteløbet. 

 

     CEK& JHC møde med ny borgmester i Gentofte. 

 

Mødet handlede om at hilse på den nye borgmester og fastholde det meget 

gode samarbejde som klubben har med Gentofte Kommune. Der blev bl.a. 

diskuteret udvikling på Skovshoved Havn.   

 

 

     Parkering og naboskab i Tuborg Havn 

  Det er eskaleret med en mindre gruppe af beboere i Tuborg Nord, hvis       

opførsel er højst besynderligt. Havnens både bliver oplyst af lommelygte, 

mens ejere opholder sig i båden og flere andre episoder. Politiet har været 



indblandet og taget affære overfor disse opførsler.  Der er foreløbigt indført 

12 måneders parkeringsforbud langs nordmolen – og KDY er på intet 

tidspunkt blevet orienteret.  Kommunen har ikke håndteret 

parkeringsforhold i havnen og er nu klar over, at dette kan udvikle sig de 

næste år. Hvad der sker fremad er helt op til kommunen. Havneudvalget 

fortsætter med at skabe en god dialog med grundejerforeningen.                   

  

 

3  Økonomi 
 

   Regnskab pr. 31. maj 2021  
  OLA refererede til det cirkulerede referat af seneste ØU møde 4/2021 
og gennemgik regnskabet. Ny digital medlemsplatform har betydet, at 
vi endnu ikke har et ordentlig skøn for aktiviteterne i Skovshoved og 
Rungsted, som er en betydelig ubekendt, når der søges at forcaste 
resultat for året og disposition. Der er skubbet mange udgifter fra 
sidste regnskabsår. Disse kommer i år herunder bådene og klubhus 
vedligeholdelse.  Regnskab ser ud til i dag at klubben ender med 0 
resultat for indeværende regnskabsår. For Akademi er resultat nedsat 
og registrering af kurser opdateres ugentlig. Der er fokus på øget 
markedsføring på Akademi. For Event er der endnu ikke indtægt, men 
det som kommer ind afvikles. Alle omkostninger på både fordeles på 
medlemsaktivitet.  Samlet viser afdelinger ca. 1mill kr. i udgifter, uden 
ungdom.  Udnyttelsesgrad af både kikkes efter igen – og der var 
enighed om at vi skal have fokus på udnyttelsesgrad. Der er indlagt en 
udskiftning plan for Ribs og 2 nye Ribs udskiftes nu og løbende 2 
udskiftninger hvert år.  Der er udsolgt af anvisningsretter i Tuborg. I 
2022 er der yderligere optimeringer og bedre udnyttelse af yderhavn, 
som vil bidrage med yderligere indtægter til klubben.  

 
 Kassebeholdning pr. 31. maj 2021 

 
Klubben har en solid kassebeholdning, til at imødegå de store udgifter 
i år til vedligeholdelse.   

 

       Opfølgning på støtte projekter – Klubhuse og Tuborg Havn 
 
Der er løbende i dag aktive 15 projekter, som alle er igangværende på 
forskellige stadier. Opfølgninger på alle projekter foregår løbende. JHC 
bekræftede, at tidligere Kraftcenter aftale som indeholdt 1 KDY Rib, 
ikke længere er gældende.  AM i kontakt med kommunen om endelig 
godkendelse af benzinmolens videre planer.  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  Sager til drøftelse / beslutning 

 

 Vedtægter opdateres i en kommende proces 
 
Bestyrelsen taler om mulige ændringer i vedtægterne for at finde en 
balance i tilfælde af ændringer af klubbens aktiver.  Drøftelser 
fortsætter i bestyrelsen og mulig indkaldelse til medlemsmøde i 
efteråret.  

 
  Frivilligheds projekt, status fra arbejdsgruppe 

ASM og PSL fremlagde og gennemgik deres arbejde om fremtidig 
planer for frivillighed. En god debat forgik og bestyrelsen var enig om 
at udvalget arbejder videre med de fremlagte planer til næste 
bestyrelsesmøde.  

 
   Vedligeholdelses projekt af klubhuse – Fase 2 

AM orienterede at fase 1 i Rungsted er vel overstået (gulve og toiletter 
i stue og1. sal).  Fase 2 er godkendt og igangsættes snarest, når 
materialer er leveret. Fase 2 består af sejlerhuset med nyt tag og 
facade renovering og males samt ny port i nord.  

 Skovshoved Havn-klubhuse-Sejlklubbernes Restaurant 
 
Skovshoved er der renoveret køkken og gulve og vægge i restaurant.          
KDY´s borde og stole er flyttet til Rungsted og erstattet med   
midlertidige løsning indtil nye borde og stole leveres til efteråret. I 
Tuborg er der koblet rådgiver på, for at finde løsning med tagpap og 
selve tagkonstruktionen.   

 

   Faciliteter til Rungsted Sejlklub 
 
Forvaltningen har på foranledning bragt op for borgmester om 
klubhuset i Rungsted. CEK og AM skulle have møde med borgmester og 
kommunal direktør dagen efter for afklaring af nogle spørgsmål. Der er 
ingen prokura fra bestyrelsen til at love noget og der er ingen mandat 
fra bestyrelsen.  
 

 Smart-Bouys – indkøb af selvsejlende kapsejladsmærker 
 
Smart-Bouys er blevet testet til 12M trænings weekend i april. 
Tilbagemeldinger fra test over 3 dage var meget positiv. Enighed i 
bestyrelsen at AM går videre og laver en case på priser og ikke mindst 
vedligeholdelse og opbevaring.  JHC om også at tjekke Mark Set But, 
som anvendes i Sail GP. Målet at vi evt.kunne have en løsning til J/70 
EM.      
 
 
 



 
 
 

 Eventuelt. 
 
MQ oplyste om Bæredygtighedsudvalget har indkøbt bæredygtige 
vandflasker til J/80 VM, J/70 EM og Øresund 123.   ASM informerede 
om den netop afholdte undersøgelse fra DS om kvinder og sejlsport. 
Der har været afholdt fælles online møde med alle klubber, som have 
indsendt svarskema til undersøgelsen. ASM konstaterede at der er stor 
variation om emnet i klubber i DK.  I KDY har vi ikke den store 
divagering af sejlsport mænd/kvinder, drenge/piger. DS udsender 
resultatet af hele undersøgelsen. CEK oplyste at KDY har underskrevet 
kontrakt med Int. Star Class om at afvikle Star EM i 2022. CEK 
informerede om at alle KDY Partnere er indkaldt til frokost møde ultimo 
juni, for at skabe mere energi blandt Partnere og KDY.  AM informerede 
om der var indkommet en mail fra KDY Bridge klub, om at 
medlemmerne ikke længere var velkommen i Sejklubbernes Restaurant 
idet bord opstilling ikke længere passede til onsdag bridge. OLA fik 
overrakt henvendelse og vil bringe sagen videre i Restaurations 
udvalget. Enig bestyrelse var meget forundret om dette og sagen 
undersøges nærmere af OLA.    

          CEK oplyste at medlemstal i dag er 2041, så vi har en netto tilgang på 
ca. 300. 

 

 

 

Referent:  Anders Myralf   9.6.2021      


