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Referat af KDY´s ordinære General forsamling afholdt i KDY´s klubhus på Tuborg Havn torsdag den 20. 

januar 2022 kl. 17.30. 

 

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 8: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af 

decharge. 

4. Fastsættelse af kontingenter: 

a. Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på 1995 kr.  Der ydes medlemsrabat på 50 kr. 

per medlem, som benytter Bankernes Betalingsservice (PBS) ved kontingentopkrævning.  

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag: 

a.  Bestyrelsens forslag: 

1.  Ændring af § 19  -  stk. 3, 4, 5 

2.  Ændring af § 4  -  stk. 4.1, 4.2, 4.3 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand, valgkomité samt revisorer. 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Michael Quist udtræder af bestyrelsen og kan ikke genvælges iht. vedtægter. Ole Larsen, Anne 

Sofie Munk-Hansen, Peter Stephensen Lübeck og Philip Christiani er på valg og foreslås 

genvalgt.  Følgende er indstillet af valgkomiteen og tiltrådt af bestyrelsen: Peter Midtgaard.  

b. Valg af formand: 

Formanden Carl Erik Kjærsgaard er ikke på valg 

c. Valg af Valgkomité: 

Mads Ehrhardt afgår efter tur.  Jens Christensen foreslås nyvalgt. 

d. Valg af revisorer: 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.  Kritiske 

revisorer er Peter Allan Andersen og Christian Gunni Pedersen er på valg og foreslås genvalgt. 

7. Emner til orientering og drøftelse. 

Information om KDY Foiling center i Skovshoved. 

Uddeling og motivering af hædersbevisninger. 

 

Til stede var 94 medlemmer enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, herunder klubbens 
bestyrelse. 

 

1. Valg af dirigent. 

Formand Carl Erik Kjærsgaard bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og takkede alle for 

at deltage. Formanden foreslog advokat Michael Vilhelm Nielsen som dirigent. Denne blev valgt 

énstemmigt. 
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Dirigent Michael Vilhelm Nielsen takkede for valget, gennemgik formalia inkl. udsendelse af 

dagsorden med forslag og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. klubbens 

vedtægter. Endvidere blev forsamlingen gjort opmærksom på, at alle indlæg foregår fra talerstolen af 

hensyn til referatet og hele generalforsamlingen blev optaget. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Carl Erik Kjærsgaard startede beretning med at nævne de medlemmer, der var afgået ved døden i 

2020 og 2021, og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for at mindes disse 

medlemmer: 

 

2020 

 Jesper Buus Jensen 

 Anna Louise von Lindern 

 Rud Chr. Stahl 

 Niels Brinckmeyer 

 Eggert Benzon 

 Eyvind Peetz 

 

2021 

 Henning Melin 

 Svend Albrechtsen 

 

(et minuts stilhed) 

 

 Æret være deres minde. 

 

Carl Erik Kjærsgaard gik herefter over til bestyrelsens beretning, som supplement til beretningen i KDY 

Magasinet nr. 4/2021. 

 

Formandens beretning: 

Kære medlemmer, 

Jeg vil gerne takke alle medlemmerne i klubben, den siddende bestyrelse og alle frivillige, medarbejderne 

som har stillet så fantastisk op gennem hele året. Tak. Og en helt speciel tak i dette år som jo på næsten 

alle områder har været meget anderledes. Sammenholdet og fællesskabet i vores vores klub har gjort at vi 

kom godt igennem 2021. 

Det er dejligt at se jer alle sammen her igen til generalforsamlingen og ikke som sidste år, hvor vi kun kunne 

mødes gennem de digitale medier. Tak for at I møder op igen. 
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2021: 

30. september 2021 var vi 2012 medlemmer og nu den 31.12. 2021 er vi 2021 medlemmer hvilket er en 

stabil vækst på ca. 14% gennem de seneste tre år. Årets omsætning blev på 25,8 mio. kr. og indtægt på 11,6 

mio. kr. og et overskud på 1.215.000 kr. KDY har en solid kontant kassebeholdning ved udgangen af 2021. 

Ole Larsen kommer mere ind på dette i regnskabsgennemgangen. 

I sidste nummer af KDY magasinet er der beretninger der fortæller detaljeret om det forløbne år fra alle 
udvalg herunder de gennemførte aktiviteter. Samtlige af alle disse aktiviteter er understøttet af meget 
store frivillige kræfter, der har ydet en kæmpe arbejdsindsats, der er til stor gavn for alle klubbens 
medlemmer. Klubbens frivillige kan ikke takkes, respekteres og roses nok.  

KDY har et fortsat godt samarbejde med Dansk Sejlunion, Sejlsportsligaen og øvrige sejlklubber i hele 
landet. 

En meget stor tak skal lyde til A.P.Møller fonden for det meget flotte gavebrev på 20. mio. kr. som KDY har 
modtaget til at udvikle Kongelig Dansk Yacht Klubs nye foiling center på Skovshoved Havn. I dag har vi 
netop meget glædeligt modtaget gavebrev fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 12. mio. kr. til 
projektet i Skovshoved Havn. Mere om dette senere i min beretning. 

MEDLEMSAKTIVITETERNE  

KDY tog initiativ til eSailing i 2020 som den første sejlklub i Danmark, og blev meget vel modtaget med bl.a. 
e-aftenmatcher. KDY afviklede igen i 2021 det 2. Danmarksmesterskab, som blev vundet af KDY 
medlemmet Lukas Mohr. 

”Øresund sammen – hver for sig” kom som et KDY initiativ ovenpå Corona nedlukningerne i 2020, hvor vi 
samlede 43 sejlklubber om dette initiativ fra Gilleleje – Køge og blev gentaget i 2021. Igen med muligheden 
for at runde Bøje 1 // Kongebøjen i Københavns Havn 

KDY havde koordineret datoen med KDY’s Midsommer fest på Flakfortet.  

Dette blev en meget stor succes med ca. 30 både og 98 deltagere på tværs af mange generationer og ikke 

mindst sejlerskole, cruising og kapsejlere. Der blev allerede danset under middagen til ABBA og festet 

igennem til de små timer. Mads Christensen underholdt under vores fælles middag og spidede os sejlere for 

vores til tider selvhøjtidelighed. Det havde vi godt af og der blev grinet godt igennem. 

Aftenmatch i Rungsted forsatte med forsinket opstart til stor glæde for vores medlemmer og alle andre 
sejlere i Rungsted. Tak til en meget flot indsats fra aftenmatchudvalget i Rungsted. 

The future belongs to foiling: Vores Waszp initiativ med stor hjælp fra Wessel & Vett fonden udvikler sig 
rigtig fint og vi er vel den førende foiling sejlklub i Danmark. Dette har vi tænkt os at udbygge markant de 
kommende år. Vi opnåede faktisk bronze ved ungdoms europamesterskaber i Waszp på Gardasøen. 

Europamesterskaberne I J/70 blev en kæmpe succes, med mere en 100 deltagende besætninger og en 
meget flot gennemførelse af stævnet. Mange deltagende sejlere skrev til KDY efterfølgende, at vi som klub 
havde taget afviklingen til et helt nyt internationalt niveau. Tak til Lars Ive for at skabe et meget motiveret 
team fra klubben. Bæredygtighed blev for første gang rigtigt sat på agendaen og det var meget 
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imponerende, at vi opnåede Platinium niveau fra Sailors of the Sea. Tak til Søren Helmer for at lede dette 
arbejde. 

Wessel & Vett Cup for 12M og foilende joller blev afholdt med succes i september. 

150 børn og unge mennesker deltog i KDY´s meget succesfulde sommerlejre i sommerferien både i 
Skovshoved og Rungsted. 

Tuborg Havn – I marts 2021 lykkedes det i et særdeles godt forhandlings miljø med Carlsberg, at købe de 

sidste anvisningsrettigheder til eksisterende pladser i havnen, så nu kan KDY styre og udvikle havnen 

yderligere samt skabe nye havne pladser. Det styrker klubbens havne aktivitet og skaber et solidt 

økonomisk fundament for hele klubben. 

Vi igangsatte et større vedligeholdelsesprojekt i vores klubhus i Rungsted til 1.5 mill kr i foråret. I klubhuset 

i Rungsted er der kommet nye gulve og toiletter på første sal, nye toiletter i stuen i den sydlige ende af 

huset, renovering af bådhuset og udvendigt maling af bygningerne sker til foråret.  I Skovshoved er en 

løbende opdatering af køkken og klublokalerne samt etableringen en take-away deli gennemført. 

Jeg vil takke for det gode samarbejde som klubben har med Tilde, Jill og Kim Hansen her i Address i Tuborg 
Havn. Det nye samarbejde med Peter Mose i Skovshoved og samarbejdet med Tina Krog som 
samlingspunkt i Rungsted er også fortrinligt. 

Kongelig Dansk Yacht Klubs Magasin udkommer fortsat 4 gange årligt. Vi modtager løbende mange positive 
reaktioner på magasinet og flere stærke annoncører er kommet tilbage. Det er et meget vigtigt AKTIV for 
hele klubben og klubbens kultur og fælleskab. 

Digitalisering af klubben fortsætter og er som al IT og Tech en uendelig løbende proces. I foråret 2021 kom 

der en helt ny hjemmeside. Det er et kæmpe arbejde der foregår ”behind the scene” og dette vil bringe 
klubben ind i fremtiden på den rigtige måde. 

KDY har Danmarks største og bedste 29’er Talentcenter - og det er vi meget stolte af. 12 besætninger har 

siden foråret været en del af den faste 29’er træning i KDY Talentcenter i Rungsted. Vores faste træner 

team med Marcus Bay og Filip Hansen har som altid leveret fantastisk træning, og alle teams har givet den 

fuld gas til træning.  

Til VM tog brødrene JC & JP Dehn-Toftehøj en flot bronzemedalje med hjem, og fik sat kronen på værket 

efter en etårig lang intens jagt på at blive blandt verdens bedste 29er-sejlere.  

Til samme stævne tog en af vores pigebesætninger også metal med hjem. Rebekka Johannesen, KDY, og 

Silje Ceerup-Simonsen, KDY/SB, sejlede sig til en flot sølvmedalje blandt alle pigerne og en 14. plads overalt.  

Sæsonen blev sluttet af med EM på Gardasøen. Igen satte KDY’s Talentcentersejlere sig på medaljerne. JC & 
JP Dehn-Toftehøj blev Europamestre foran 200 konkurrenter. Bronzemedaljen tog Gustav og Clement og 

Guldmedaljen for pige teams, tog Rebekka og Silje. 

Dette fantastiske ungdomsarbejde, som har stået på i mange år bekræftes ved at Dansk Sejlunion har 

udtaget 13 KDY sejlere til Ungdom sejlerlandsholdet 2022. Et løft på 5 sejlere fra KDY i 2021. Meget 

imponerende det bør gør os alle stolte. 
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Mesterskaber 2021 

Verdensmesterskab    :   2 GULD – 1 SØLV – 1 BRONCHE 

Europamesterskab      :   2 GULD – 1 BRONCHE  

Danmarksmesterskab :   7 GULD 

 

Rundt om klubben 2021: 

Skovshoved Havn – KDY’s Foiling center: 

Igennem en længere periode har KDY været i dialog med Gentofte Kommune om at bygge i den sydlige del 

af Skovshoved Havn for, at samle og styrke vores ungdoms- og sejladsaktiviteter ét sted på havnen og ikke 

længere være opdelt mellem Sandslottet og Basen. 

I oktober modtog KDY en meget generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 

Fond til almene Formaal på ca halvdelen af den projekterede investering, svarende til 20 mio. kr. Og i dag 

har vi generøst og meget glædeligt modtaget donation på 12 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens 

Fond. 

Samtidig har Gentofte Kommunes borgmester Michael Fenger tilkendegivet, at han grundlæggende er 

positiv over for projektet og for at kommunen kan stille en grund til rådighed for dette.  

Kongelig Dansk Yacht Klub er naturligvis meget taknemmelige for disse donationer, der vil støtte til vores 

videre udvikling af sejlsporten i området. Med den store donation fra A.P. Møller Fonden - Aage og Johanne 

Louis-Hansens Fond og Gentofte Kommunes engagement er projektet et meget stort skridt videre mod 

realisering. 

Det nye foiling center for vores ungdoms-, sejlads- og undervisnings aktiviteter. Kapsejladser vil også blive 

afviklet herfra. Der bliver ikke restaurant i bygningen og KDY beholder sin del af den nuværende 

klubrestaurant og klublokale i den nordlige del af havnen. Med bygningens fremtrædende placering skal 

det sikres, at husets arkitektoniske udtryk og funktioner kan vælges på et kvalificeret grundlag.  

På nuværende tidspunkt føres der konkrete dialoger med fonde og personer tæt på KDY, om at sikre den 

endelige finansiering af KDY fremtidige foiling center til ca 44 mill kr. 

Vi kommer mere tilbage til senere i agenda’en på denne generalforsamling. 

SailGP kommer til København den 20. 21. august 2022, hvilket bliver en stor Københavnerbegivenhed og en 

meget stor international sejlsportsbegivenhed. 

I de samme dage vil vi afholde Wessel & Vett Cup for 12M og foilende joller med fokus på Waszp, der er 

både sejlsports historie i dette og fremtiden samtidig. SailGP er med til at styrke udviklingen af vores 

foilende kultur i klubben. Mere om disse to begivenheder vil komme. KDY vil i den forbindelse gerne endnu 

engang takke for den gode og konstruktive opbakning, som vi modtager fra Wessel & Vett fonden i den 

fortsatte udvikling af Waszp for ungdommen. Vi vil investere yderligere i dette i 2022 med ansættelse af en 

dedikeret træner og i hvertfald 4 clinics med internationale træner kapaciteter.  

Ingen Idrætsklub kan fungere uden frivillige og en meget stor tak til alle som deltagere i dette arbejde. Men 

for at sikre at vi får anderkendt den store gruppe af KDY frivillige og samtidig kan udvide gruppen, da der 
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virkelig er brug for det, har bestyrelsen startet et frivilligheds projekt under kyndig ledelse af Anne Sofie 

Munk-Hansen og Peter Lübeck, som er ved at være klar med tanker og planer. I næste weekend – nærmere 

bestemt lørdag den 29. januar – vil de første planer for dette blive præsenteret til den årlige frivilligheds 

frokost. Kom glad alle sammen, I kan stadig nå at tilmelde jer. 

Et nyt ungdoms tiltag bliver en Sommer Ø-lejr på Ungdomsøen (Middelgrunden), hvor vi forsøger at samle 

op til 100 uge og teenagere mellem 8-16 år til en uge hvor man bor på øen – måske uden mobiltelefoner – 

og får mulighed for at prøve alle vores forskellige både og dicipliner fra Waszp til kølbåde. Det er planlagt til 

sidste uge af sommerferien uge 31. Det skal nok blive sjovt. 

Sejlerskolen både den danske og internationale er en stor succes og alle sejltider er udsolgt og der er 

ventelister. Den eneste måde at øge kapaciteten på er, hvis vi kan skaffe flere frivillige instruktører. Det vil 

vi gerne, så hvis nogen har tid, lyst og kompetence skal det glæde os at høre fra jer. 

KDY mærker en opblomstring af kølbådssejlads og som et nyt tiltag er der planlagt en weekend for 

storbådstræning i Rungsted. Tidspunkt kan ses i kapsejladskalenderen.  

Udover tirsdags aftenmatcher i Rungsted skal vi igen i år være værter for mere end 600 danske- og 

internationale sejler venner, når vi skal afholde: Knarr IKC i Rungsted, 29ér Europamesterskab i Rungsted, 

STAR båds Europamesterskab i Skovshoved, det traditionelle MarbleHead og Øresundsmesterskaberne for 

Drager i Skovshoved, Danish Open i Match Race i Skovshoved, Wessel & Vett for 12M og Waszp, Highlander 

Cup for Waszp og foiling klasser, Klubmesterskabet // Pantaenius Cup den 17. September i Rungsted. Det 

bliver en spændende og flot kapsejlads sæson.   

KDY Midsommerfest – arrangeret af Cruising udvalget - er fastsat til den: 11.-12 juni, hvor vi vil gentage 

sidste års succes og forhåbentligt gøre det endnu større og sjovere. Det fælles nordiske Vikingetræf, som i 

år finder sted i Norge med start i Halden tirsdag d.12 juli og slutter på Hankø d. 17 juli 2022. Yderligere info. 

og tilmelding via KNS hjemmeside eller via KDY Cruising.  

Vores lange og gode venskab med Stamford Yacht Club forsøger vi at bringe til en nyt niveau i 2022, da vi 

afholder to kapsejladser i henholdsvis Skovshoved den 23. – 26. juni 2022 og i Stamford den 9. – 11. 

september 2022. I juni kommer 8 sejlere fra Stamford til Danmark og skal dyste mod 8 sejlere fra KDY i J/70 

og modsat skal 8 sejlere fra KDY til Stamford i september. Det kan styrke båndene yderligere mellem vores 

to klubber. Stamford har meget generøst tilbudt at betale flybilletter og hotel for de danske KDY sejlere, 

der skal til Stamford i september. 

Den 26. – 27. juni vil KDY være vært for ca. 90 medlemmer fra New York Yacht Club og The North American 

Station, som er på cruise fra Oslo til Helsinki og laver et stop i København. 

Helt fremme i 2023 er North American Station ved at planlægge et fantastisk cruise fra Newport RI til Cape 

Cod og øerne Martha´s Vineyard og Nantucket fra d. 2 – 14 juli 2023. Kun 14 måneder fremme. Der 

kommer en artikel i næste nummer af KDY Magasinet. 

KDY fortsætter med at prioritere bæredygtighed under World Sailing paraplyen og Sailors of The Sea 

CR2020 principperne. Bæredygtighed bliver fortsat prioriteret og skal integreres mere i klubbens drift og 

aktiviteter. Og ja - som tidligere nævnt har det jo skabt meget motivation i dette arbejde, at vi fik den flotte 

Platinium pris som omtalt tidligere. Faktisk har det vagt stor opsigt i vores nordiske søsterklubber, som har 

spurgt til vores arbejde og sætter nu også yderligere focus på dette område. Dejligt at kunne være med til 

at sætte et niveau. 
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KDY har som den første sejlklub i Danmark og faktisk hele Norden indkøbt nye selvsejlende mærker, som vil 

lette kapsejladsafvikling væsentligt og samtidigt underbygge vores Bæredygtigheds strategi, da vi skal 

bruge færre påhængsmotorer. Piraterne har med stor tak hjulpet med finansiering af disse nye selvsejlende 

mærker. Det er KDY meget taknemmelig for. 

Kapsejlads- og aktivitets kalender 2022 indeholder igen et ambitiøst niveau med 23 stævner og 21 

aktiviteter inkl. aftenmatcherne i Rungsted.  

KDY følger med stor interesse og fuld opbakning i havne- og kommunalbestyrelsens planerne af Rungsted 

Havn’s nye spændende udviklings- og udvidelsesplaner. 

For ICOYC laver KDY i samarbejde med KSSS en international eSailing serie i foråret. 

 

Værdierne i klubben der favner alle: 

Kongelig Dansk Yacht klub fortsætter med at være en stærk klub, med en sund kultur der viser sig gennem 

et stærkt sammenhold. Vi fortsætter med at styre vores klub videre med udgangspunkt i denne kultur. Et 

eksempel på dette var, at vi i 2021 kunne fejre Ole Borchs 70 års medlemskab af KDY. 

Jeg har sagt det tidligere mange gange: Sammenhold, disciplin, ansvar og kammeratskab er hvad det drejer 

sig om. Eller sagt på en anden måde. Det gode sømandskab er kernen i vores fortsatte succes. 

Det kræver mangfoldighed for klubben at favne dette. Det er det vi kan, i vores klub. Det er det jeg er så 

stolt af ved vores klub. 

Velkommen til nye medarbejdere i 2021: Havnechef Jeff Beck-Pedersen og havneassistent Ole Johansen i 

Tuborg Havn, Christian Jønsson KDY Akademi, Rie Buchardt centerleder i Skovshoved og Flemming Finnerup 

Nørgaard som centerleder i Rungsted.  

Kongelig Dansk Yacht Klub ønsker Hendes Majestæt Dronningen hjerteligt tillykke med hendes 50 års 

regeringsjubilæum og tak for den fortsatte store interesse og gode støtte fra Kongehuset og Hans Kongelige 

Højhed Kronprins Frederik.  

Kongelig Dansk Yacht Klub gav Hendes Majestæt Dronningen et billede af en færøske kunstner i 

Jubilæumsgave, det vil kunne ses i næste nummer af vores magasin. 

Jeg lover på bestyrelsens vegne at vi fortsætter med at udvikle og bygge klubben stærkere! 

Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med alle frivillige, medlemmerne, bestyrelsen, 

udvalgene og sekretariatet. TAK. 

Carl Erik Kjærsgaard 

 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål fra medlemmerne til formandens beretning. Formandens 

beretning blev enstemmigt taget til efterretning med akklamation. 
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3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af 

decharge. 

 

Dirigenten oplyste, at klubbens statsautoriserede revisor ved Gert Fisker Tomczyk og Steffen Kai Pedersen, 

PricewaterhouseCoopers (PwC) samt én af de kritiske revisorer, Peter Allan Andersen, var til stede i salen. 

Dirigenten bekræftede endvidere, at det af bestyrelsen samt de eksterne og interne revisorer underskrevne 

regnskab kunne ses hos dirigenten. 

 

Ole Larsen, kommitteret for regnskab, gennemgik årsrapporten i overordnede linjer med støtte fra 

præsentation på storskærmen.  Årsrapporten havde siden bestyrelsens behandling af årsrapporten den 30. 

november 2021 har været tilgængelig på klubbens hjemmeside og fremlagt i sekretariatet.   

Ole Larsen fremhævede, at året viste et driftsresultat på 1.2 mio. kr. som af bestyrelsen vurderedes som 

meget tilfredsstillende.  Han fremhævede toplinjers væsentligste punkter, kontingenter, loyale sponsorer, 

forpagtninger (med en lang lukningsperiode, men godt gang igen), Eventcentret, kapsejladser og Tuborg 

Havn som et landmark.  Opsamling fra sidste år har været klublokalernes drift, fælles administration, 

digitaliseringen, opstart af Akademi. Klubbens likviditet var fortsat god. 

Toplinjen blev på 11,6 mio. kr., båret af de nævnte fremgange. Med samlede udgifter til 

medlemsaktiviteterne på 7,9 mio.kr. blev resultatet før afskrivninger og renter 3,6 mio. kr.  Under 

udgifterne fremhævedes særligt gennemførelsen af et større vedligeholdelsesprojekt af klubhuset i 

Rungsted, samt opstart af den nye gren KDY Akademi.   

Afskrivningerne udgjorde 2.077 t.kr., idet der i regnskabsåret var ændret regnskabsprincip for afskrivning.   

Renteudgifter er fortsat forbedret og faldet til 378 t.kr efter omlægning af prioritets lån på ejendomme.  

Balancesummen på 48,5 mio. kr. er forbedret efter køb af ikke solgte anvisningspladser i Tuborg Havn fra 

Carlsberg.  Omsætningsaktiverne var 9.2 mio. kr. inklusive likvider på 3,6 mio. kr. Den rentebærende gæld 

var 8,8 mio. kr. efter omlægning af prioritetslån – til lavere rente – i både Rungsted og Tuborg Havn.  

Ole Larsen sammenfattede gennemgangen med at konstatere, at KDY havde haft et godt år med 

medlemsfremgang, et tilfredsstillende driftsresultat, gode tal på toplinjen og fortsat god likviditet. Samlet 

set et tilfredsstillende regnskab, som bestyrelsen indstillede til Generalforsamlingens godkendelse. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsrapporten. 

Christian Thune Jacobsen spurgte til hvor stor en flåde klubben har?   Ole Larsen svarede at samlet flåde 

består af ca. 70 både, bogført værdi 996 t. kr. og afskrivninger er fordelt. 

Laila Andreasen spurgte til udskiftning af klubbens ældre dommerbåde?   Formanden kommenterede at 

spørgsmålet er relevant og havde været oppe i bestyrelsen tidligere. Vil se positivt på udskiftning herunder 

Store Pondus.     

Dirigenten konstaterede herefter, idet der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til gennemgangen at 

Årsrapporten var godkendt énstemmigt med akklamation, og der blev meddelt decharge til bestyrelsen. 

 



9 
 

4. Fastsættelse af kontingenter:  

Ole Larsen orienterede at bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på 1995 kr.     

Dirigenten konstaterede herefter, idet ingen ønskede ordet, at bestyrelsens forslag blev godkendt med 

akklamation. 

 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:  

Dirigenten indledte behandlingen af forslaget med at gøre opmærksom på, at forslaget om 
vedtægtsændringer forudsætter kvalificeret flertal med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages forslaget, 
skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, idet 1/5 af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer ikke var til stede på den ordinære generalforsamling.  

Dirigenten overgik til behandling af bestyrelsens forslag til §19 stk. 3, 4 og 5 som blev fremlagt og 

præsenteret af Ole Larsen. 

Bestyrelsens forslag: 

§19 Vedtægtsændring vedrørende afhændelse af fast ejendom, herunder havneanlæg. 

§19.3 forslås ændret til: 

Afhændelse af faste ejendomme og faste anlægsaktiver, i form af havneanlæg kan kun ske efter 
generalforsamlings vedtagelse.  

Begrundelse:  Sikre at afhændelse af faste ejendomme og havneanlæg behandles på en generalforsamling. 
Altså ikke noget der kan besluttes af bestyrelsen uden indstilling til en generalforsamling.  

§19.4 forslås ændret til: 

Beslutning om afhændelse jfr. §19.3 af faste ejendomme og anlægsaktiver i form af havneanlæg kræver, at 
der er mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede og at mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for. 

Hensigten:  Når beslutningsforslag er bragt til generalforsamling, bør det kræve mere end simpel 
flertalsbeslutning. 

§19.5 forslås ændret til: 

Er forslaget vedtaget, jfr. §19.4, men det nødvendige antal stemmeberettigede ikke er til stede, skal der 
indkaldes ny generalforsamling. Her kan beslutningsforslaget vedtages hvis der er 10% af de 
stemmeberettigede medlemmer til stede, og hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. 

Begrundelse: Der bør være en vis antal medlemmer til stede for at så stor beslutning kan tages, og der bør 
også stilles krav til et vis fremmøde for beslutningstagen. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål. 
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Henrik Andersen indledte med kommentarer til stk. 4 og stk. 5.  Formanden uddybede den nærmere 
mening med forslaget. 

Annett Petersen spurgte til at 10% tilstedeværelse kunne være svært og om man har tænkt at virtuel 
tilstedeværelse kunne tælles med?  Formand kommenterede at tanken er god og man tager den med i 
videre overvejelser. 

Christian Thune Jacobsen kommenterede at være for bestyrelsens forslag, men man kunne vurdere en 
bagatel grænse.  

Dirigenten satte efter en længere debat forslag til afstemning. Forslaget blev vedtaget med væsentligt flere 
en 2/3 af de afgivne stemmer. 

Der vil nu blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget indstilles til endelig 
vedtagelse.  

Herefter overgik Dirigenten til behandling af bestyrelsens forslag til §4 stk. 1,2, 3 som blev fremlagt og 
præsenteret af formanden.  

Bestyrelsens forslag: 

Proponerings ordning i §§ 4.1 – 4.3 udgår og erstattes af følgende (de gældende §§4.4 og 4.5 fortsætter 
uændrede): 

§4.1 foreslås ændret til:   

Optagelse som medlem af KDY sker ved skriftlig ansøgning herom til bestyrelsen. Er ansøgeren under 18 år, 
skal ansøgning underskrives af forældre / værge. 

§4.2 foreslås ændret til:  

Bestyrelsen fastsætter til enhver tid de forskellige former for medlemskab, som klubben tilbyder. De skal 
fremgå af klubbens hjemmeside. 

§4.3 foreslås ændret til:  

En ansøger skal i sin ansøgning angive, hvilken form for medlemskab der ønskes. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål. Forslaget blev vedtaget med alle afgivne stemmer. 

Der vil nu blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget indstilles til endelig 
vedtagelse.  

 

6.   Valg 

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og foreslås genvalgt:  Ole Poul Larsen, Anne Sofie 
Munk-Hansen, Peter Stephensen Lübeck, Philip Christiani.   
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Dirigenten spurgte til om der var kommentarer eller indsigelser fra medlemmer. Der var ingen kommentar 
og konstaterede, at alle 4 bestyrelsesmedlemmer var genvalgt for ny 2 årig periode. 

Michael Quist udtræder efter tur og kan ikke genvælges. Bestyrelsen indstiller til valgudvalget Peter 
Midtgaard som foreslås nyvalgt. 

Peter Midtgaard 

Valgkomiteen har godkendt indstillingen af Peter Midtgaard til bestyrelsen i KDY og som nu skal godkendes 
på generalforsamlingen fremført af Mads Ehrhardt. 

Peter har om nogen sejlsporten helt ind under huden fra sin spæde ungdom som junior i KDY`s 

Ungdomsafdeling i Skovshoved. 

Peters viden om sejlsporten - kombineret med en enorm erhvervserfaring, som han med succes har bedrevet 

med i mange år, har klubben i dag enorm gavn af - som frivillig formand for Havneudvalget i Tuborg Havn - 

og har sat retningen for havnens fremtid.  

Peter er meget fokuseret på, at der skal skabes et højt socialt miljø i Tuborg Havn blandt alle fastliggere og 

gæstesejlere. Mange nye spændende aktiviteter omkring det sociale er i støbeskeen.  Peter ligger i dag i 

Tuborg Havn med sin motorbåd ”MS Missouri”, en af Tuborg Havns mange store både. 

Peter er også initiativtager til genfødsel af klubbens Motorbådsudvalg, som prædiker budskabet, at KDY er 

en mangfoldig klub for alle, der glæder sig over at sejle, uanset om det er med motor eller sejl.  

Vi er mange KDY-medlemmer, der er spændte på at følge Peter Midtgaards arbejde i KDY´s bestyrelse og 

glædes over de resultater i tiden, der kommer 

b.      Valg af formand.   Formanden Carl Erik Kjærsgaard er ikke på valg.  

c. Valg af valgkomité.  Mads Ehrhardt afgår efter tur. Bestyrelsen indstiller at Jens 
Christensen indtræder i valgkomiteen. 

Dirigenten konstaterede, at Jens Christensen er valgt ind og Peter Søgaard er ny formand. 

d.   Valg af revisorer 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt. Kritiske 
revisorer genvalgt uden kommentar. 

Dirigenten spurgte til om der var indsigelser fra medlemmer. Der var ingen kommentar og 
dirigenten konstaterede, at PwC var genvalgt som klubbens revisor. 

 

7.    Emner til orientering og drøftelse. 
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Formanden orienterede om den positive tilsagn fra Gentofte Kommune om opførsel af et klubhus i 
den sydlige del af havnen. Derfor er der fuld fokus på, at skaffe finansiering til opførsel via 
fondsmidler og viste nævnte tal, som det så ud lige nu: 
 
Skovshoved: Kongelig Dansk Yachtklub Foiling center. 
 
Samlet projekt- og byggesum:    43,8 mill kr 
 
Funding: 
 
A.P.Møller Fonden, gavebrev modtaget    20.0 mill kr 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, gavebrevmodtaget  12.0 mill kr 
Fond 2 der føres forhandling med      6.0 mill kr 
Gentofte Kommune tilskud (ikke godkjent p.t)       4.3 mill kr 
Rådgivningstilskud aftalt på      1.5 mill kr 
 
Kort kommentar fra henholdsvis Mikkel Thomsen og Christian Thune Jacobsen om at sikre styring 
af bygge og entreprise priser, som kan have store udsving. 
 
 
Uddeling og motivering af hædersbevisninger ved formanden: 

 
KDYs Ærestegn Honoris Causa af 1933 

 
Kongelig Dansk Yachtklubs ærestegn Honoris Causa, som er indstiftet i 1933 vil vi i år uddele til: 

 

Ole Poul Larsen 

 

Ole har været medlem af KDY siden 1995 og trådte ind i bestyrelsen midt i 2017 og blev valgt ind 

på generalforsamlingen 2018.   

 

Ole er fortsat med i bestyrelsen og er klubbens kasserer.  Vi kan takke Ole for en kæmpe indsats 

og rigtigt mange frivillige timers arbejde med at holde styr på klubbens økonomi.  

 

Klubbens økonomi er i trygge hænder hos Ole -  og der er intet der bliver overset.  

 

Alle tal bliver endevendt ned i mindste detalje hele vejen rundt i klubben – jeg vil skåne jer alle 

for at vise et af de mange excel ark som Ole arbejder med i samarbejde med direktionen og 
bestyrelsen – men det er bl.a. en af årsagerne til at vi i klubben har orden i økonomien. 

 

Ole – jeg vil godt takke dig for alt din arbejde og din betydning for KDY – og tildeler dig hermed 

KDY´s Ærestegn Honoris Causa af 1933. 

 

Tillykke.              
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KDYs Udmærkelsestegn af 1973 
 

Michael Quist 

Vi vil i dag på generalforsamling gerne hædre dig med KDY´s Udmærkelsestegn af 1973 for dit 

mangeårigt frivilligt arbejde i klubben. 

Iht. til vedtægter udtræder du i dag af bestyrelsen efter 6 års trofast og loyalt arbejde. 

Vi vil godt takke Michael for dit arbejde i bestyrelsen og for klubben. 

Håber du fortsætter mange år frem – og det er meget glædeligt, at du netop er indtrådt i Havneudvalget 

her i Tuborg – udover at du fortsætter i Kapsejladsudvalget og Bæredygtighedsudvalget. 

Michael – jeg vil også takke dig for dit arbejde for KDY – og tildeler dig hermed KDY´s Udmærkelsestegn 

af 1973. 

Tillykke. 

 
 
KLARLUNDS Frivillighedspris 2021 

 
Lene Elmvig Petersen   

 

og Bjarne Petersen du bedes også komme herop. 

 

Lene og hendes mand Bjarne Petersen har som klubbens frivillig ydet en kæmpe stor indsats og brugt 

utallige dage hele 2021 i forbindelse med klubbens vedligeholdelses plan i Rungsted. 

 

Hele foråret stod på vedligeholdelse af det indvendige af klubhuset i Rungsted.  Der er lagt nye gulve og 

samtlige toiletter på 1. sal og i stuen er udskiftet og moderniseret.   

 

Lene og Bjarne sørgede for, at såsnart håndværkerne var færdige - blev alt inventar, el, lys, varme og 

vinduer gennemgået af dem.   

Alle borde og stole blev systematisk opgraderet og fik nye gummidupper for ikke at ridse de nye 

gulve.  Alle de elektriske installationer, ledninger og tilslutninger samt alle varmeapparater fik også en 

renovering og opdatering.   

 

Du mødte Lene og Bjarne uanset hvornår du kom ind i klublokalerne, for så var de i gang med at sørge for 

at alt det indvendigt inventar blev ordnet og lavet.  Endda også alle klubbens skabe med bestik, glas og 

tallerkener, som vi alle bruger til klubarrangementer, var gennem Lene´s hænder og sorteret og ordnet, 

så det også er i orden. 

 

En stor ære at kunne uddele Klarlunds Frivillighedspris til fru Lene Elmvig Petersen og kan ikke takke nok 

for det store arbejde Lene sammen med hendes mand Bjarne har ydet for klubben. 

 

 

 
 
KLARLUNDS Talentpris 2021 
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Klarlunds Talentpris tildeles til et team bestående af 2 dygtige, engagerede og talentfulde sejlere:  

 

Rebekka Johannesen og Silje Ceerup-Simonsen.  

 

De har, siden de var ganske små, grebet sejlsporten an på en yderst seriøs måde.  

 

Deres tilgang til træning, udvikling og vidensdeling i KDY’s 29er Talentcenter, har i sæsonen 2021 medført 
fantastiske resultater i form af en Sølv medalje til VM og en Guld medalje til EM i pigernes 29er klasse.  

 

Rebekka og Silje kaster sig nu over deres første Olympiske kampagne i 49er fx klassen og går efter at 

repræsentere Danmark til OL i 2024.  

 

 

Tillykke med Klarlunds Talentpris som jeg vil overrækker jer sammen med Ann-Marie Mohr. 

 
 
Lille Malou  /  Formandens Hæderstrofæ 

 
En af vores mange unge besætninger har vist en helt exceptionel høj klasse i 29er jollen i 2021 - ikke 

tidligere har én dansk besætning været så dominerende som brødrene Jens-Christian og Jens-Philip Dehn-

Toftehøj.  

 

Da Covid-19 tog sit indtog i Danmark for snart 2 år siden besluttede de 2 brødre – også kaldet JC og JP,  at 

forfølge en drøm de begge havde:  

 

at tage medaljer til 29er VM.  

 

De havde ikke før sejlet sammen og JP havde holdt en længere pause fra sejlads for at koncentrere sig om 

sine studier. 

 

JC og JP har haft en afgørende rolle i forhold til udviklingen i KDY’s Talentcenter i de sidste 2 år.  
 

Der er skabt en træningskultur og et socialt fællesskab - der er altafgørende, når der skal hentes medaljer 

hjem til Danmark.  

 

I 2021 blev det hårde slid til hele 2 medaljer på internationalt niveau:  

 

JC og JP vandt Danmarks første VM SØLV i 29er klassens i overalt kategori - samt  

 

29er EM GULD, også her i overalt kategorien.  

 

Desuden tog JC GULD ved 29er DM med en yngre makker - som han også skulle repræsentere Danmark til 

ved World Sailing’s Ungdoms VM i Oman senere på året. 
 

Tillykke med jeres flotte præstation i 2021 og ikke mindst den succesfulde rejse der har gjort det muligt at 

nå så langt i en international klasse, hvor rigtig mange lande ruger deres kommende Olympiske sejlere. 
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Hyldest af et særligt medlem 

 

OLE BORCH 

 
Ole du har været et trofast medlem af KDY fra 1951 og er fortsat medlem og vi står nu her i dag 71 år 

efter din indmeldelse og vil gerne hylde dig for din loyalitet for klubben gennem så mange år. Det er der 

såvidt vides ikke mange – og har ikke kendskab til det – som kan matche dig.  

Du har givet så ufatteligt meget tilbage til klubben gennem alle årene i mange forskellige henseender og 

har da også opnået : 

KDY´s Udmærkelsestegn af 1973 som du fik tildelt tilbage i 1978  

og i 1980 fik du tildelt  

KDY´s Ærestegn Honoris Causa indstiftet i 1933 

Her på årets generalforsamling vil vi gerne i dag med stor respekt hylde dig for den loyalitet du viser 

klubben gennem dit indtil videre 71 årigt medlemskab. 

Tillykke Ole – og lad os give et stort hurra til Ole Borch. 

 

Carl Erik Kjærsgaard takkede dirigenten Michael Vilhelm Nielsen for varetagelse af hvervet. Samtidig 

takkede han for fremmødet og ser frem til det kommende år! 

 

Afslutningsvis udråbtes et trefoldigt hurra for KDY og sejlsporten. 

 

 

 

Referent: Anders Myralf 

 

 

---------------------------------------------------------------  

Dirigent Michael Vilhelm Nielsen 

 


