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Dagsorden pkt 2 - Formandens beretning 
 
2018 har været et skelsættende år i Skovshoved Sejlklub.  
 
På generalforsamlingen sidste år fortalte vi som kandidater til bestyrelsen om vores planer for 2018. Blandt 
andet sagde formandskandidaten: 
 

“Vi forestiller os en struktur, der uden krav om forpligtende afdelingsmedlemskaber åbner døre [..] for 
ethvert af klubbens medlemmer – og endda i nogen grad også for sejlere, der endnu ikke er medlem af 
SKS. Det kræver et nysyn på vores alle vores ydelser, på vores økonomi og de rammer som klubben og 
afdelingerne drives under.” 

 
….og: 
 

“Visionen er klar: SKS som en åben og tilgængelig sejlklub - med spændende, relevante og veldrevne 
tilbud – der bidrager til sin omverden – og som har et klart svar på, hvad man ”får for sit kontingent”, 
til enhver der måtte spørge. Det er hvad jeg - og resten af bestyrelsen - ser som vores opgaver i den 
kommende tid.” 

 
Når I vælger en bestyrelse, der udtrykker sig så klart inden et valg, så opfattes der også et meget klart mandat 
ved valg.  
 
Og det er præcis hvad der er leveret gennem 2018: I forsommeren blev SKS den første sejlklub i Danmark med 
egen smartphone-app og et avanceret IT-system til at håndtere vores voksnes medlemmers sejlads i 
Sejlcentret. Dørene var nu åbne for et pilotprojekt til at håndtere flere medlemmer, ved at ledig kapacitet nu 
ville være synlig fremfor hemmelig. Ventelisterne ville fordampe. 
 
Der blev afholdt møder med både sejlere og instruktører og forklaret og fortalt. Der var mange, som syntes at 
ideen med at indføre denne app var god, og så frem til at deres sejlads kunne planlægges mere smidigt. 
Pilotprojektet mødte dog også modstand, fra nogle af de, som skulle være en del af det. Bestyrelsen mener, at 
det kan skyldes vores iver efter at komme hurtigt afsted med projektet, og at vi derfor ikke har givet 
medlemmerne den fornødne tid til at modne tanken om forandringer.  
 
SKS kom endelig med på vognen med en J/70 sportsbåd i flåden. Et køb, der blev finansieret gennem årets 
drift, men var knyttet til en ny 3-årig sponsoraftale med SIF Gruppen. Sidenhen har Peter SIF Nilsen ”aflyst” 
denne aftale, hvilket har skabt en del forvirring i Bestyrelsen. Der er ikke kommet henvendelse fra direktøren 
for SIF, der har skrevet aftalen under, og de ansatte i SIF agerer som at aftalen er i kraft.  
 
Den nye J/70’er, der kom på vandet til både træning og til den sidste Grundig Cup i Skovshoved, er nu en fast 
del af vores flåde, og har tydeligt glædet en del medlemmer indtil den blev sat væk for vinteren. 
 
Jan Schlüter, der har drevet vores sekretariat i en lang årrække søgte nyt job i foråret - og fik det. Jan forlod 
sin stilling i SKS med udgangen af maj, og gav de fremmødte ved sin afskedsreception lidt af en svada om den 
tone og det klima, som Jan igennem de senere år havde set spire i SKS. Tonen var en medvirkende årsag til at 
søge væk, forklarede Jan. 
 
Rikke tog imod udfordringen og påtog sig Jans ansvarsområder i SKS. Udover den løbende administration af 
medlemmer og økonomi bragte Rikke os hjem på budget i Sailing Concept, der i 2018 har været en 
pengestrøm på mere end 600.000 i SKS. Det er blandt andet en aktivitet som Sailing Concept, der muliggør at 
vi kan anskaffe en ny båd som J/70’eren for egne midler – og ikke er afhængige af sponsorer, eller at vi skal på 
lånemarkedet som mange andre klubber ville være nødt til.  
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Vores ungdomsafdeling har i 2018 været præget og drevet af en lille gruppe forældre. Og lad det være sagt 
med det samme: I har gjort et stort og rigtig flot stykke arbejde med at genopbygge ungdomsafdelingen. Flere 
forældre kom til gennem sæsonen, og særligt Signe Schouboe kom, så, og trak igennem. Signes store flid 
udløste en velfortjent Årets Skovser ved Andespillet i december. 
 
Sommeren og efteråret lærte os, hvor der kunne optimeres i det daglige. Sekretariat står derfor trimmet og 
skarpt, klar til sæson 2019, med færre ressourcer end i lang tid, men med en klar plan for hvordan opgaverne 
skal løses. 
 
I 2018 er SKS virkelig kommet langt med sin organisation, en stærk og selvstændig økonomi og en klar ide om 
det at være en åben og tilgængelig sejlklub. Som lovet. 
 
 
Medaljen har også en bagside 
 
Vi har i 2018 lært, at der er noget der hedder mistillidsvotum, og vi har også lært, at der findes en lille skare af 
medlemmer, der ingen midler skyr for at komme igennem med deres dagsorden.  
 
Det kommer I til at opleve igen i aften. Vi får en aften, der (igen) skal handle om Rikkes forhold i sekretariatet, 
om bestyrelsens forsømmelser af dit og dat, om medlemskaber til 17 kroner, om manglende 
revisorpåtegnede kvartalsregnskaber fra hovmesteren, og om et klubliv, der beskyldes for at være blevet 
vekslet for kold forretning. 
 
På den ekstraordinære generalforsamling tog I medlemmer stilling til, om hvorvidt to bestyrelsesmedlemmer 
mon kunne have vetoret, bare fordi de havde en anden dagsorden end flertallet, og det mandat som 
bestyrelsen havde fået af årets ordinære generalforsamling. Det sagde I klart nej til. 
 
Vi vil fra bestyrelsen meget gerne udtrykke vores store tak til alle medlemmer der bakkede os op ved den 
ekstraordinære generalforsamling. Hånden på hjertet, så var det en særdeles demotiverende tid, og det har 
ikke været helt let at genfinde arbejdsglæden i vintermørket. For nogen har det været umuligt.  
 
Vi skylder således Jesper Meulengracht en kæmpe tak for en meget stor indsats i SKS. Da Jesper indtrådte i 
bestyrelsen i 2010 var SKS langt fra en klub, som havde orden i sagerne. Der var rod i bilagene, tvivlsomme 
udbetalinger, og opskrivninger af klubbens aktiver i et forsøg på at skjule negativ drift. Først blev der ryddet 
grundigt op, sammen med den øvrige bestyrelse, og derefter hoppede Jesper ombord i et stort og 
omfattende arbejde med klubbens strategier, sammen med Flemming Høstgaard. Jesper påtog sig også rollen 
som næstformand, og blev kort efter konstitueret formand ved Ulrik Haumanns afgang et år før tid. Jesper 
blev første gang valgt som formand for Skovshoved Sejlklub i 2014. Rollen som formand bestred Jesper i i alt 5 
år, hvorefter han vendte tilbage til næstformandsrollen sidste år.  
 
Jeg tror, at den sidste lyst til at uddele af sin kostbare fritid til frivilligt arbejde for SKS blev pint ud af Jesper i 
december sidste år. I frivilligt arbejde skal det være arbejdsglæden der driver værket.  
 
For første gang i mands minde skal vi på en ordinær generalforsamling behandle tolv forslag. Der er flere 
forhold der er værd at hæfte sig ved: 
 

• Forslagene handler nærmest ikke om sejlsport. 
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• Ingen af de indkomne forslag har været drøftet hverken løst eller fast med så meget som ét 
bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt at slå fast, fordi nogen af forslagene fremstår som om at 
generalforsamlingen er sidste udvej i forhold til en modvillig bestyrelse. Det er ikke tilfældet.  

 
• Tilgangen fra nogle af forslagsstillerne virker ikke så konstruktiv, og tankerne falder let hen på en ny 

mistillidsdagsorden. Forsøget på at kuppe bestyrelsen i december fejlede, men det er efterhånden 
klart, at der igen er visse medlemmer der udlægger miner og har samme hensigt - se bare forslag 4. 

 
Lad det være udtrykt helt klart: Der er ingen i bestyrelsen, der som frivillige kræfter i vores forening, vil lade 
sig “pålægge” hverken det ene eller det andet, ej heller finde sig i en ubehøvlet tone, særligt ikke fra de 
forslagsstillere, hvis egen, løbende indsats for SKS kan ligge på et meget lille sted.  
 
 
Klubliv 
 
Der har gennem sæsonen været masser af klubliv ved siden af sejladsen. Bestyrelsen har fokus på 
sejladstilbud og hvad der foregår på vandet, men synes det er fantastisk, når disse aktiviteter breder sig til 
hyggelige stunder på land også. 
 
Sæsonen indledtes med standerhejsning, sildebord, en masse medlemmer og en forventningsfuld bestyrelse, 
der så frem til et år med et højt aktivitetsniveau.  
 
Igennem sæson 2018 har ca. 30 sejlere hver eneste onsdag først konkurreret på vandet, og dygtiggjort sig i 
kapsejlads i vores Match-28 racere, og derefter har de dystet om hvem der kunne tilberede det lækreste 
måltid mad og servere det i Sejlerhuset.  
 
I Sejlcentret er der også sejlet sommertur til Sverige og Hven i Match 28, og afholdt klubmesterskab med 
efterfølgende middag og fest. Det er gamle traditioner, som der holdes liv i og bakkes op om med rigtig fin 
tilslutning. 
 
I ungdomsafdelingen er grillen flittigt rullet ud på den nye Opti-ø, og der er hygget med forældre, søskende og 
sejlere. Ungdomsafdelingen løftede opgaven med at holde Skovser Cup traditioner i hævd, og lykkedes med 
at levere et flot stævne. Det har været dejligt at se. 
 
Og Knarr-sejlerne har hver torsdag lånt dommerbåd, gummibåd og alt det kapsejladsgrej man kunne drømme 
om til deres aftenmatch. Og når de kom ind igen blev der grillet og hygget i Sejlerhuset. 
 
Og lad os da også bare nævne et par håndfulde medlemmer og støttemedlemmer, der to gange ugentligt 
mødes i “klublokalet” i restauranten og rafler og drikker øl. De fleste forslag går på at ændre netop rammerne 
om dette. Set fra bestyrelsens side, er der allerede nogle fantastiske rammer for denne aktivitet. 
Hovmesteren og de to klubber tager udstrakt hensyn til, at der hver onsdag og fredag er klar til jer, og faktisk 
er I vel den mest forkælede gruppe medlemmer i SKS, med de bedste rammer, uden at I selv gør nogen form 
for indsats hertil.  
 
 
Klubliv er også afholdelse af arrangementer 
 
Efter sommerferien var SKS medvært på ”Road & Boat Show”, et initiativ som Audi i Danmark afvikler flere 
steder i landet. Vi valgte at koble Sailing Concept på, og mens Audi bød på prøveture på land, bød vi på 
prøveture på vandet, sammen med vores dygtige event-skippere. Alle interesserede fik prøvet hvad det vil 
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sige at sejle i en matchracer. Arrangementet var en stor succes, med masser af liv på havnen – og vi er med 
igen i år d. 25. maj.  
 
Igen i 2018 var SKS vært for Sejlsportsligaen. Det kørte lidt i samme rille, efter at vi har været vært i 3 år i 
træk. Det er der ingen anden klub der har gjort for Sejlsportsligaen. I 2019 har vi meldt pas: vi kan ikke blæse 
og have mel i munden. Vil vi have et slankere sekretariat, må der også være færre opgaver. 
 
Der er derfor også indbudt til en række udvalg, herunder et klublivs-udvalg. Gæt, hvor mange der syntes det 
var vigtigt? To. Og en stor tak til jer begge, for at byde jeres arbejdskraft til!  
 
Sidst på året afholdtes en hyggelig hjælper-middag, hvor alle der har gået til hånde gennem sæsonen var 
inviteret på middag i vores egen Restaurant Sejlklubberne. Det var en hyggelig aften med mange deltagere. 
 
Årets sidste arrangement var vores traditionsrige Andespil, der er mindst lige så meget for de mindste som for 
de største. Andespillet er vel gået over til at blive vores afrigger-fest hvor diverse priser uddeles – eksempelvis 
Årets Skovser.  
 
Men nu tænker du måske, at vi jo har hørt så meget om “mere klubliv og mindre forretning” som valgmantra 
fra de medlemmer, som ønsker at bestyrelsen skal fokusere på restaurantdrift i stedet for sejlsport. Venner, 
jeres slogan runger hult og virkelighedsfjernt for de af os, der har vores gang på havnen på dage og 
tidspunkter, hvor de fleste medlemmer er aktive. 
 
At postulere, at der ikke er klubliv i Skovshoved Sejlklub ville være grinagtigt, hvis ikke det var så tragisk. 
 
Hvorfor er det tragisk? Fordi vores alles opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, tages til gidsel med disse 
personers brændende interesse i at komme i bestyrelsen. 
 
Vi opfordrer jer medlemmer til at stille nogle kritiske spørgsmål til, hvad det er disse mennesker virkelig vil. 
Spørg til detaljer, og se om de har sat sig grundigt ind i tingene. Eller om det bare er et bekvemt valgslogan, 
lige at slynge ud. 
 
Bestyrelsen repræsenterer fokus på vores formålsparagraffer. Vi koncentrerer os om at udvikle vores 
sejladstilbud, og at der skabes og findes spændende tilbud til medlemmerne i SKS. Det er langt lettere at opnå 
når vi har en sund, selvstændig og stærk økonomi der kan understøtte udviklingen for både voksne og unge. 
 
Aflukkede områder med skilte “Kun for medlemmer” og briklås ser vi ikke som positivt medvirkende til at 
tiltrække nye sejlere til SKS.  
 
Vi mener, at vi skal samle vores daglige klubliv om Sejlerhuset, den røde pavillon midt i det hele, fyldt med 
mennesker i sejlertøj, med klubbådene lige nede foran, eller unger og joller på rampen - det véd vi tiltrækker 
nye sejlere, fordi vi som klub er både synlig og imødekommende. En fredagsbar kunne også være vældig 
hyggeligt i Sejlerhuset. 
 
At være synlig og imødekommende er en del af dét at være en folkeoplysende forening, og modtage både 
støtte og lokaler fra Gentofte Kommune. SKS er ikke sat i verden for at være en lukket loge, hvilket en stor del 
af de forslag der skal behandles lægger op til, eller at være et politisk instrument for nogle få medlemmers 
særinteresser. 
 
Denne beretning viser en sejlklub, hvor der er rammer som vi kan være stolte af. Vi har rigtig mange aktive 
sejlere med ca. 200 i ungdomsafdelingen og Sejlcenteret tilsammen. Vi har masser af både til disse sejlere (8 
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kølbåde, 1 J70, 3 Laserjoller, 3 Hobie Cats, 2 Fevajoller, 2 29’ere og ca. 15 optimistjoller) samt støttemateriel 
til aktiviteterne i form af 6 nyere gummibåde og et dommerskib. 
 
Vi har flere ugentlige, faste hyggestunder i vores forskellige klubhuse og masser af medlemmer, der er glade 
for at komme i vores klub uge efter uge, år efter år. Vi gennemfører en lang, lang række aktiviteter hvert år. 
Dette gør vi på en måde, så klubbens økonomi er i orden og så vi både har råd til at anskaffe nyt materiel og 
spare op til fremtidige investeringer. Kort sagt er SKS en sejlklub som er veldrevet, og som drives efter 
formålsparagraffen. 
 
Overvej, om du mon har ressourcer til at bidrage med dine tanker og din indsats i bestyrelsens eller 
udvalgenes arbejde, og meld dig på banen. Hvis ikke, så støt de medlemmer som har. 
 
 
Dagsorden pkt 3 - Forelæggelse af regnskab 
 
Regnskabet er udsendt med dagsordenen og udviser et positivt resultat på kr. 433.708 før afskrivninger - det 
vil sige tilvæksten i klubbens formue som resultat af driften i 2018.  
 
Årets afskrivninger lyder på kr. 155.475 og er en teknisk hensættelse til fornyelse af vores klubbåde, 
efterhånden som de slides og ældes, og repræsenterer en lavere værdi ved et evt. salg. Der er sket et sådant 
salg i perioden, som har afkastet et overskud på 13.100. 
 
Gennem året er der anskaffet en brugt J/70 sportsbåd for kr. 265.000. Denne båd er købt og betalt, og 
alligevel er der ca. kr. 200.000 mere i likvide midler, end der var på samme tidspunkt sidste år.  
 
Dermed fortsættes den sunde udvikling i økonomien med et resultat på kr. 274.800 efter afskrivninger, 
renter, gebyrer osv. hvilket er kr. 80.000 over budget for året. 
 
Budget 2019 
 
Der budgetteres med et overskud på kr. 643.300 efter afskrivninger for 2019. Dette opnås gennem et 
slankere sekretariat, men en fastholdt interesse for vores tre vigtige indtægtskilder foruden 
kontingentindtægterne:  
 

1. Forpagtningsafgift fra restauranten 
2. Sailing Concept eventsejlsads for virksomheder 
3. Sponsorater og donationer 

 
Efterhånden som budgettet realiseres gennem sæsonen er det planen at der vil blive disponeret bevillinger til 
sejlsportsfremmende initiativer til gavn for medlemmerne af SKS. 
 
Vedr. årets revision 
 
Der foregår jo  en magtkamp om adgang til bestemmende indflydelse i bestyrelsen, som er pågået siden den 
ekstraordinære generalforsamling i december. Bestyrelsens regnskabsaflæggelse er blevet en brik i dette spil. 
 
Den ene af vores to interne revisorer, Ole Dan Jensen, meddelte tilbage i januar at han ikke ville revidere 
regnskabet før bestyrelsen havde kastet lys over aftale- og honoreringsforhold for Rikke, som varetager 
klubbens sekretariat, ud fra et ansættelsesretsligt og skatteretsligt perspektiv. Dette er langt fra formulering 
fra Ole Dan Jensen, der var en hel del mere anklagende og brysk i sine e-mails.  
 



 

Ordinær generalforsamling 2019   Side 6 af 6 

Bestyrelsen har forklaret revisionen at Rikke startede sit virke i SKS tilbage i 2015 med en periode på 2x3 
måneder som selvstændig konsulent med ca. 20 timer ugentligt. Opgaverne var bogføring og assistance med 
opstart af Sailing Concept. Grundet flere krævende forhold i foråret 2016 blev Rikke bedt om at bruge fuld tid 
hos SKS gennem sæson 2016, og der blev udarbejdet en ansættelseskontrakt. Rikke overgik dermed fra at 
være konsulent til ansat pr. 1. marts 2016.  
 
Imidlertid kunne SKS ikke tilbyde permanent fuldtidsansættelse efter 1. december 2016, og Rikke vendte 
tilbage til at være selvstændig konsulent pr. denne dato og har været det siden. Der har været en forvirring 
om de vilkår som Rikke måtte have opnået gennem sin direkte ansættelse i 2016, og opfattelsen i SKS har 
været at - til trods for at alle parter hele tiden har været enige om at Rikke arbejdede som selvstændig 
konsulent igen - rent vilkårsmæssigt nok oppebar varsler som en ansat. 
 
For det første skal det jo understreges, at Rikkes virke som selvstændig konsulent i SKS har været Ole Dan 
Jensen bekendt siden regnskabsåret 2015, og der er gennem årenes revisioner jævnligt spurgt til konto 2051 
“Ekstern assistance”, og når svaret fra kasseren har været “Det er jo Rikkes honorar” er der nikket og sagt 
“nåhrja.” 
 
Men i 2018 er det nu et kæmpe problem. Udbrud om “et eklatant lovbrud!” på den ene og anden paragraf 
hos Skat fra Ole Dan Jensen, som påtager sig rollen som informationsresistent, dømmende myndighed, 
fremstår mest af alt som et selvstændigt ”bidrag” fra en intern revisor, på linje med forslag 4. 
 
Bestyrelsen har drøftet emnet med flere med juridisk indsigt, samt de interne revisorer. Der er justeret på 
forholdene og bestyrelsen har beredvilligt svaret på samtlige henvendelser fra begge revisorer.  
 
Ole Dan Jensen forlanger, at bestyrelsen skal rundsende et notat han har forfattet, som I sikkert vil blive 
præsenteret for på aftenen, Måske med en kommentar om, at bestyrelsen ikke ville udsende notatet. På 
klubbens vegne kan bestyrelsen ikke forsvare at rundsende et notat, der er udformet som en konklusion af, at 
der er foregået noget ulovligt – specielt når det hverken er bestyrelsens opfattelse eller de juristers opfattelse 
som vi har forhørt os hos. 
 
I øvrigt er de interne revisorers rolle jf. vores vedtægter helt klare: 
 

”22. REVISORER 
Generalforsamlingen vælger to revisorer for et år ad gangen til talmæssigt at revidere klubbens 
regnskab og konstatere beholdningens tilstedeværelse. [….] Eventuelle revisionsbemærkninger skal 
meddeles ved generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse.” 

 
Ud over en kraftig fokus på, om SKS må benytte konsulenter frem for ansatte, har Ole Dan Jensen også ønsket 
at fremføre, at bestyrelsen ikke har krævet revisorpåtegnede kvartalsregnskaber fra hovmesteren, samt ikke 
krævet opgørelser fordelt på omsætningsgrupper. Det er der mulighed for jf. den kontrakt, som er indgået 
med hovmesteren.  
 
SKS som KDY har på nuværende tidspunkt tillid til, at vores hovmester kører efter reglerne og afregner det 
han skal, hvorfor ingen af klubberne vil pålægge ham unødvendige administrative omkostninger til at opfylde 
denne paragraf i aftalen. Ved revisionen fremlagde vi seneste reviderede årsregnskab fra hovmesteren, og vi 
kunne sammen med revisorerne konstatere, at der i 2017 er afregnet præcist det som skulle afregnes, og det 
er også vores forventning i 2018.  
 
Ole Dan Jensen har underskrevet regnskabet, men mener utvivlsomt at alt dette ikke er uddebatteret. Forvent 
derfor at høre mere om disse emner. 
----000---- 


