
Kære medlemmer  

Forud for generalforsamlingen tirsdag den 27. november sender jeg her min beretning for den 

foregående sæson. Jeg vil desværre ikke selv have mulighed for at deltage på generalforsamlingen – 

så med denne beretning har jeg prøvet at give et lidt mere fyldestgørende  indblik i, hvordan jeg har 

set klubbens status og aktiviteter i den forgangne sæson.  

Det centrale budskab fra sæsonen 2017/2018 er, at vi fortsat har en veldrevet klub med et godt 

klubliv og en sund økonomi.  

 

Driften er forløbet uden store eller uventede udfordringer. Både optagning og søsætning gik uden 

væsentlige forhindringer, vi har fortsat ordningen med autocampere, kajakafdelingen er næsten 

fuldt belagt og der har generelt været god opbakning til klubbens arrangementer. Samtidig har vores 

erfaringer med en tilpasset organiseringen af skolens ledelse opfyldt vores forventninger til, at 

skolen fortsat har kunne løfte opgaven med at videreudvikle sejlerskolen på det høje niveau, som 

den har fungeret på i de foregående sæsoner.  

 

Der har naturligvis også været områder, hvor vi fortsat kan styrke vores klub. Ved indgangen til 

sæsonen havde vi forhåbninger om et højere aktivitetsniveau på en række områder. Vi må her 

erkende, at vi ikke er nået helt i mål med at øge aktivitetsniveauet. Kombineret med, at en række 

reparationer har været billigere end forventet, havde vi i sæsonen et driftsoverskud på ca. 380.000 

kr. mod et budgetteret underskud på ca. 750.000 kr.  

 

Nedenfor knytter jeg nogle ord til nogle udvalgte emner, som har været særligt aktuelle i sæsonen 

2017/2018. 

 

Klubudviklingsforløb  

Blandt andet med vores ønske om et højere aktivitetsniveau for øje, har vi i samarbejde med Dansk 

Sejlunion igangsat et klubudviklingsforløb, hvor vi prøver at se vores klub i et mere strategisk 

perspektiv. Det helt overordnede spørgsmål er, om vi som klub tilbyder de aktiviteter, som vores 

medlemmer ønsker – og ikke mindst om vi tilbyder de aktiviteter, som vi kan forestille os, at 

fremtidens medlemmer vil ønske. Essensen er ikke, at vi skal øge vores aktivitetsniveau eller 

igangsætte nye projekter for projekternes egen skyld. Derimod ønsker vi at gøre vores bedste for, at 

vi både nu og i fremtiden vil være en klub, som kan understøtte mange forskellige interesser med 

vandet som fællesnævner.  

 

Jeg ser frem til det videre arbejde i denne sæson og har stor tiltro til, at vi er gået ind på en rigtig sti i 

forhold til udviklingen af vores fælles klub. Det er samtidig klart, at vi ikke i bestyrelsen alene kan 

give svar på, hvor vores medlemmer ser klubben om f.eks. 10 år. Derfor forventer vi også en høj grad 

af medlemsinddragelse – både i form af en konkret spørgeskemaundersøgelse og i form af møder 

med interesserede medlemmer.  

 

Nordhavnstunnellen   

Et emne, som også i år har været på vores dagsorden, er, hvordan vi kan minimere generne fra det 

kommende anlægsarbejde forbundet med Nordhavnstunellen. I løbet af de sidste par år har jeg 

kunne orientere om, at de politiske signaler pegede i retning af en etapeopdelt løsning, hvor 



Svanemøllehavnen skulle holdes åben i hele anlægsperioden, og hvor Færgehavn Nord blev udvalgt 

som erstatningshavn. Modellen var ikke ideel – langt fra – men af de modeller, der var på bordet, var 

det en dem, der ville ramme klubben mindst.  

 

I den forgangne sæson har den væsentligste udvikling i projektet været, at der i 

Borgerrepræsentationen er blevet truffet politisk beslutning om netop den model, som vi var blevet 

stillet i udsigt. Beslutningen er dog betinget af, at der også i Folketinget træffes samme beslutning – 

samt ikke mindst, at finansiering af projektet kan tilvejebringes. I løbet af den forgangne sæson har 

der således ikke været den store udvikling i projektet. Vi følger fortsat projektet fra siden og i 

samarbejde med havnens øvrige interessenter – og vi vil fortsat kigge i retning af, hvordan vi mere 

konkret sikrer klubben og arbejder på at imødegå de risici og ulemper, som klubben uvægerligt vil 

stå over for.   

 

Klubhuset  

De skader, som af forskellige årsager opstod på klubhuset i 2017, har vi så småt fået udbedret. For 

den del af skaderne, der vedrørte konstruktionsfejl og byggesjusk, har konklusionen efter flere 

ihærdige forsøg på at gøre krav gældende overfor entreprenøren – herunder med inddragelse af 

kyndig juridisk og byggefaglig tredjepart – desværre været, at klubben selv måtte bære 

omkostningerne til udbedring af skaderne. Blandt andet af hensyn til restaurantens drift og 

udeservering i sæsonen valgte vi at udskyde arbejdet så det blev påbegyndt efter sæsonens 

afslutning (primo oktober).  

 

Vi kan nu se frem til at lægge sagen med ScandiByg bag os – men som nævnt ved flere tidligere 

lejligheder må vi nok desværre forberede os på, at disse udbedringer ikke vil være de sidste af sin 

slags.  

 

Klubbens økonomi  

Klubbens økonomi er fortsat solid, og årets driftsoverskud på ca. 380.000 kr. har kun forstærket 

vores modstandsdygtighed overfor uforudsete udgifter eller manglende indtægter i fremtiden. De 

senere års driftsoverskud betyder også, at vi har økonomisk mulighed for at igangsætte nye 

initiativer, uden at vi skaber risiko for ikke at kunne understøtte de eksisterende aktiviteter. Samtidig 

står driftsoverskuddet noget i kontrast til det underskud på ca. 750.000 kr., som vi oprindeligt 

budgetterede med. Mens der er en række gode forklaringer på, hvorfor der er så stor forskel mellem 

det oprindelige budget og de faktiske udgifter, vidner forskellen også om, at vi stadig har potentiale 

for at forbedre vores aktivitetsstyring. Det er noget, som vi fortsat har fokus på i bestyrelsen, og vi 

gør os blandt andet overvejelser om at erstatte vores aldrende regnskabssystem med noget mere 

tidssvarende, som i højere grad kan understøtte vores løbende styring.  

 

Sejlerskolen  

Skolen oplever i disse år en stor søgning, og det er ikke noget problem at fylde bådene op med 

elever. Den begrænsende faktor har derimod været at finde tilstrækkeligt med lærere – og det er 

lige præcist lykkedes at rekruttere nye lærere i samme omfang, som gamle lærere er stoppet. Der 

startede ca. 50 nye elever i foråret, og i begyndelsen af sæsonen erstattedes frafaldne med nye fra 

skolens venteliste. I alt 44 elever blev godkendt til at fortsætte med 2. års sejlads.  

 



På det praktiske plan lykkedes det også i begyndelsen af sæsonen at få flåden gjort klar til 

undervisning. Klargøringen bar dog en smule præg af, at arbejdet i år i højere grad var udført af 

uerfarne kræfter – så den første uge på vandet gik med at få den sidste klargøring gjort helt færdig. 

Jeg ved, at der fra sejlerskolen lyder en stor tak til de medlemmer – både i og udenfor sejlerskolen – 

som gav en hånd med og støttede op med gode råd og vejledning i processen.  

 

Sejlerskolen fik ny formand for Skoleudvalget i efteråret 2017, og fik I samme forbindelse et nyt 

skoleudvalg. Skoleudvalget har et betydeligt ansvarsområde, hvor opgaver indenfor både 

undervisning, flåden, ture, kontor og kapsejlads skal varetages. Et gennemgående tema på 

skoleudvalgets møder har været, hvordan skolens organisation udvikles til at håndtere de mange 

opgaver bedst muligt. Der er her tale om et fortløbende arbejde, som der fokuseres ganske meget 

på i udvalget. Det har derfor også været meget positivt at se, at det er lykkes for den nye ledelse at 

bygge videre på det høje kvantitative og kvalitative niveau, som vi har set de senere år.  

 

Landplads  

Både søsætning og optagning er gået godt, om end forårets søsætning bød på en del ønsker om 

flytning af søsætningsdag, da vinterkulden havde bidt sig fast til langt hen i marts. Med en god 

indsats lykkedes det Landpladsudvalget at imødekomme mange af ønskerne om flytning – men vi er 

på det punkt samtidig bundet af, hvornår vi har adgang til havnens mobilkran.  

 

Da efterårets ønsker om at komme på land var modtaget, kunne vi se, at der var et større antal 

ønsker om at komme på land, end der plejer. Det har medført, at mange af dem, der af en eller 

anden grund har søgt om at komme på land efter ansøgningsfristen, har været på venteliste til at 

komme op. Indtil for ganske nyligt var der stadig usikkerhed om, hvorvidt alle ville komme på land. 

Med en håndsrækning fra vores naboer i FREM lykkedes det dog at sikre en landplads til alle – så der 

er ingen tvivl om, at vi er udfordrede på størrelsen af vores plads. Endvidere den store 

efterspørgsmål medført, at det har været svært at imødekomme ønsker om flytning af 

optagningsdag, da hver enkelt dag var tæt pakket med optagninger. Det siger her sig selv, at første 

prioritet er at få alle op.  

 

Autocampere  

Også i år har vi været godt besøgt af autocampere. Vi kender ikke det præcise antal af besøgende 

campere i sommerperioden, men i kalenderåret 2018 blev der registreret 2.774 overnatninger. Der 

har derfor i løbet af sommeren også været fyldt på det område, der er afsat til camperne – og der 

har også været en del campere udenfor det afmærkede område og på parkeringspladsen udenfor 

bommen. Vi har i forbindelse med det store antal besøgende set os nødsagede til at sætte en lås på 

Svaneknoppens miljøstation for at hindre, at campisterne benyttede containerene til tømning af 

toiletter og aflevering af dagrenovation. Ligeledes overvejer vi, om der er behov og mulighed for, at 

vi kan stille bedre faciliteter til rådighed for camperne.  

Autocamperne er et væsentligt aktiv for klubben – både økonomisk og i forhold til aktiviteten på 

pladsen. Det er mit indtryk, at langt de fleste at vores besøgende føler sig godt behandlet – og det er 

vigtigt, at vi også fremover tager godt i mod vores gæster, når vi møder dem på pladsen. I forhold til 

brugen af pladsen er det klart, at dens primære formål er at være tilgængelig for medlemmerne så 

man både kan parkere, have adgang til sine skure og komme til sine trailbare både mv. Samtidig bør 



vi også huske, hvor meget camperne bidrager til vores klub – så når man ser en camper holde 

udenfor det afsatte område, er det altid en god idé at spørge sig selv, om den med lidt god vilje i 

virkeligheden godt kan være der.  

Sociale arrangementer  

Igen i år har vores aktivitetsudvalg stået i spidsen for mange arrangementer, hvor det sociale 

samvær har været i centrum. Arrangementerne har strakt sig fra en pinsetur med over 100 

deltagere, over foredrag i samarbejde med vores naboklubber til mindre arrangementer med 

loppemarked etc. Fælles for alle arrangementerne er, at de giver en god mulighed for at mødes på 

tværs af vores forskellige interessefelter.  

 

Sociale arrangementer bliver snart sagt altid lige så gode, som rammerne og deltagerne gør dem til. 

Jeg havde selv fornøjelsen af at være med til den nyligt afholdte fest ved standernedhalingen. Hvad 

jeg så var et klubhus, der var fyldt godt op – både med medlemmer og god stemning. I det omfang, 

de sociale arrangementer endnu ikke er noget man har deltaget i, kan jeg kun opfordre til at kigge 

nærmere på klubbens tilbud – hvad enten det er ved blot at møde op, eller det er ved at være med 

til at skabe nogle rammer og aktiviteter for fremtidige arrangementer.  

 

Et kig fremad  

Samlet set har også sæsonen 2017/2018 været en fortsættelse af den stabile periode med en sund 

økonomi, som vi har set de senere år. For sæsonen 2018/2019 vil fokus fortsat være på at fastholde 

aktivitetsniveauet på de områder, hvor det i dag fungerer rigtig godt; at øge aktivitetsniveauet på de 

områder, hvor vi har et uudnyttet potentiale og endelig at fastholde fokus på, hvordan vi bedst 

muligt ruster os til at imødegå de udfordringer, som vi vil møde de kommende år.  

 

I vores fortsatte arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for vores klubs udvikling ser jeg meget 

frem det det udviklingsforløb, som vi er gået ind i med støtte fra Dansk Sejlunion. Det er min 

forhåbning, at dette forløb også kan ligge til grund for vores overvejelser om, hvor og hvordan vi kan 

og bør øge klubbens aktivitetsniveau i de kommende år.  

 

 

Med venlig hilsen  

Mads Roden  

Formand  

 

 

 


