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Jeg gerne som medlem af Sundet stille følgende forslag til generalforsamlingen den 27.11.2018:  

 

Jeg foreslår at Sejlklubben Sundet nedsætter et gruppe, som kan arbejde med anskaffelse af en eller flere 

J 70 både indenfor de næste 1½ år - Det kan ske ved køb af brugte både, leje af både eller nye både.  

Som en opsparing (hensættelse) forberedes denne aktivitet ved at reservere kr 150.000 til projektet - 

Reservationen sker ved denne generalforsamling som opsparingsbeløb, som senere ved en anden 

generalforsamling kan suppleres op, når man kender projektet bedre.  

Der nedsættes en gruppe til at klarlægge vilkårene for projektet, frem til en endelig beslutning ved den 

næst kommende ordinære generalforsamling. Gruppen skal her fremlægges modeller for leje eller løb af 

både, vedligehold, drift og antal personer der vil kunne få glæde af initiativet. Der skal tillige i 

medlemskredsen undersøges hvilken interesse der er.  

Begrundelsen for dette initiativ:  

Sejlsportsligaen har nu fungeret i Danmark siden 2014, og har udviklet en sejlsportsliga efterTysk 

forbillede. Ligaen har konstant øget interessen for deltagelse, og  for nylig kom initiativet WOW på banen.  

Ligaen har fin mediedækning, og er med til at vise sejlsporten frem i medierne, og i de byer hvor 

stævnerne finder sted - Senest i Århus under festugen her. Der er dannet ligaer i de omkringliggende 

lande og internationalt arrangeres der stævner mellem de vindende teams i Europa.  

Sejladserne er for klubber og ikke for personer, og ser man på deltagerne i sejladserne, er ligaen en sport 

hvor de unge, de modne, de ældre sejler sammen hvad enten de er mænd eller kvinder. Det er klubberne 

der binder de enkelte teams sammen, og dermed støtter aktiviteterne i klubben..  

Man køber ikke bare en J 70 som en beslutning på een generalforsamling, men jeg foreslår at klubben bør 

deltage aktivt i ligaen, og deltage for at tiltrække flere medlemmer. Unge eller ældre.  

I Svanemøllehavnen deltager i forvejen KAS og Sundet har tidligere deltaget.  I området omkring 

Svanemøllehavnen deltager Sejlklubben København, KDY, Hellerup, Lynetten og Skovshoved - KDY, SKK, 

Skovshoved og Hellerup, har i dag egne både, som i den kommende vinter vil træne sammen så længe 

klimaet tillader det.  

Jeg vil derfor foreslå, at forsamlingen  vedtager denne opstart - At gå aktivt ind ligaen, og vedtage at 

forberede anskaffelse af båd (både).  Derfor reserveres der i budgettet en reservere på kr. 150.000.- til 

formålet. Skulle man nå frem til senere, ikke at anskaffe bådene, falder det reserverede beløb tilbage til 

andre formål i klubben igen.  

Udvalget kan i den kommende periode ikke bruge af pengene, før der er en endelig vedtagelse på en 

generalforsamling, om videre fremdrift med planerne. Reserven er en opsparing til senere at kunne 

anskaffe en båd, og er en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om, at emnet har en vis interesse. Den 

endelige beslutning kan alene tages af en senere generalforsamlingsbeslutning..  

Jeg deltager gerne i forberedelsesgruppen i samarbejde med kapsejladsudvalget, så de nødvendige 

undersøgelser og budgetter kan foreligge før en senere beslutning på en kommende generalforsamling.  

 

Venlig hilsen/Best regards,  

Jens Lehmann Haldager  


