
Kære medlemmer  

 

Forud for generalforsamlingen på tirsdag sender jeg her min beretning for den foregående sæson.  

 

På driftssiden er det centrale budskab fra sæsonen 2018/2019, at vi har fortsat perioden med en 

veldrevet klub og en sund økonomi. Driften er forløbet uden store eller uventede udfordringer, og 

årets resultat viser et overskud på ca. 234.000 kr. Både optagning og søsætning gik uden væsentlige 

forhindringer, vi har fortsat ordningen med autocampere og kajakafdelingen er næsten fuldt belagt. 

Samtidig oplever Sejlerskolen så stor interesse for at lære at sejle, at vi ikke helt kan følge med.  

 

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

2018/2019. 

 

Klubudviklingsforløb & medlemsinddragelse  

Blandt andet med vores ønske om et højere aktivitetsniveau for øje, har vi fortsat samarbejdet med 

Dansk Sejlunion om 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.  

 

I sæsonen der gik, gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse, som mange medlemmer heldigvis 

valgte at svare på. Undersøgelsen viste mange interessante resultater, som har bidraget til at gøre os 

klogere på, hvor vores medlemmer ser klubbens styrker, og hvor vi kan og skal tænke over at styrke 

vores profil. De to væsentligste punkter var nok, at der af mange efterspurgtes en mere markant 

kapsejladsprofil samt, at tonen mellem medlemmerne til tider kan være lidt (for) hård. Det første er 

noget, hvor vi i bestyrelsen kan tage initiativ til at skabe bedre rammer for, at interesserede 

medlemmer kan påtage sig et ansvar for at øge aktivitetsniveauet – det andet er noget, som vi alle 

hver i sær bør tage ansvar for at sikre.  

 

Som stillet i udsigt på generalforsamlingen sidste år, holdt vi en medlemsdag d. 3. november. Her 

blev deltagerne blev budt velkommen indenfor i efteråret 2022, hvor vi to uger før Dansk 

Sejlunions klubkonference blev kåret som "Danmarks sejeste og mest innovative Sejlklub". Med 

dette udgangspunkt blev kreativiteten blandt deltagerne sluppet løs, og de gode ideer fik lov at flyve 

højt. Gennem dagen blev der arbejdet videre med de bedste af idéerne for at gøre dem mere 

konkrete.  

Svanemøllehavnen – en havn under pres? 

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

kommende anlægsarbejde forbundet med Nordhavnstunnellen. 

 

Der blev allerede i sæsonen 2017/2018 truffet politisk beslutning om, at der skulle sikres adgang til 

Svanemøllehavnen i anlægsperioden samt, at der ville blive anlagt en lille erstatningshavn ved 



Færgehavn Nord. Siden da har arbejdet med projektet til tider syntes at ligge stille – men det ser nu 

ud til, at det bagvedliggende, lovforberedende arbejde og finansieringen snart er på plads. For 

nærværende vil et bedste gæt være, at vi vil begynde at se entreprenørmaskiner i løbet af 2023 – 

men det er og bliver et ”bedste gæt”.  

 

Nordhavnstunnellen er dog ikke det eneste punkt, hvor Svanemøllehavnen kan ses at være under 

pres. Også Frem’s landplads har vi pludselig set planer for inddragelse af, ligesom ”Kulpladsen” synes 

at være udset som en attraktiv grund for andre formål end vinteropbevaring af både.  

 

I løbet af sæsonen 2018/2019 har der samlet set været klare indikationer på, at Svanemøllehavnen 

som sådan er et attraktivt område, som mange andre – og til tider ganske stærke – interessenter 

godt kunne se anvendt til andre formål end lystbådehavn. Det er derfor også vurderingen, at 

sammenholdet i havnen og sikringen af havnemiljøet vil blive en væsentlig opgave i de kommende 

år.  

 

Klubbens økonomi  

Klubbens økonomi er fortsat solid, og årets resultat på ca. 234.000 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. Blandt andet 

kapsejladsområdet, som både den gennemførte medlemsundersøgelse og Generalforsamlingen 

sidste år viste interesse for, kunne være sådan et område.  

 

Resultatet ligger dog fortsat noget fra de oprindelige forudsætninger, hvor der var budgetteret med 

et underskud på godt 90.000 kr. I den forgangne sæson har der – blandt andet på baggrund af de 

foregående års usikkerheder – været arbejdet intensivt på at styrke vores økonomistyring og få 

korrigeret en række udeståender fra tidligere år. Vi har i den forbindelse også erstattet vores gamle 

regnskabssystem med et tidssvarende og langt mere brugervenligt system – vi har populært sagt 

bevæget os fra midt 90’erne til dørtærsklen til 20’erne.  

 

Sejlerskolen  

Skolen har også i sidste sæson oplevet en overordentlig stor søgning – det strømmer ind med 

henvendelser fra potentielt nye medlemmer. Vi har dog oplevet to begrænsende faktorer, der har 

betydet, at vi ikke har kunnet optage alle interesserede: Dels er der behov for flere lærere, dels er de 

fysiske rammer i vores klubhus(e) udnyttet fuldt ud. Vi har desuden måttet erkende, at skolebådene 

generelt er slidte. Det bliver skolebåde, når de sejles intensivt og når nye sejlere skal lære, hvordan 

man håndterer grejet.  Det sagt, så har den store gruppe af frivillige omkring Sejlerskolen sikret et 

højt aktivitetsniveau – og ved sæsonafslutningen kunne 29 elever erhverve sig Sejlklubben Sundets 

førerbevis. Et stort tillykke til dem!  

 

Landpladsen  

I forbindelse med bådoptagningen i efteråret 2018 kunne det konstateres, at der ikke var plads til 

alle både på vores egen landplads. Heldigvis sikrede et godt samarbejde med vores naboklubber, at 

de sidste fire både i stedet kunne komme op på FREM's landplads. Alle, der ønskede landplads, 

kunne derfor få det. Kigger vi frem på den forestående vinter, kan det igen konstateres, at alle 



landpladsens kvadratmeter allerede er belagt samt, at det har været nødvendigt at sætte enkelte 

både på venteliste. Om der bliver plads til alle, vides endnu ikke.  

I løbet af sæsonen blev udstyret på pladsen og i masteskuret mv. gennemgået, og en tiltrængt 

oprydning i umærket udstyr blev gennemført. Ved landpladsoprydningsdagen i marts var der et så 

stort fremmøde, at der kunne ryddes grundigt op på hele pladsen på blot tre kvarter. Ved den fælles 

indsats kan vi sikre, at pladsen ikke kun er nyttig i vinterhalvåret, men også er et rart sted at være for 

både camper-folket og os selv i sommerhalvåret.  

 

Autocampere  

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

campere i sommerperioden – men der har været godt fyldt op fra begyndelsen til slutningen af 

sæsonen.  

 

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

på pladsen. På grund af den store interesse vi har set igen i 2018/2019, har vi i bestyrelsen gjort os 

nogle overvejelser om, hvorvidt det kan give mening at afsætte mere plads til autocamperne. I 

forhold til brugen af pladsen er det samtidig 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 skal vi også tage i betragtning, at vores kapacitet til at tage i mod campere ikke kun er 

et spørgsmål om landareal – også alle andre faciliteter skal kunne følge med. Et eksempel herpå er, 

at vi fra og med sommeren 2019 er begyndt at få foretaget daglig rengøring af toiletterne i 

servicebygningens østside af et eksternt rengøringsfirma. Det er derfor heller ikke sikkert, at vi ender 

med at kunne udvide pladsen til autocampere – men baseret på sæsonen der gik, giver det god 

mening at overveje det.  

 

Klubbens sociale liv  

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

samvær har været i centrum. Deltagelsen ved arrangementerne er meget svingende – fra at hele 

festtelte, frokoststuen eller caféen fyldes op til sidste stol, til de mindre arrangementer med færre 

deltagere. I Sundet har vi en fantastisk bredde i vores sociale liv, som vi godt kan være stolte af. For 

blot at nævne nogle af de initiativer, der har rodfæstet sig, har vi et sangkor, ugentlige ”sølvmåge” 

frokoster, månedlige ekskursioner, foredragsaftener og selvfølgelig klubture og klubfester.  

 

I det omfang, de sociale aktiviteter endnu ikke er noget man har deltaget i, kan jeg kun opfordre til 

at kigge nærmere på alle de ting, der foregår rundt omkring. Fælles for alle arrangementerne er, at 

de giver en god mulighed for at mødes på tværs af vores forskellige interessefelter.  

 

Kommunikation  

Det har været et fokusområde for bestyrelsen af få styrket vores kommunikation. Med dette for øje, 

har vi i den forgangne sæson fortsat den udvikling mod mere og hyppigere orientering om, hvad der 

rører på sig i klubben.  

 

I den forgangne sæson er der udsendt 15 versioner af SundNyt (mere end et om måneden) og lavet 

62 opslag på hjemmesiden og Sundets Facebookgruppe. Vores hjemmeside, som vi gav en kraftig 



overhaling i den foregående sæson, har haft knapt 13.000 besøgende og vores Facebookgruppe har 

fået 140 nye medlemmer, og er nu oppe på over 550 medlemmer. Endelig har vi fået implementeret 

et af de forslag, som bestyrelsen fremsatte på en tidligere generalforsamling, idet man nu kan melde 

sig ind i klubben via vores hjemmeside.  

 

Alt i alt er det vurderingen, at rammerne for en styrket kommunikation om klubben og 

medlemmerne imellem er skabt. Her fra er det i høj grad et spørgsmål om, hvor mange af klubbens 

medlemmer der har lyst til at bidrage til kommunikationen – for eksempel ved aktivt at bruge 

Sundets Facebookgruppe eller ved at dele deres oplevelser med kommunikationsudvalget, så gode 

og spændende historier kan blive bragt i SundNyt.  

 

Et kig fremad  

Samlet set har også sæsonen 2018/2019 været en fortsættelse af den stabile periode med et solidt 

aktivitetsniveau og en sund økonomi, som vi har set de senere år. For sæsonen 2019/2020 vil en 

bestyrelse under en ny formand skulle fastlægge klubbens strategiske kurs – men jeg er overbevist 

om, at både vores havn, vores aktivitetsniveau, medlemsinddragelse og klubbens fortsatte udvikling 

vil være nøgleord.  

 

 

Med venlig hilsen  

Mads Roden  

Formand  

 

 

 


