
Formandens beretning 2020. 

Her følger så beretningen for den foregående sæson. Da Coronasituationen har gjort, at vi ikke har 

kunnet afholde det i vedtægterne fastsatte medlemsmøde i oktober, vil jeg sidst i beretningen 

komme ind på situationen her i efteråret i klubben som helhed. 

Formandens klumme er med mellemrum blevet udsendt og har forhåbentlig givet en bred 

orientering om aktiviteter gennem sæsonen. 

Det fremsendte regnskab udviser et gedigent overskud, som er fremkommet dels på grundlag af 

en på alle områder god sæson i efteråret 2019 og så fulgt op af en sæson, hvor det p.g.a. Corona 

ikke har været muligt at bruge penge. Klubbens økonomi er bundsolid og bestyrelsen har derfor 

kunnet foreslå, at vi fortsætter med kontingent på det nuværende niveau. Vores regnskabsboss vil 

gennemgå regnskab og stå på mål for eventuelle spørgsmål. 

Vi har i januar måned afholdt et hvervemøde for at få fyldt vores udvalg med aktivitet og 

sprudlende energi. Det lykkedes for nogle udvalgs vedkommende, men vi har stadig behov for at 

fylde på og holde gennemsnitsalderen nede. Hvis klubbens aktivitets niveau skal holde og endda 

øges er der fortsat behov for nye kræfter. Der er på nuværende tidspunkt små 1100 medlemmer. 

Økonomiudvalget. 
Året er gået med at få indarbejdet det nye økonomisystem og det fungerer nu med nye rutiner for 
alle brugere af systemet. Den daglige bogføring har vi valgt at få ekstern hjælp til og alt i alt er 
driften af klubbens økonomi nu sat mere i system. Udvalget er nu i gang med at gennemgå alle 
klubbens forsikringer. 
 
Klubhus. 
Tilbagevendende problemer med klubhusets kloaksystem skulle gerne være løst nu. Det har 

lykkeligvis været muligt at rette fejl i installationen uden at skulle grave ud under huset. 

Året har ellers budt på almindeligt løbende vedligehold af bl.a. el- og vvs-installationer, 

træterrasser og -trapper mv.  

Eftersyn og vedligehold af facadebeklædning samt toiletfaciliteter står for tur det kommende år. 

Sejlerskole. 
Sejlerskolen har med ny formand for udvalget fået kæmpet sig igennem en sæson som blev stærkt 
præget af coronavirussen. Alligevel er det lykkedes, at afvikle en sæson med både praktisk 
sejlads, undervisning, sommertogt, ture, deltagelse i kapsejlads og snarlig opstart af navigations 
hold. I weekenden den 3. til den 4. oktober har vi haft over 30 elever op til førerprøve - dette år 
fordelt over to dage for at sikre, at vi kunne overholde Corona restriktionerne og ikke var med til at 
udbrede smitten. Knap 30 elever har bestået. 
 
Sejlerskolen er bemandet med en meget stor flok af meget entusiastiske medlemmer, og det er 
dejligt at konstatere, at der nu er lukket for venteliste til sejlerskolen den kommende sæson. 
Sejlerskolen har pt. ca. 80 aktive elever og ca. 45 frivillige klubmedlemmer til at hjælpe med 
praktisk sejlads undervisning, teoretisk undervisning, kontorarbejde, båd vedligehold, tur 
arrangementer, sommertogt osv.  

 
 



Bestyrelsen har netop besluttet, at den gamle spækhugger My Lady sælges og at klubben 
anskaffer endnu en J80 til brug for sejlerskolen. Anskaffelsen sker med henblik på, at båden 
bruges af både sejlerskolen og det  nyetablerede kapsejladsudvalg.  
 
Landpladsudvalg. 
Forårssæsonen i landpladsudvalget var, som så mange andre aktiviteter i klubben, præget af 

nedlukningen i relation til corona. Heldigvis lykkedes det at få gennemført forårssøsætningen med 

meget få problemer direkte relateret til coronasituationen. Frokoststuen blev lukket, 

landpladskontoret blev holdt lukket for personlig henvendelse i løbet af foråret, og de fleste 

henvendelser blev klaret per telefon og mail.  

Vi har i foråret fået fremstillet et skur til opbevaring af højtryksvaskere, som er opstillet på træbroen 

ved mastekranen. Skuret blev fremstillet af tømrerelever på en teknisk skole, ud fra tegninger 

udarbejdet af en af vore klubmedlemmer, som er arkitekt. Skuret er malet og opstillet på sin plads 

af en gruppe arbejdsomme klubmedlemmer. Ydermere har en af vore andre medlemmer henover 

sommeren arbejdet med at opdatere vore mange lamper på landpladsen og i masteskuret til LED-

belysning. Dette fordi de gammeldags lysstofrør er blevet meget dyre at udskifte, har kortere 

levetid og bruger mere strøm end LED-belysning.  

Vi har haft en del færre autocampere på pladsen end foregående år, og har ydermere måttet øge 

omfanget af rengøring af toiletter og baderum p.g.a. coronasituationen. Det færre antal campere vil 

naturligvis kunne mærkes på klubbens indtjening fra autocamperne i denne sæson.  

Søgningen til af få båd på land er høj i år. Vi tager 225 både op på pladsen i år. Den er fuldt belagt, 

og der er ca. 25 bådejere på venteliste til at få båden på land ved indgangen til november. 

Vi mærker i landpladsudvalget, at der er kommet mange nye medlemmer til klubben i løbet af 

sommerhalvåret. Der deltog 20-30 medlemmer i den årlige introduktion til landpladsen i september 

måned, hvor man bliver gjort bekendt med brug af værksteder, mastekran, masteskur mm. 

Cafeen. 
Er meget påvirket af situationen og vi er i løbende dialog med Hallis og Co. Vi håber, at det vil 
lykkes at finde en vej ud af krisen. Vi kan kun anbefale, at I benytter lejligheden til besøge cafeen. 
Vores restauratør har vi indtil nu hjulpet med bl.a. huslejenedsættelse i et par måneder.  
 
Kapsejladsudvalget. 
Udvalget er genopstået efter flere års dvale. Med ny formand og et stort antal medlemmer er 
planerne mange. Bestyrelsen har netop bevilliget en glasfiberjolle med motor til at assistere på 
banerne og for at kunne benyttes af trænere på vandet. 
Blandt de mange planer er en ny kapsejladsevent: Sundet Rundt i maj måned til erstatning for det 
hedengangne Lady Cup og et DM for IF i september. Men ikke mindst vil udvalget forsøge at 
etablere et kapsejlads miljø i klubben, således at sejlere fra henholdsvis KØS og vores sejlerskole 
kan fortsætte med sejlads i klubbens regi. I første omgang vil vore J80`ere blive anvendt, når de 
ikke bruges til skolesejlads. Bestyrelsen støtter helhjertet op om projektet og er opmærksom på, at 
det kan blive aktuelt med investeringer i nye både til formålet. 
 
 
 
 
 



Aktivitetsudvalget. 
Har ligget meget lavt i denne sæson. Det har været stort set umuligt at komme af sted med 
arrangementer.  Vi har haft light udgaver af stander-  op og nedhal, et enkelt foredrag og en lille 
udgave af vores traditionsrige Bäckviken Handicap sejlads. Uanset -  så har vi  en kæmpefest til 
gode. Vi fik fejret årets jubilarer ved en Corona light udgave af  standernedhalingsfesten og det 
blev en hyggelig aften, - masser af tillykker med jubilæerne. 
 
Kommunikationsudvalget. 
Hjemmesiden har i det forløbne år i gennemsnit haft 1250 besøgende om måneden. Der er lagt 40 
nye opslag op. Der er udsendt 12 SundNYT. Facebookgruppen har nu 765 medlemmer. Den har i 
løbet af året fået 215 nye medlemmer. 
 
Hjemmesiden er blevet opdateret med et nyt tema, der fuldt ud kan bruge de nye funktioner, der 
ligger i WordPress 5.0. Måden, man finder rundt på hjemmesiden, vil derfor fremover blive mere 
baseret på grafiske sider end på menuer. Sejlerskolens hjemmeside bliver integreret i Sundets 
hjemmeside, og sådan at informationen om sejlerskolen også kan tilgås med en selvstændig 
webadresse. 
 
Kajakafdelingen. 
Denne afdeling har stort set kørt fuldt program i denne sæson med meget få aflysninger. Der har 
været god søgning og tilmeldinger til de afholdte kurser. Her i årets sidste kvartal er der 42 
medlemmer der ror kajak og der er flere på venteliste til at få en plads til deres kajak. Pt. har 9 af 
vores kajakroere også båd i Sejlklubben Sundet!  Der er en tendens til, at båd vinder over kajak - til 
glæde for sejlerne. 

Gennem året er også opstået et hold havsvømmere under kajakafdelingen, som har gjort bugten 
usikker. Det er dejligt at den slags nye initiativer finder vej i vores klub. "Sundets Havsvømmere" 
har inviteret til Open Water Swimming på faste ugedage og starter op igen omkring 1. maj. 

 
Svanemøllehavnen og nordhavnstunnelen. 
Der har været meget heftig aktivitet på disse fronter gennem hele året. 
 
Vi har arbejdet intenst på at få projektet omkring etablering af en skybrudstunnel væk fra 
Svaneknoppen. Efter sommerferien ønskede Hofor/Novafos at inddrage vores vinterplads til 
arbejdsareal for etablering af anlægget udfor Nordmolen ved den lille tværvej. Det er nu fra politisk 
side besluttet, at anlægget skal placeres i nærheden af Fiskerihavnen. Beslutningen er kommet 
efter, at vi har lagt meget stort pres på politikere og andre beslutningstagere i samarbejde med 
øvrige brugere af området. 
 
Samtidig med denne udvikling har vi arbejdet med Vejdirektoratet om at skaffe adgang til vandet i 
byggeperioden.  Efter et massivt pres og påvirkning af alle parter i byggeprocessen er det nu 
næsten vedtaget, at vi får etableret en lille optagekaj på ydersiden af Svaneknoppen. Denne kaj 
beskyttes af specielle bølgebrydende flydebroer. Anlægget skal deles med GRY. Ved 
generalforsamlingen vises en skitse af det forventede anlæg. Med molen kan vi bevare og benytte 
vores faciliteter som hidtil, hvilket har været det store mål. 
 
For så vidt gælder Svanemøllehavnen arbejdes der lige nu på at færdiggøre planerne for 
erstatningshavnen og sikre at  vi får faciliteter tilsvarende til dem vi har nu med derover. 
Det ser ud til at havnen bliver klar forår 2022 således, at når vi skal i vandet til den tid, skal de 
berørte både sejle til den nye havn. Fordelings system for de både der skal flyttes, er vedtaget, 
men mangler i skrivende stund at blive færdigudviklet. Systemet er beskrevet tidligere og kan 
findes på havnens hjemmeside. 



 
 
Vi har desværre måtte konkludere at sejlerskolens både og grejet til disse både midlertidigt flyttes 
til færgehavnen. Vi får faciliteter med kontor, toiletter, depotrum, stor stue og tekøkken i en 
midlertidig bygning ligesom vi får et rum på ca. 100 kvm til opbevaring af sejlerskole sejl og 
motorer. 
 
Der er sideløbende med disse forhandlinger startet en proces omkring, hvorledes havnen skal se 
ud på den lange bane. Dette arbejde involverer alle havnens brugere og vores udlejer By og Havn 
har entreret med arkitektfirmaet Spektrum om at udvikle området.  
 
Handicap afdelingen  
Denne afdeling er også kommet gennem sæsonen uden de store begrænsninger fra Coronaen.  
En stærk gruppe blandt handikapafdelingens trofaste hjælpere har taget en tørn over året og fået 

skiftet hele bræddedækket på den centrale platform, der holder kranen. Sejlsæsonen er forløbet 

godt, men coronasituationen gjorde, at vi måtte afslutte uden den traditionelle kapsejlads og det 

sociale samvær. 

It afdelingen. 
Der er sket løbende udskiftninger og fornyelse af udstyr.  

 
Tak til alle for jeres indsats i 2020. 

 

Ole Brandt 

Formand Sejlklubben Sundet 
November 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


