
 

Formandens beretning november 2022. 

Her følger så beretningen for den foregående sæson 30.6. 2021 – 31.12.2022  

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

orientering om aktiviteter gennem sæsonen. 

Som besluttet ændrer vi regnskabsåret til at følge kalenderåret. Det har givet en masse arbejde og 

ikke mindst gjort, at vi har fundet det rigtigt at afholde 2 generalforsamlinger for ikke at der skulle 

gå for lang tid imellem. Denne generalforsamling indeholder således ikke regnskab, idet dette  

aflægges ved forårets generalforsamling. Vi har dog valgt at informere om vores økonomi, som det 

ser ud nu. Som det vil fremgå senere i aften forventer vi et underskud i størrelsesorden 1 mkr. 

dette beløb fremkommer i hovedsagen ved 1,5 års udgifter og 1 års kontingent indtægter. 

Derudover har vi haft et stort efterslæb med store opgaver, - kloakrenovering i klubhus, planering 

af plads, ny sejlerskole, fastansat sekretær og ikke mindst stigende el og varme udgifter. 

I lyset af resultatet har vi gennemgået vores takstblad, medlemsgrupper og kontingenter. Det viser 

sig at mange takster ikke er reguleret de seneste 10-20 år. Bestyrelsen fremlægger senere idag 

forslag til regulering af takster og revidering af medlemskategorier. 

Alle vores udvalg er velfungerende, og der har været en god, om end lidt træg tilgang af 

medlemmer i vores udvalg. Det er fortsat en højt prioriteret opgave at rekruttere nye medlemmer til 

udvalgene. 

Sekretariatet. 

Udover de frivillige medlemmer i Sekretariatet har vi ansat Maria Jørgensen, som nu dagligt 

huserer på kontoret. Ideen med fastansat hjælp er, at få løst alle de opgaver som har ligget og 

samlet støv. Maria svarer dagligt på telefonopkald og hjælper samtlige vores udvalg med opgaver, 

som har ligget længe eller er svære at få løst. Alle har allerede nu mærket en forskel, - så Maria, - 

rigtig meget velkommen. Af nye opgaver er der nu system i indbydelse af nye medlemmer til en 

fysisk gennemgang af klubben, - hvad kan vi tilbyde etc. 

 

Økonomiudvalget. 
Udvalget har fået en god bemanding og styrer nu vores økonomi på de nyeste digitale platforme.  
Bogføringen sker i samarbejde med et bogføringsfirma. Som altid arbejder udvalget med at lette og 
forbedre konteringsprocessen. De øvrige klubber i Svanemøllehavnen har fået et væsentligt tilskud 
til lejen af landpladsarealer. Vi arbejder på et tilsvarende tilskud, men skal igennem andre kanaler 
da vores lejemål er med By og Havn som udlejer. Vi har i årets løb gennemgået vores forsikringer 
og har skiftet selskab til First, som også arbejder sammen med DS. 
 
 
Klubhus. 
Vores tilbagevendende problemer med klubhusets kloaksystem er nu løst. Eftersyn og vedligehold 

af facadebeklædning samt toiletfaciliteter står for tur det kommende år. 

Sejlerskole. 
Siden sidste beretning er vores to gaffelriggere sendt endeligt på pension og 2. års undervisningen 
sker nu på 2 stk. Sunfast 32 både: Frigg og Freja. Hele sejlerskolen er omlagt og følger nu DS `s 



forskrifter og er certificeret af DS. Det har givet en hel anden luft, lyst og gåpåmod i udvalget og 
gruppen af lærere. Vores 3 J80ere har også været flittigt i brug også udover skolesejlads. 

Skolen er fyldt med elever og der optages ikke flere elever på venteliste. 25 elever har bestået 
uddannelsen. Skolen anvender Nemtilmeld i stigende omfang og det har givet lettelse i 
administrationen. 

Gaffelriggerne. 
Sundet og Nordvest har haft det lidt svært dette år. Det er lykkedes en gruppe medlemmer at få 
Sundet gjort fin og sat i vandet. Nordvest blev klargjort, men så sent på sæsonen, at det ikke gav 
mening at sætte den i vandet. Det er fortsat bestyrelsens ønske at skabe et aktivt samvær – et 
bådelaug – som vil arbejde med bådene med henblik på, at alle medlemmer kan tilbydes sejlture 
og sejlads med bådene. Bådene er endegyldigt taget ud af undervisning af sejlerskoleelever og 
væk fra vores sejlerskole. 
Et kommende bådelaug kan tilbyde alle medlemmer at deltage og sejle i bådene. 
 
Landpladsudvalg. 
Udvalget har fået planeret arealerne, så det er blevet nemmere og bedre at stille bådstativer på. 
Der har været god søgning i år på autocamper pladsen og vi håber på, at det vil fortsætte uanset 
at vi kommer til at bo meget tæt på en stor arbejdsplads. Der er tendens til færre både på 
landpladsen, - det kan være, at det varmere vejr får flere bådejere til at vælge at blive i vandet. Vi 
håber at søgningen ikke falder yderligere. Det er nu varslet, at kulpladsen fra og med 2024 ikke 
længere kan anvendes til vinteroplagsplads, og det kan formentlig forbedre belægningen. 
 
Cafeen. 
Cafeen har haft et godt år frem til september. Der er nu en opbremsning at spore, som formentlig 
er en følge af energikrise, - folk holder sig tilbage. Vi er i dialog med Halis og må se hvorledes 
situationen udvikler sig. 
 
Kapsejladsudvalget. 
Udvalget har gennemført Sundet Rundt i starten af maj og det blev en stor succes, som gentages 
igen fremover. Der er allerede nu udsendt tilmeldingsblanketter og udvalget forventer mere end 
100 både til start. Derudover har der været afholdt stævner med X99 – sejlere over 2 weekender. 
Træningssejlaser og kapsejladser. 
 
Udvalget udvikler på kapsejlads blandt andet i samarbejde med KAS. Denne vinter er flere både 
tilmeldt træning. Vi har indkøbt en J70`er,  så vores medlemmer som ønsker at lære kapsejlads 
har det rigtige og moderne udstyr. Så nu kan vores medlemmer også blive undervist i denne 
bådtype. Der er allerede flere hold tilmeldt træning her henover vinteren. 
 
Svanemøllekredsen er blevet nedlagt efter at DS besluttede at nedlægge kredsene. Foreningen er 
så genopstået som SVB Sejlsport med mange planer og en fin ny hjemmeside. Udover tirsdags- 
og onsdagssejladser forventes andre kapsejladser at blive afholdt. Således skal DH DM afholdes 
med udgangspunkt i Svanemøllebugten. I SVB Sejlsport er i alt 8 klubber repræsenteret. 
 
 
Aktivitetsudvalget. 
Udvalget har haft gang i de traditionelle aktiviteter og kan konstatere faldende opbakning til 
arrangementerne. Der arbejdes nu på modernisering af både udvalg og aktiviteter. Der er kommet 
nye kræfter til og vi håber, at vores arrangementer vil udvikle sig så flere medlemmer gør brug af 
mulighedferne. Det største nye tiltag har været afholdelse af vandfestival i foråret 22. 
Arrangementet kommer til at fortsætte, men i ændrede rammer. Udvalget har investeret i nyt telt. 
 



 
Kommunikationsudvalget. 
Har haft fuld fart på med ny bemanding, idet IT – opgaverne nu er lagt i dette udvalg. 
Hjemmesiden er under revision og fremstår i ny udgave snarest. Vil du hjælpe med at holde siden 
opdateret, så send dine input til udvalget. Udvalget arbejder også med at få en bedre fibernet- 
forbindelse til omverdenen både i klubben og i havnen. 
 
 
Kajakafdelingen. 
Denne afdeling har er fyldt næsten op, hvilket har bevirket, at vi har opsat et udendørs  kajakstativ. 
Dette suppleres i nærmeste fremtid af en lille container til opbevaring af udstyr. Udvalget har 
afholdt kurser og senest i hjerte-lungeredning, men med utilfredsstillende antal medlemmer som 
tilmeldte.  

Der er nu også et par SUP boards i stativerne og en enkelt Windsurfer. 

Handicap afdelingen  
Handicap afdelingen er kommet flot igennem sæsonen og har fået yderlige 2 stk minitolvere til 
rådighed. Der arbejdes på at gøre bådene tilgængelige for alle medlemmer. 
 
 
Svanemøllehavnen og Nordhavnstunnelen. 
Der har været meget heftig aktivitet på disse fronter gennem hele året. 
 
I dette efterår er Nordmolen blevet ryddet for både for at give plads til det kommende 
tunnelbyggeri. Desværre er faciliteterne i den midlertidige Svanemøllehavn Nord endnu ikke helt 
på plads, men det arbejdes der på. 
 
Vores havne udvalg arbejder dette efterår på flere fronter: 
 
- der arbejdes på at få den foreliggende Visionsplan gjort til virkelighed. Alle klubber i 
Svanemøllehavnen arbejder gennem et udvalg på at få finansiering på plads og til at få en egentlig 
projektering i gang. Det er målet, at planen er implementeret, således at når havnen reetableres 
efter byggeri af tunnelen, så foregår det i henhold til Visionsplanen.  
 
- vi arbejder på at få en løsning på den midlertidige optagekaj. Det har vist sig at det udførte projekt 
ikke tilfredsstiller vores krav og vi presser på for at finde en løsning.  
 
- vi arbejder på at få vores faciliteter i Svanemøllehavn Nord gjort anvendelige. De seneste 
måneder er der blevet arbejdet intenst på lejekontrakt, låsesystem etc. 
 
Vi skal nu igennem en periode igen med 2 adresser. Jeg beder alle om at bruge vores nuværende 
faciliteter på Svaneknoppen mest muligt. På den lange bane er det her vores klub kommer til at 
være.  
 
Tak til alle for jeres indsats i året 2021-20222. 

 

Ole Brandt 

Formand Sejlklubben Sundet 
November 2022 


