
Bestyrelsens Beretning for sejlåret 2017 

Kære SKB medlemmer. 
Endnu engang er det dejligt at kunne sige at det at være formand for en klub med så mange frivillige hjælpere 
er beroligende. Vi kunne godt bruge nogle flere yngre men det er noget vi alle sammen må prøve at gøre 
noget ved.  
 
I 2017 fyldte sejlklubben 40 år og uden frivillige i alle de år var klubben ingen ting. 
I forbindelse med 40 års dagen og vedligehold i al almindelighed blev klubhuset malet i sort og hvid som 
besluttet ved afstemning på sidste års generalforsamling. Resultatet blev flot og jeg vil sige tak til alle dem der 
mødte op og svingede penslen. 
Vi mangler stadig lidt på huset men vi mangler også at få malet ungdomshuset så jeg håber at der møder lige 
så mange op når vi indkalder til maling senere på året 
 
Fødselsdagen startede med en flotillesejlads til Mosedefortet hvor der blev affyret salut og senere blev dagen 
fejret med en stor fest i telt ved klubhuset. Vi glæder os allerede til klubben bliver 50. 
 
SKB har i 2017 desværre haft en lille afgang af medlemmer og det er jo ikke så godt.  Sejlklubbens 
medlemstal er i dag 622 medlemmer heraf 250 familiemedlemmer det er et fald på ca. 20 men som jeg sagde 
tidligere må vi prøve at gøre noget ved det. 
 
Bestyrelsen er blevet forespurgt om vi havde noget sted til at opbevare kajakker. 
Og som i jo alle har læst er kajaksport inde i en rivende udvikling. Så derfor besluttede bestyrelsen at indrette 
24 hyldepladser til kajakopbevaring. 
Det kommer til at koste kr. 1000,00 plus medlemskab af SKB at få opbevaret en Kajak om året. Med dette 
tiltag forventer vi at få 15 – 20 nye medlemmer, de resterende forventes udlejet til eksisterende medlemmer. I 
skrivende stund er byggeriet i fuld gang og vi forventer at være færdige inden standerhejsning 
Projektet er sponsoreret af KSH Arkitekt og ingeniør ApS og Nordea fonden 
 
Bestyrelsen besluttede også i 2017 at indkøbe 2 stk. varmepumper til klubhuset og ungdomshuset, denne 
gang til 1 sal i begge huse. Dette har givet en meget bedre varme og ikke mindst et meget mindre el-forbrug.  
 
 

Hjemmeside: 

Medlemskartoteket blev så småt startet op i sidst halvdel af 2016 og er blevet væsentlig udbygget i 2017 og 

kan snart alt det vi gerne vil have. Der arbejdes stadig på nye og smarte løsninger. 

Hjemmesiden har vi fået udviklet hos Foreningsadministration. Det er en fast platform som bruges af andre 

klubber. Denne har vi fået tilrettet så den også opfylder vores krav til at kunne betjenes af de forskellige udvalg 

og deres aktiviteter. 

Vores tilmeldingsmuligheder bliver brugt til vores arrangementer og letter arrangørerne væsentlig i 

planlægningen. 

Vi har fået nyt look på nyhedsmailen og vi forsøger at udsende en gang om måneden. Så vidt muligt tilmeldes 

nye medlemmer automatisk men de som forlader klubben må selv afmelde nyhedsmailen. 



Gitte Lund, som står for udsendelsen, vil blive rigtig glad for input til nyhedsmailen - både fra udvalg og 

medlemmer. 

Saunatønde: 

Først på året blev vi kontaktet af Grundejerforeningen Greve Strand, havnen  og vinterbadeforeningen Greve 

Havbad. Grundejerforeningen havde søgt midler til en saunatønde, den ville de gerne sponsorerer 

vinterbaderne. Grundejerforeningen ville gerne have at tønden blev sat op på havnen så så mange som muligt 

kunne bruge den. 

Men da der på havnen, ifølge havnens vedtægter, kun kan være 2 foreninger blev det besluttet at SKB fik 

overdraget saunatønden og som så kan udleje den til vinterbaderne.  

Der er nu indgået aftale med Vinterbadeforeningen om leje af saunatønden i bestemte tidsrum på dagen for 

de næste 3 år. Alle driftsomkostninger vedrørende brug af saunatønden herunder rengøring - vedligehold – 

forsikring samt el forbrug i de forud aftalte brugstidsrum afholdes af vinterbadeforeningen. 

Vinterbadeforeningen har førsteret til brug af saunaen. I de tidsrum på dagen hvor vinterbaderne ikke bruger 

saunaen vil det være muligt for udvalgene at bruge tønden. El udgiften betales af det enkelte udvalg. Der vil 

blive opsat bi-måler på værftet så forbrug kan aflæses og føres i logbog. 

 
I løbet af året blev der som sædvanligt afholdt mange aktiviteter og vi skal kort nævne: 
 
Havnen afholdt Vild med vand dag, og med hjælp fra alle udvalgene samt medlemmer blev det en rigtig 
hyggelig dag. 
Havnen vil igen i år afholde vild med vand – havnens dag og det bliver den 9. juni hvor jeg håber at I igen vil 
møde op og hjælpe med alle de forskellige aktiviteter. 
 
Alle udvalgene har i løbet af året afholdt forskellige aktiviteter og vi vil takke for det store arbejde i har lagt her. 
 
Jeg vil kort omtale nogle af udvalgene: 
 
Handicapafdelingen har haft et godt år. Der er nogle der er gået ud af afdelingen, men nye sejlere kommer der 
også til, i dag er der 16 aktive sejlere. 
De deltog i Vild med Vand hvor flere af vores sejlere havde taget venner og familie med. 
De har modtaget sponsorat fra friluftsrådet så det var muligt at købe en ekstra mini12 med mange sejlsæt den 
er i meget bedre stand en de øvrige både vi har. Denne båd er tiltænkt sejlads for de sejlere der vil lidt mere 
end hygge sejlads mandag og onsdag. Tak til friluftsrådet for donationen. 
Hen over vinteren har de haft lidt lettere teori og snak om sikkerhedsudstyr. De slutter vinterteorien af på 
lørdag hvor de skal i svømmehallen, hvor de sammen med dykker afdelingen afprøver diverse redningsveste 
m.m. 
I 2018 har Handicapafdelingen 25 års Jubilæum og de har derfor inviteret de andre Handicapsejlcentre til 
Breddestævne hos SKB d. 30. juni.  Hvis ikke der er nok tilmeldinger vil de invitere de tidligere SKB 
Handicapsejlere til et Jubilæumsstævne. 
Vi vil gerne takke afdelingens hjælpere, både de der hjælper i forbindelse med sejlads men også de der 
hjælper ved klargøring og vedligehold. Vi ved I lægger mange af jeres fritidstimer i vores afdeling. 
 



Dykker udvalget startede året 2017 med at uddanne et nyt hold af dykker og dermed kom der også nye 

medlem til dykker afdelingen, de har lavet ture som er gået til Middelfart, Kroatien, Sverige men vejret har ikke 

været med dem til de helt store ture her hjemme. Deres store aktiviteter i 2017 har været Roskilde festivalen 

og deres nye dykkerbåd Octopus som de har lagt et stort arbejde i at renoveret. Den er blevet flot.  Årsagen til 

at dykkerne købte ny båd var, at den gamle Jova satte sig fast under broen og blev erklæret totalskadet. Nogle 

af pengene til båden er kommet fra midler fra SKAT (tipsmidler) ligesom handicapafdelingen har fået penge fra 

samme pulje 

 

Tursejler 

Tursejlerudvalget startede år 2017 med en pinsetur til Lynetten. Herfra sejlede de på de 3 udvalgsbåde ud til 

Tre Kroner hvor de havde et par timers besigtigelse. Ejvind var en fin guide.  

Desværre måtte de aflyse "Sejl og Sjov på vandet” grundet manglende tilslutning. 

I december havde de foredrag med Iris fra ungdommen. Dette var en kanon succes, der var tilmeldt 21 men 

der kom omkring 35. 

I januar 2018 lagde de ud med besøg på sejlloft hos Quantum på Amager. Her var de 19 personer. 

Resten af år 2018 vil der være yderligere 5 arrangementer.  

Dem kan i læse mere om på hjemmesiden og nyhedsbreve 

 

Ungdom 
Ungdomsafdelingen har som altid rygende travlt 
De har blandt andet uddannet 3 baneledere. En på baneleder 2 
4 på regelkursus og en på dommerkursus 
Om ungdom vil jeg ikke sige så meget men lade en video tale for sig selv. 
Jeg vil blot sige at I laver et flot arbejde 
 
 
Til slut vil jeg takke alle de aktive medlemmer for jeres store indsats i 2017 og med håb om et godt sejlads år 
her i 2017 
 
Jeg vil også lige oplyse at der vil være levende musik på kajen Sankt Hans aften hvis vejret tillader det 
 
Birger Monrad  
Formand 
Sejlklubben Køge Bugt 

 


