
Bestyrelsens Beretning for sejlåret 2018 

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. Jeg plejer at sige at de godt kunne være 

yngre, men nu ser skuden ud til at vende og yngre medlemmer er kommet til klubben 

og også som frivillige. 

2018 har været et godt år. Medlemstallet er steget fra 622 til i dag 694 og der er 

stadig nye der banker på døren. 

Klubbens økonomi ser også godt ud nu hvor vi ikke skal afdrage på husene mere. Så 

nu kan vi se fremad og begynde at udvikle klubben. Se på renovering – udvidelse af 

klubhuse – nye skolebåde eller hvad ved jeg. En gruppe af medlemmer vil gå i gang 

med at kigge på muligheder for klubhuset og de vil i nærmeste fremtid indkalde til 

visions møde   

Som i kan se er vi begyndt at friske op indvendigt her i huset og det fortsætter hen 

over foråret 

 

Kajakopbevaringen blev færdiggjort og der er nu plads til 24 kajakker til udlejning 

samt 4 pladser til kajakhotellet der har lagt kajakker ind på hylderne som blandt andet 

SKB-medlemmer kan benytte frit og kvit. De har været udlånt lidt men i skulle tage 

ud og prøve en tur – det er herligt. 

Det har været lidt trægt med udlejningen i 2018 med her først på året er der kommet 2 

nye til som har ytret at de vil starte en kajakafdeling i SKB og det ser ud til at de 

fleste pladser er udlejet når året er omme. 

Ungdomshuset fik også en gang maling nu da spanden var åben. Tak til alle der 

deltog i arbejdet 

 

Hjemmeside og nyhedsbreve kører fint, Men dem der selv kan lægge ting på 

hjemmesiden må gerne være lidt mere flittige 

Bjarke som nu står for udsendelsen, vil blive rigtig glad for input til nyhedsmailen - 

både fra udvalg og medlemmer så han ikke selv skal opfinde det hele. 

Saunatønden bliver flittigt brugt af de nu 250 medlemmer af vinterbadeforeningen 

Greve strand. 

Vi lovede at se om SKB medlemmer også kunne bruge den. Men vi må desværre se i 

øjnene at det kun er udvalgene hvor vi kan administrere dette  

De enkelte medlemmer der ønsker at komme i sauna, må tage kontakt til 

vinterbadeforeningen om dette 

 

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 2. 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. 

 

 

  

  

Dykkerne  

  

Året 2018 blev et år, hvor de fik 9 nye medlemmer i afdelingen. 7 af de nye 

medlemmer skulle også uddannes til dykkere, så der blev brugt en del timer i 

svømmehallen inden de kom på åbent vand. I maj fik alle deres certifikater, tillykke 

med det. 

 

Dykkerskibet Octopus har fået en 15 m lang havneplads for enden af bro 16. Det var 

en stor opgave, at lave den og lægge den på plads, men med god hjælp fra 

medlemmerne lykkedes det. En stor tak til alle, som var med til at give en hånd med. 

 

De har igen samlet et hold på 15 medlemmer, som har brugt deres ferie/fridage på 

Roskilde Festival. Endnu en gang tak for det store stykke arbejde, som alle har 

bidraget med i de 7 dage, de var på festivalen. Hvis det ikke var for denne aktivitet, 

ville det være svært at drive dykker afdelingen. 

 

Pinsen bød på en tur til Middelfart, hvor det blev til flere dyk i Lillebælt. I juli mødtes 

en del dykkere til en uges fælles sommerferie, hvor dykning og hyggeligt samvær var 

i højsæde. 

 

Efteråret er gået med at få Octopus efterset. De laver det meste selv, men der er også 

ting, som kræver større ekspertise og som de derfor må have andre til, at se på. 

Motoren skal snart have en større tur, så de undgår at lægge havnen i sort røgslør hver 

gang de sejler ud. Men de er så småt ved at være klar til den nye sæson. 

 

Deres gamle kompressor årgang 1974 var blevet forældet. Derfor har de købt en 

anden brugt kompressor. Det skulle gerne vinde tid til, at de om ca. 5 år har fundet de 

nødvendige penge til en ny kompressor. 



 

Handikap. 

Handicapafdelingen havde i 2018 16 aktive sejlere og fik tilført og søsat endnu en 

mini12 til flåden, så i dag er der 4 mini 12. 

Som noget nyt blev der efter sommerferien opstartet mandags Handicapsejlads. 

Denne sejlads er for alle afdelingens sejlere og alle bådtyper deltog. Dette tiltag var 

en stor succes som der fortsættes med i 2019. Der blev lavet pointsystem og Michael 

Eldrup blev kåret som Årets SKB Handicapsejler. 

Henover vinteren har der været månedlige arrangementer hvor der blandt andet blev 

fortalt om vigeregler, information om afdelingens VHF radioer samt afholdt en tur i 

svømmehal. 

Flere af sejlere har bakket op om og deltaget i flere af klubbens øvrige arrangementer 

bla. Martha arrangementet, Tovværkskursus og Sejl Sikkert infomøde. Dejligt de 

bakker og viser de er en del af Sejlklubben. 

Henover vinteren er der foretaget større udvendig istandsættelse af mini 12 og Olsen 

Twin både. Både som har været flittigt brugt igennem mange år og trængte meget til 

dette. Vi håber der vil blive passet godt på bådene så den nu fine stand de er i kan 

holde i mange år. 

Afdelingens hjælpere har været meget aktive både før, under og efter sejladserne, vi 

vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for at de vil bruge så meget af deres fritid 

på Handicapafdelingen. 

Desværre måtte afdelingen tage afsked med en gennem mange år trofaste Hjælpere 

Kurt Johs. Kurt var skipper på Niels Juhl og hjalp med - ved til og afrigning af 

afdelingens både. Kurt vil være savnet. 

I 2018 har de modtaget sponsorater fra Friluftsrådet til hjælp for køb af Mini 12 og 

fra Sjællandsmedierne til hjælp til istandsættelse af både. Vi er meget taknemmelige 

og takker sponsorerne. 

Handicapafdelingen takker for året 2018 og ser frem til Sejlsæson 2019 med håb om 

mange gode timer på vandet. 

Video 

Sejlerskolen 



Sejlerskolen har haft ekstraordinær høj søgning siden starten af sidste sæson.  

Lige nu er der 24 tilmeldinger til praktisk sejlads med start i år og umiddelbart kun 

plads til 9 elever.  

de forsøger at få en båd mere på vandet så vi kan få plads til 3 elever mere, men det 

er stadig usikkert. 

Der er 12 på venteliste til praktisk sejlads.  

Hvis der i blandt jer alle sammen skulle side en der brænder for at blive instruktør så 

kontakt Torben Bergenhagen 

 

Tut 

Tutten har afholdt de traditionsrige tut søndage hen over vinteren og tak til de 

besætninger der har lavet mad. Nye besætninger ønskes i fremtiden så det ikke  

Kun er sædvanlige der står for maden 

Udover deres normale aktivitet primært ”vedligeholdelse” af køleskabene samt 

indkøb hertil er der i året blevet indkøbt 2 nye køleskabe.Et til det store lokale på 

første sal og det andet til Grovkøkkenet. 

 Ungdom 

 

Ungdom er vokset med over 100% i år og har nu over 50 jolle-sejlere, SUP-sejlere og 

små pirater. Vi har nu en af de stærkeste ungdomsafdelinger og kan også gøre os 

gældende ude. 

Christian Whittle og Jeppe Krat vandt Tera Pro og Tera Sport klassemesterskab - dvs. 

uofficelt DM ved Harboe Cup efter en spændende weekend. 

Daniel Whittle vandt igen U-DM - bronze i Laser 4.7 og ligger nationalt på en 2. 

plads på Laser 4.7 ranglisten. 

På Tera og Laser-siden er SKB blandt de førende klubber i Danmark. Det er flot. 

Feva er  i 2018 blevet genstartet med stor succes. Kenneth Boa har ledt an og fået et 

godt felt i SKB samt gen-rejst klasseorganisationen Dansk Feva Klub. 

SKB trænere og ledere har i 2018 lavet eller medvirket til 8 sejlercamps ud over den 

traditionelle Stege lejr, som igen i år var en succes. 

I år har vi haft 7 ungdomssejlere til VM - to til Laser VM, og fem til Tera VM. Det er 

en fornøjelse at se væksten i niveau. 

Derfor er det ikke overraskende at SKB i år blev genudnævt til sportsklub under 

Dansk Sejlunion. 

Vi kigger ind i et meget spændende 2019 hvor der vil være unge sejlere på vandet og 

havnen de fleste af dagene - fedt! 

 

Video 

 



Peter Toft og Mig selv samt en repræsentant fra Greve kommune var til blåt topmøde 

og VM i Århus For blandt andet at vise hvordan man laver stævner. Efterfølgende har 

Ungdomsafdelingen indgået en Partnerskabsaftale med Greve Kommune Hvor vi får 

20.000- om året de næste par år og jeg lige kort vil beskrive formålet med aftalen. 

      

 

Partnerskabsaftalen: 

Greve Kommune har i Idræts- og Fritidspolitik 2018 og frem ønsket at styrke 

sammentænkningen mellem idræts- og fritidsområdet og social- og 

sundhedsområdets i en fælles indsats for at skabe et godt og sundt fritidsliv for 

borgere. 

Målsætningen for aftalen er at: 

● Markedsføre Greve Kommune som en kystkommune, hvor der er attraktive 

fritidstilbud for hele familien i det maritime miljø, herunder sejlsport. 

● Markedsføre Greve Kommune som en ”familievenlig” kommune med 

attraktive fritidstilbud for familier.   

● Styrke og udvikle ungdoms- og talentarbejdet samt rekruttere frivillige ledere. 

● Fastholde og rekruttere medlemmer 

● Bidrage til at kommunens udsatte unge bliver bedre integreret i foreningslivet. 

● Afholdelse af forskellige events på det maritime område, således at potentialet 

i det maritime miljø bliver udnyttet mere optimalt i Greve Kommune 

 

Til slut vil jeg takke alle de aktive medlemmer for jeres store indsats i 2018 og med 

håb om et godt sejladssår her i 2019 

Da Iris Schiøtz desværre er blevet nød til at trække sig fra alt frivilligt arbejde i 

klubben det næste års tid vil jeg her sige en stor tak for denne gang og sige at du vil 

blive savnet meget, men jeg håber at vi snart ser dig igen på banen.     ( klap) 

Jeg vil også lige oplyse at der igen i år vil være levende musik på kajen 

Sankthansaften hvis vejret tillader det 

 

Birger Monrad  

Formand 

Sejlklubben Køge Bugt 

 

 

 



 

 


