
 
Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 28-3-2022 

 

I år har SKB eksisteret i 45 år. Det kan vi takket være en lang række af frivillige der har 

startet og drevet klubben gennem mange år. Det er på grund af frivilligt arbejde at SKB er 

den største og mest aktive klub i Greve Marina, med en ungdomsafdeling der har næsten 

100 aktive sejlere, en Handikapafdeling, Sejlerskole Dykker afdeling, 2 klubhuse, værft med 

meget mere. Uden de frivillige fandtes klubben ikke, så tak til alle der har lavet frivilligt 

arbejde for SKB i det forløbne år og tidligere. 

 

Det har været en kort periode siden sidste generalforsamling som blev holdt midt i Juni pga. 

Corona restriktioner. Bestyrelsen nåede lige at konstituere sig, og beslutte at holde en 

sommerfest, før alle tog på ferie, så der gik næsten 3måneder før vi mødtes igen. Alligevel 

har vi nået at arrangere Sommerfesten i samarbejde med mange af udvalgene, et møde 

med nye medlemmer i efteråret, og en række klubaftener. Desværre var vi lige gået i gang 

med klubaftenerne, da Corona slog til igen, og vi måtte holde en pause på et par måneder, 

men så har vi holdt en del flere end først planlagt efter der blev åbnet igen, også her i 

samarbejde især med Tursejlerudvalget. Husk i øvrigt vores sejlsikkert arrangement med 

Gitte møller og Kenneth Boa på torsdag. 

 

Afdelingerne har selvfølgelig også været ramt af restriktionerne, men trods det har der 

været god aktivitet. Jeg vil ikke nævne alt hvad udvalgenes laver, men bare fremhæve 

Ungdomsafdelingen, som har haft en kæmpe vækst de sidste år, og havde 90 aktive 

medlemmer da sidste sæson sluttede. Jeg har en ide om at det tal er faldet lidt over 

vinteren, men mon ikke vi når de 100 i løbet af den kommende sæson. Min familie har i 

hvert fald planer om at komme med en ny pirat. 

 

Og så må vi ikke glemme formanden for ungdom Peter Toft, der fik prisen som årets Idræts-

leder ved greve Awards i efteråret. Hvis nogen ikke ved det, så var det 3. år i træk at et SKB 

medlem vandt en pris, tidligere har det været Freja træner fra ungdom, og Gitte Møller 

formand for Handikapafdelingen.  

  



 
 

Bestyyrelsen er også lykkedes med at få tid til at påbegynde arbejdet med at lav en strategi 

for, hvordan vi gerne vil have at klubben udvikler sig frem mod 2030. Vi har har blandt andet 

forsøgt at identificere nogle af de problemer som vi mener klubben står overfor, og nogle 

overordnede retningslinjer for hvordan vi løser de problemer. 

I stikordsform har vi identificeret at: 

De frivillige frivillige i klubben bliver ældre og færre  

Over halvdelen af vores medlemmer bruger ikke rigtigt klubben.  

Det tror vi at vi kan ændre ved bl.a.:  

At blive endnu mere åbne og imødekommende overfor nye medlemmer, og dem vi 

ikke ser så tit. 

At være åbne overfor nye vandaktiviteter 

At lave aktiviteter der er relevante for de medlemmer vi ikke ser så meget 

At blive bedre til at kommunikere omkring vores aktiviteter. 

 

Det eneste konkrete der er kommet ud af det endnu, er de klubaftener vi har holdt i løbet af 

vinteren, men mon ikke der kommer flere ændringer i løbet af sejlsæsonen, og til næste 

vinter. 

Nye aktiviteter betyder selvfølgelig ikke at vi skal skære ned på de aktiviteter vi plejer at lave 

og har succes med. 

På bestyrelsens vegne 

Torben Bergenhagen 

 


