
Kastrup Sejlklub  Side 1                     
Generalforsamling 24/11-2016        

Formandens Beretning                                              

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har siden konstitueringen arbejdet målrettet på at løse de naturlige opgaver der ligger og 
prøvet at få nye aktiviteter skubbet i gang. Kastrup Sejlklubs fundament er bygget på frivillig arbejdskraft og 
når der ikke har været medlemmer til den enkelte aktivitet, har bestyrelsen i flere tilfælde gået ind og har 
været arrangør. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden og bestyrelsen håber på, at flere medlemmer vil 
melde sig under fanerne til de vakante pladser der er ledige. Bestyrelsen går foran ved at de medlemmer 
som er på valg, ønsker at blive genvalgt, hvis GF godkender. Bestyrelsen ønsker som sagt at frivilligheds og 
amatør princippet fastholdes, hvis en form for professionalisme bliver indført vil økonomien i klubben 
meget hurtig ændre sig. Da hvem skal have betaling og hvorfor.

Klubaftener/aktivitets udvalg:

Aktivitets udvalget mangler interesserede medlemmer som kan være med til at klubben fremstår som en 
sund klub med masser af aktiviteter. Bestyrelsen er klar over at folk har en fortravlet hverdag men håber 
alligevel at vi kan få udvalget” fyldt op ”. I årets løb har der været afholdt pinsetur og diverse fester. Ved alle 
aktiviteter har der været bestyrelsesmedlemmer + nogle få aktive mennesker , som har brugt tid og energi 
så det har kunnet lykkedes.

Tak til alle som har bidraget til aktiviteter i klubben. Tak til Medlemmerne af spæd salat.

 Som det fremgår mangler vi aktive medlemme som kunne tænke sig at deltage i aktivitetsudvalget. 

Huset:

Carsten og Ole holder styr på vores klubhus, og det er gennem Carstens nåleøje man skal igennem for at få 
lov at låne huset. Klubhuset er til orientering  udlånt 8 gange i år i KS regi+ 2 gange til andre klubber.               
Et mindre hold af veteraner vedligeholder huset, sætter stakit fast, tømmer tagrender, lure ukrudt, pudser 
vinduer, rense grill. Tak for det.

Vi har stor glæde af det indkøbte fjernsyn som bruges til vores arrangementer og til fri afbenyttelse af vore 
medlemmer til store(eller mindre) sportsbegivenheder.

Der er også indkøbt en ny opvaskemaskine.

Kontingent:

Klubbens økonomi ser fornuftig ud. Vi fører stadig en konservativ politik, så vi kan holde os uafhængig af 
ydre omstændigheder. Det ønsker bestyrelsen at fortsætte med. 
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Banken:

Vi har stadig et godt samarbejde med Arbejdernes Landsbank og har igen i år fået 5000,00 kr.

Stole:

Vi har stadig et par stole til salg, hvis der skulle være nogen der mangler et godt forslag til julegaver.

Ungdomsafdeling:

Vi kan stadig tilbyde de unge at sejle optimist jolle, zoom 8, Tera jolle eller Hobie cat. Holdet bag 
ungdomsafdelingen gør et stort stykke arbejde for at få de unge mennesker til at sejle. Så der er stor 
aktivitet om mandagen på havnen ved ungdomshuset om sommeren. Men også om vinteren mødes man og
spiser fælles mad, som forældrene står for.  Allan som står for holdet bag ungdomsafdelingen har varslet at 
det ikke fortsætter i en uendelighed med ham bag roret. Allan og Carsten har brug for assistance.

Hobicat sejlere:

Nyt medlem i Hobie udvalget er JakobWorm, så udvalget (4 mand)er godt kørende. Hobie afdelingen 
fungere fornuftigt og bestyrelsen har bevilget 2 nyebænke til foran ungdomshuset. Klubben vil foretage en 
løbende fornyelse af udstyret i hobiafdelingen, så vi kan bevare og måske øge antallet af medlemmer. Ellers 
har afdelingen haft deltaget i flere stævner og tursejladser. Og der kan være tale om at de kan deltage i det 
nye års Polyester Cup som afholdes her i klubben.

Ungdomshuset:

Huset fungere og der er stor aktivitet. Samtidig bliver huset vedligeholdt af medlemmer af hobieafdelingen 
og veteranerne.

Sejlerskolen:

Sejlerskolen uddannede 11 nye sejlere i år, hvoraf nogle har købt båd og har stort mod på sejlerlivet. De er 
uddannet efter søfartsstyrelsens krav til pensum, som giver dem et godt grundlag for mange gode timer på 
vandet. I april startede 12 nye elever som alle er meget entusiastiske. Vi har startet 4 hold op og det er vi 
meget glade for. Vi har også fået øget tilgang til vores navigationsundervisning.

Expressen har igen haft stor succes med et tredje års hold med Dan som instruktør. 2016 holdet var 
overtegnet og det ser ud som om der er behov for denne mulighed for sejlerskoleelverne. 

Vores kapsejladshold starter op med nyt hold i det nyeår. 

En stor tak alle vores instruktører og alle som hjælper med. 
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Sejler skolen oplever en stor tilstrømning og har måttet sige nej til flere. Sejlerskolen ved Walther håber at 
klubben vil gribe denne mulighed for nyt blod i klubben, og at være med til at de forbliver som medlemmer 
fremover.

Desværre er der også en del udskiftninger blandt instruktører og alle der har mulighed for det opfordres til 
at give en hånd med. Men kan også blive instruktør på halv tid. Det indebærer 8 aftner på en hel sæson. Der
mangler pt 1,5 instruktør

Sejlerskolen vil opfordre alle i klubben til at tænke på vores nye medlemmer, være åbne og tage godt imod 
dem, så de virkelig føler at de er medlemmer i vores klub.

Kapsejladsudvalget:

Der sejles hver torsdag, og alle er velkomne til at prøve kræfter eller se om det er noget for en. I øjeblikket 
er der 15 tilmeldte.

KS arrangere også Polyestercup som i år blev lidt decimeret da ok jollerne valgte et andet stævne op ad 
kysten.

Kapsejlads udvalget prøver stadig at fastholde vores Amagercup og Kastrup Cup sammen med de andre 
øresundsklubber. Desværre ser det ikke ud til de vigende tilmeldinger , som er genrelt for hele landet, ikke 
har ændret sig i positiv retning.

Veteraner:

I Kastrup Sejlklub går udviklingen i retning af at der bliver flere og flere veteraner (medlemmer over 60). 
Udenfor sejl sæsonen mødes veteranerne hver anden torsdag til fælles frokost i klubhuset. De er godt nok 
lidt grå i toppen og det er da heller ikke hydrauliske agterstagsstrammere og hvor tæt båden kan gå til 
vinden eller forstrakt faldline i kevlar og den slags der tales så meget om. 

Veteranerne har det super dejligt på torsdagsmøderne. De hygger sig og er stadig en aktiv del af den klub vi 
holder så meget af. De er der hvis Ungdomsafdelingen skal bruge en ekstra hånd. De fikser problemer i 
klubhuset, kan stadig slå søm i og står i det hele taget til rådighed for klubben.

Der er ca. 45 pensionister til de fleste møder og det undrer lidt at det stort set er de samme der kommer 
hver gang. Veteranfrokosterne er for alle klubmedlemmer over 60 og i takt med at der bliver flere veteraner 
(Efterlønnere) burde der måske være en større tilgang til veteranfrokosterne.

 Veteranerne vil så gerne bede jer om at tage fruen eller herren i hånden, smør en lille madpakke og kom 
ned og vær med i veteranfrokosterne hver anden torsdag fra kl. 12.00 til ca. 14.00 i den grå periode hvor 
båd og havn alligevel ligger lidt i dvale.  

Havnen og Samkas:

SAMKAS er som sammenslutning genopstået. . Så nu må bestyrelsen følge op på de i gang værende sager 
herunder, at holde havnefogden til ilden med de manglende vinterpladser.
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Af punkter der til debat kan nævnes betalingsstrøm for alle ,Ny bådkran(4,5 år ud i fremtiden)og havnes 
budget med henblik på en forklaring på pristigningerne vi oplever ,( et medlem af Samkas har søgt 
aktindsigt)

Diverse:

Klubben fylder som nævnt 90 år til næste år i juni vi er begyndt at kigge på mulighederne for afholdelse af 
fødselsdagen. men modtager som nævnt gerne forslag.

Til slut vil jeg nævne, som det fremgår af ovenstående, at vi har brug for aktive medlemmer i mange af 
vores udvalg. Uden frivillige er der ingen klub. 


