
Kastrup 27-10-2020 

Kastrup Sejlklub                                               Side 1  

Generalforsamling udskudt til så hurtig efter Corona situationen og myndighederne tillader 

Formandens Beretning  i foreløbige udgave                                             

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen konstituerede sig som vi skulle efter GF 2019. Og bestyrelsen er af den opfattelse at året 2020 

er forløbet tilfredsstillende, set i lyset af den aktuelle situation  

Klubaftener/aktivitets udvalg: 

Vi nåede at afholde afrigger fest i 2019 og årets temaaftener blev skudt i gang men måtte stoppe i marts 

2020. Der er forsøgt små tiltag for at vi kunne mødes under sikre forhold. Bl. Andet blev Skt hans afholdt 

med godt vejr udendørs. 

Huset: Carsten  holder styr på vores klubhus, og det er gennem Carstens nåleøje man skal igennem for at få 

lov at låne huset. Men pga. Corona har klubhuset været udlånt færre gange, hvilket afspejler sig i vores 

regnskab med manglende indtjening. Carsten har sat gang i indvendig vedligeholdelse af klubhuset. Han 

siger efter en plan så hele klubhuset ikke er lukket i perioden med maling af vægge og paneler. 

Vi har stadig stor glæde af det indkøbte fjernsyn som bruges til vores arrangementer og til fri afbenyttelse 

af vore medlemmer til store(eller mindre) sportsbegivenheder.                 

Kontingent/økonomi: 

Kontingent forbliver uændret. Bestyrelsen fortsætter med en lidt konservativ indstilling til klubbens 

økonomi. Vi må acceptere at årets regnskab er tynget lidt af den manglende indtægt ved udlån af klubhus 

samt manglende indtægter fra Sejlerskolen. Men inden afdrag til kommunen har vi alligevel overskud på 

budgettet.       

Banken: 

Vi har stadig et godt samarbejde med Arbejdernes Landsbank men har ingen sponsor aftale med dem 

længere. 

Stole: 

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

 

 

 

 



      Side 2 

Ungdomsafdeling: 

Vi kan stadig tilbyde de unge at sejle optimist jolle, zoom 8, Tera jolle eller Hobie cat. . Efter ønske fra 

ungdomsafdelingen har klubben tillige indkøbt 2 brugte  Feverjoller. 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. Allan og Carsten assistance med assistance fra Thorbjørn, 

Nicolai og Josefine.  

Hobicat sejlere: 

 Klubben vil foretage en løbende fornyelse af udstyret i hobiafdelingen, så vi kan bevare og måske øge 

antallet af medlemmer. Situationen er lige nu et uændret antal deltagere. Ellers har afdelingen haft 

deltaget i flere stævner og tursejladser. 

Ungdomshuset: 

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

og veteranerne. Og der er lagt op til en lille renovering med maling indvendig her i det kommende forår. 

Oprydning er foretaget og det gamle køleskab er smidt ud. Der er bevilget et nyt køleskab til 

ungdomshuset. 

                          

Sejlerskolen: 

Kastrup sejlklubs sejler skole er kommet godt ind i det nye år med Dan Larsen som leder. Walther forsætter 

vinterundervisningen. Desværre er Marie flyttet til Vedbæk og Bestyrelsen er i gang med at finde en afløser 

for hende som sekretær for sejlerskolen. Tak til Marie for den fine indsats, selv om den blev kortere end 

forventet. 

Desværre har sejlerskolen været hårdt ramt af Corona regler. Bestyrelsen har vedtaget at vi følger 

retningslinjerne udstukket af DSU og regeringen. Derfor har vi pga af afstands kravet måtte udskyde 1 års 

elevers opstart af praktisk sejlads til 2021. Vi valgte i stedet at færdiggøre 2 års elever som har bestået den 

praktiske prøve i september og afslutter den teoretiske del her oktober/november. 

Tiltagene omkring Corona afspejler sig i vores regnskab. 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle instruktører og bådsmænd for at de fortsatte med deres 

engagement i sejlerskolen på trods af den lidt uafklarede situation. 

Vi har undgået uheld med bådene, dejligt. Ros til instruktørerne. Der skal dog iht. bådsmand Brian foregå 
en del små reparationer på skolebådene.  
Som tidligere nævnt vil jeg gerne endnu en gang takke instruktører, censorer og bådsmænd for at de 

fortsatte og nu efter sidste ris ros møde har valgt at fortsætte det kommende år 2020/2021. Tak for det. 

 



                                

 

Side 3 

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 14 tilmeldte. Så alle der har en båd kan deltage, da der også er mulighed for et tursejlads løb, for de 

både der ønsker at sejle med , uden at konkurrencen har første prioritet. Dette initiativ fortsættes i 2021 

hvor alle både er velkomne om torsdagen med start kl 19 00 1første torsdag i maj. 

I september afholdes fortene rundt som er en sejlads hvor det ikke gælder om at komme først men 

tværtimod gælder om at sørge for at vi kommer samlet rundt. Denne sejlads desværre aflyst i år pga. dårligt 

vejr. Sejladsen afsluttes normalt med fælles frokost i klubhuset. Invitationen gælder alle både i Kastrup 

Sejlklub. Kom og deltag , meget hyggeligt sammen vær med andre fra sejlklubben. Sejladsen gentages i 

2021. 

KS  Polyestercup  i år  blev aflyst pga af corona. Stævnet skal blive holdt igen i 2021. 

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.Frokosterne har 
været delvist aflyst. Nyt tiltag med at mødes i klubben om torsdagen kl 17 30 (Gælder for alle) har også 
måtte aflyses pga. corona. 

Havnen og Samkas: 

SAMKAS møder fortsætter med møder omkring hverdagens problemer på havnen, og ikke mindst havnes 
økonomi                                                                             

 Vi har i klubben et par vagthunde der undersøger havnens økonomi/ budgetter meget grundigt, bl.andet i 
forbindelse med prisstigninger på havnepladser mm. Så i kan se vi er aktive i udvalget og tak til Jan Køhlert 
og Flemming Holm for deres indsats 

Derudover er plads til autocampere etableret i vinterplads område 6. 

I år har bådene kunne op med maste på. Det ser ud som flere har taget tilbuddet til sig. Vi følger 
erfaringerne med dette tiltag og ekstra priserne for ekstra afstivning. 

       

Diverse: 

Vi ønsker alle, at vi snart kan normalisere aktiviteterne i Kastrup Sejlklub til fælles glæde for alle 
medlemmer. Vi prøver også inden for Corona reglerne at få tilrettelagt så mange aktiviteter som muligt. 

Kastrup Sejlklub længe leve…. 


