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Formandens Beretning                                              

Bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig som vi skulle efter GF 2018. Og bestyrelsen er af den opfattelse at året er 
forløbet på tilfredsstillende vis. Der har været stor aktivitet fordelt over hele året. Det vil jeg komme 
nærmere ind på under de enkelte udvalg. Kastrup Sejlklubs fundament er bygget på frivillige medlemmer, 
som alle har ydet en stor indsats. Vi er ca. 200 medlemmer. (Efter en gennemgang og sletning af 
medlemmer som var i restance). Så efterhånden er der et meget lille grundlag (bagland) for rekruttering. 
Det betyder at vi har brug for, at der forhåbentlig er nogle af vores medlemmer der har lyst til at melde sig 
under fanerne, til de vakante pladser der er ledige. Kastrup Sejlklub bygger på amatør basis, det er vi nødt 
til at fastholde. Kastrup Sejlklub har ikke medlemmer og kapacitet til at lønne for ydelser udført for Kastrup 
Sejlklub. 

Klubaftener/aktivitets udvalg:

I årets løb har der været afholdt pinsetur og en fest ved standernedhaling. Årets temaaftener er skudt i 
gang med vil fortsætte som sædvanligt med et tema den første torsdag i måneden, 5.december er næste 
temaaften. Og da vi har nytårs galla  er første temaaften i det nye år februar. Et nyt initiativ er startet op 
omkring en møderække for kvindelige medlemmer af sejlklubben,hvis formål er at repetere sejlernes 
pensum ved knob, mand over bord mm .Et kæmpe tak til Marion og øvrige hjælpere for deres indsats . Der 
kan stadig optages flere medlemmer i udvalget. Tak til alle som har bidraget til øvrige aktiviteter i klubben. 
Tak til Medlemmerne af spæd salat.

Huset: Carsten  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 17 gange i år i KS regi og 2 gange til andre klubber.  Vi 
kigger også på intensiteten af udlån måske skulle begrænses i sommermånederne. Et mindre hold af 
veteraner vedligeholder huset, sætter stakit fast, tømmer tagrender, lure ukrudt, pudser vinduer, rense 
grill. Tak for det.

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.

Vi har fået ny ovn (Der ikke kræver den store ledvogter eksamen) Vi har her benyttet os af den ekspertise 
og kompetence der er blandt vores medlemmer. Vi har fået nye led pærer og opdateret vores HFI.Så tak til 
alle der ydede en indsats her.

Der er PT ingen planer for nyanskaffelser til klubhuset. For vedligehold af klubhuset, vil klubhusudvalget og 
undertegnet gå huset igennem udvendig for at lave en plan for udskiftning af diverse lister.
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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. 

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.

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 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. Hobicat afdelingen deltaget i dette 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. Og der er lagt op til en lille renovering med maling indvendig her i det kommende forår.
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Sejlerskolen:

Walther stoppede som bekendt som sejlskole leder her pr 1 maj. men har lovet at forsætte med 
vinterundervisningen, og har faktisk også et delehold som instruktør. Stor tak til Walther for hans store 
indsats.

I en periode efter Walther stoppede og vi ikke havde nogle afløsere for Walther, måtte bestyrelsen træde 
til, for at vi kunne vinde tid og samtidig fortsætte sejlerskolen. Det betød at der ikke blev optaget nye 
elever, men at det hold 2 som skulle starte på modul 3 med afsluttende praktisk sejlads gennemførte 
sejladserne over sommeren og gik til eksamen i september og alle bestod og har fået duelighedsbeviset. 
tillykke med det.

Det hold 1 som skulle på modul 2 vinterundervisning gennemfører formentlig alle og de kan fortsætte som 
planlagt.

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.

Men her i august ændrede situationen sig og Dan Larsen (Instruktør på sejlerskolen) og Marie Skøtt 
(tidligere elev på sejlerskolen) meldte sig som lederteam. Dan tager ledertjansen og Marie det 
administrative. Derudover har Søren Melkjorsen meldt sig til udvalget. Jeg håber at GF senere vil vælge 
dem når vi når til punktet. Som forstærkning til bådsmændene har Carsten Hansen meldt sig (Også tidligere 
elev på Sejlerskolen).

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. Tak for det.

Sejlerskolen opfordrer derfor alle som kan afse mere eller mindre tid ”til at komme og give en hånd med”. 
Vi kan naturligvis ikke drive en sejlerskole uden instruktører.

Der er også mulighed for at være halv instruktør. Det indebærer 8 aftener på en hel sæson. Vi ved godt de 
fleste i klubben har prøvet at være instruktør før, men tænk over muligheden igen.

Som afslutning kan jeg sige at med det antal instruktører vi har til rådighed er der fuldt hold til den nye 
sæson med 9 eleve
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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.

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 blev gentaget i 2019. 
Sejladsen afsluttede 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 2020.

KS arrangerede også Polyestercup  i år som blev en stor succes, med flotte og hurtige baneskift. Hobicats 
var med som tidligere nævnt. Tilbagemeldingerne fra deltagere, som kom fra andre klubber fra 
overstrømmende positive. Så der er ikke tvivl om at stævnet nok skal blive velbesøgt igen i 2020.

Der vil i 2020 blive lavet en sejlads for turbåde om torsdagen så der er en start for kapsejlads og en for 
turbåde som kunne være at runde flakfortet eller lign. det er dog ikke helt  planlagt i mindste detalje. 
Nærmere fra kapsejladsudvalget kommer.

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. . 

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 skulle der være nogle fritstillede, eller 
efterlønnere eller pensionister der skulle have lyst, er der et tilbud til at deltage ved  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 

Som i alle ved har vi fået nyt ophaler system. Den gamle kran Jones bruges indtil at den statinøre kran er på 
plads. Det betyder at der i det nye år indhentes pris på en fast kran, med truck og nye vinterstativer. Vi 
sejlere skal så lease vinterstativerne eller….. ind til videre er prisen stort set den samme. Systemet skulle 
være identisk med som fungerer i Køge. Og vi har fået de første erfaringer. Det nye system fungere 
upåklageligt i hvert fald hvad angår optagning og kørsel til vinterpladsen. Her har der så været irritation 
over måden bådene er stillet på med hensyn til stævnplacering. Agter mod volden.Og underlaget har vist 
sig ikke at være nivelleret ordentlig ud eller også har man ikke vist der skulle være fald mod 
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brøndende.Under alle omstændigheder har flere af os fået ekstra opklodsning for at vandet kunne løbe af 
bådene.

På næste Samkas møde er dagsorden som følger

1. Revidering af havnereglement
2. Revidering af P-restriktioner på havneområdet.
3. Havnens regnskab
4. Stativer for stiger
5. Afretning og renovering af vinterpladserne
6. Undersøgelse af behov for støtteben og andet tilbehør til de nye stativer
7. Vild Med Vand 2020

Så i kan se vi er aktive i udvalget og tak til Jan Køhlert og Flemming Holm for deres indsats

Ud over det er der kommet en forespørgsel fra sønnerne til ishuset fra sneglen om at få tilladelse til at 
opføre en cafe på græsplænen ved vores klubhus. Spændende forslag,  som tages op under eventuelt

                                                                         

 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 der nævnt muligheden for, at der laves plads til autocampere, Hvilket der arbejdes videre 
med. Klubbens indstilling er, at det går vi ind for hvis overskuddet af driften af camperpladsen tilfalder det 
store driftbudget for selve lystbådhavnen.

Diverse:

Til slut vil jeg igen nævne, at vi har brug for aktive medlemmer i mange af vores udvalg. Uden frivillige er 
der ingen klub. Så kom frem og sikre Klubbens fremtid.


