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                                                                                                                                               Kastrup 25-11-2021

Kastrup Sejlklub                                          

Formandens Beretning  

Bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig som vi skulle efter GF 2019. Og bestyrelsen er af den opfattelse at året 2020 
er forløb tilfredsstillende set i lyset af den aktuelle situation med nedlukning som følge af Corona. I 2021 
blev situationen langsomt bedre og vi kunne langsomt i april maj vende tilbage til normale tilstande i 
sejlklubben. Vi måtte desværre indtil juni lukke sejlerskolen ned og og mange af vores normale aktiviteter 
blev aflyst eller udskudt. Vi er nu tilbage og forventer 2 hold på sejerskolen og har startet temaaftnerne op 
og indtil i går onsdag så alt lyst ud. Nu er smittetallet steget igen og sundhedsstyrelsen er kommet med nye 
anbefalinger som formentlig bliver godkendt i folketinget og gælder fra mandag.

Klubaftener/aktivitets udvalg:

2021 er startet blidt op små tiltag og vi har holdt standerhejsning udvendig i solskinsvejr og 
standernedhaling med frokost. Temaaftnerne er startet op og nu må vi se om det er klogt at forsætte dem. 
Så helt klart en sæson som har været præget af individuelle sejlture frem for fælles arrangementer.

Huset: 

Klubhus udvalget som efterhånden består af 4 pensionister Carsten, Finn, Jan og Preben, sørger for 
vedligehold af klubhuset. Plankeværket er blevet malet og i øjeblikket kigger 4 banden på nyt gulv til 
klubhuset, og er i gang med at skifte diverse mørnede vindues lister. Carsten holder styr på udlån af klubhus
og sørger for kolde øl i køleskabet. Tak for jeres indsats i det forgange år.

Kontingent/økonomi:

Kontingent forbliver uændret. Vi er sluppet igennem et svært år med et lille underskud på sejlerskolen. 
Men efter afdrag til kommunen har vi alligevel overskud på budgettet.                                                                   
Vi har tidligere i år sagt farvel til Alice Fogde kritisk revisor, bestyrelsen siger tak for den store og mange 
årige indsats med kontrol og godkendelse af klubbens regnskaber.                                                                           

Monika Mazurek Elev på sejlerskolen har tilbudt at hjælpe med fondsansøgninger. Bestyrelsen er kommet 
med forslag til anskaffelser til glæde for klubben og ikke mindst for at kunne fastholde medlemmerne i 
klubben, og Monika vil sætte emner og ansøgninger i system. Bestyrelsen vil gerne takke Monika for dette 
intiativ.

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.
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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. Allan og Carsten assistance med 
assistance fra Thorbjørn og  Nicolai. Og heldigvis fortsætter også Allan og Carsten lidt endnu.

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.

                   
Sejlerskolen:

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 nu skulle vi være afklaret med sejlerskolen:

Dan Larsen er sejlerskole leder og Maria Langner administrativ sekretær. Sejlerskoleudvalget består indtil 
afstemning af udvalg af Dan Larsen, Maria Langner, Søren Melkjorsen og undertegnet.

Som nævnt har vi kun haft et hold elever, og da Walther flyttede til Helsingør stod vi uden instruktør til den 
teoretiske del. Som følge deraf har vi valgt at eleverne tager denne del som online kursus hvilket så betyder
at vi stiller klubhus til rådighed. Dette gør at eleverne har mulighed for at mødes og arbejde sammen i 
grupper. På ris og ros mødet for sejlerskoleinstruktører og bådsmænd fremførte flere instruktører at de var 
villige til at komme og supervisere eleverne om tirsdagen, og stadig komme med flere aktiviteter der kunne 
fastholde elevernes interesse mm. Til en start har der været ”natsejlads” med hjemmeværnskutteren fra 
Dragør og Carsten kommer og underviser i motorlære. Maria har nu udsendt undervisningsplan, der tager 
udgangspunkt i en af de engagerede elever Bo Münsters studieplan. Tak til Lena og Bo for deres indsats.



Vi har undgået uheld med bådene, dejligt. Ros til instruktørerne. Der skal dog iht. bådsmand Brian foregå 
en del små reparationer på skolebådene. 
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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 2022. 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 
jegsige at med det antal instruktører vi har til rådighed er der fuldt hold til den nye sæson med 9 elever, 
hvor der kun

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. 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 2022.

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 2022. Og dervar 
også et pænt overskud til Klubben.

Der vil i 2022 igen 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.  
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Havnen og Samkas:

SAMKAS 

Som i alle ved har vi fået nyt ophaler system. Systemet 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 brøndende. Under alle omstændigheder har flere af os
fået ekstra opklodsning for at vandet kunne løbe af bådene.

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, 
Poul Trudevang og Flemming Holm for deres indsats

Siden sidst er der lavet plads for autocampere på vinterplads 8, og det er en stor succes for havnen hvad 
angår indtægter. Fordelingen er nu en belægning ca 80% for autocampere og 20 % for gæstesejlere.

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.

Kastrup Sejlklub, Længe leve


