
Beretning for SBK-året 2008 
 

Kære medlemmer, velkommen til SBK’s ordinære generalforsamling. 
 
Da vi tog fat på året, syntes vi i bestyrelsen, at det tegnede til en rolig sæson, hvor vi ville 
bygge videre på det kendte uden de store udskejelser, men det blev på mange måder en anden 
sæson end vi ventede. 
 
De aktiviteter som er foregået i SBK-regi har været velbesøgte og tror jeg til stor glæde for de 
medvirkende.  
 
Vi lagde ud med fælles søsætning d. 19/4 arrangeret af Michael. Han meddelte mod slutningen 
af sæsonen, at det ville blive hans sidste som koordinator for bådisætning og optagning. Vi er 
blevet enige om i bestyrelsen i Havnen at SBK skulle forsøge at stille med personer til at 
organisere dette, og der er truffet aftale med Hans Dideriksen og Henrik Thomsen, om at de 
fremover står for dette.  
Vi er kede af, at Michael stopper, men vi må acceptere at også han har andre ting at tage sig 
til. 
 
I den anledning vil jeg gerne reklamere for fælles søsætning d. 18. april og opslag findes 
allerede. 
 
Arrangementer. 
 
Vi havde d. 26/4 oprydningsdag på havnen efterfulgt af standerhejsning, og dette var noget 
nyt. Standerhejsning var med det krydderi at SBK blev tildelt titlen som ungdomsvenlig 
sejlklub. I bestyrelsen er vi enige om, at vi fremover vil søge at slå de to begivenheder 
sammen.  Det er af stor betydning, at fremmødet bliver stort denne dag både for hyggens 
skyld, men også af hensyn til den årlige hovedrengøring i klubhuset, hvor der er brug for alle 
mand og måske især kvinder. Vi vil prøve at organisere os ud af dette ved i år at hænge lister 
op, hvor man kan skrive sig på til forskellige opgaver.  
Vi vil prøve at udpege ”broformænd” og ”klubhusformand” så vi sikrer en lidt mere effektiv 
udnyttelse af de fremmødte ressurser. 
 
Den 2. juni lavede vi  førstehjælpskursus, hvor i alt 34 fik genopfrisket eller tilvejebragt evner 
til at hjælpe en tilskadekommen på havnen. Det var en fornøjelig aften, hvor man fik 
muligheden for gennemgå de almindelige teknikker, og det må nu anses for at være lidt 
tryggere at færdes på vort område. Jeg vil gerne slå fast at det er bestyrelsens opfattelse at det 
drejer sig om at undgå at få brug for førstehjælpsteknikker. 
 
I december var SBK og havnen fælles om at afholde julefrokost, vi havde inviteret alle udvalg. 
Det er mit indtryk, at det var en stor succes både for så vidt angår deltagerantal, men det var 
også en meget livlig aften, som det er vor mening at gentage i år. 
 
Kapsejladser 
 
I maj begyndte onsdags-kapsejladserne igen. Sæsonen igennem er der gennemført 
kapsejladser, og vanen tro har mange fået saltvand i håret og skumsprøjt i ansigtet efterfulgt 
af et stykke brød og en øl i klubhuset. Både klubmesterskab og handicapsejlads blev det til. 
 
Her vil jeg også fremhæve ungdomsafdelingens klubmesterskab, hvor også de helt små fik sig 
en god dag på vandet.  



 
Jeg vil gerne på klubbens vegne kvittere for det enestående engagement og de mange timer 
der bliver lagt i dette arbejde. 
 
Planværkværksted. 
 
Pludselig i maj måned blev repræsentanter for SBK's bestyrelse, lystbådehavnens bestyrelse, 
fiskerihavnen, beboerforeningen, husene på Fjordvejen samt naturfredningsforeningen med 
kort varsel indbudt til et såkaldt planværksted, hvor Fredericia Kommune indbød til 
drøftelse af fremtiden for kystlinien ud for Skærbæk. I lyset af fortidens mange hede debatter 
og kuldsejlede optræk til forandringer og fornyelse var det med åbent sind at jeg på vegne af 
bestyrelsen deltog i disse møder.  
Grundliggende fandtes der til møderne en positiv stemning, hvor man var åbne over for vi 
sejleres behov for at udvikle vores del af havnearealet, men der fandtes unægtelig mange 
forbehold.  
Det er bestyrelsens holdning til resultaterne af planværkstedet, at de alle er spændende og 
rummer mange forbedringer af vi sejleres vilkår og adgang til vandet. 
Trist er det at den økonomiske side jo vejer tungt, og at de desværre set med SBK's briller er 
for dyre.  
På sigt kan man forvente, at der vil blive skabt en helhedsløsning, men her er 
SBK/Lystbådehavnens bestyrelser enige om at målet er beherskede prisstigninger. Vi kan ikke 
støtte voldsomme prisstigninger som det ligger i de forslag som har været oppe at vende.  
 
Sportslige resultater. 
 
Der er udover den daglige energiske aktivitet med onsdagskapsejladserne opnået i hvert fald 3 
resultater som hæver sig. Jeg vil fremhæve Erik Filsø og hans store besætnings erobring af 
Sølvspileren, der ganske vist var en art kannibalisme på Jens' nær ved 25 år gamle 
præstation, men jeg håber at det kan igangsætte en intern kappestrid til underholdning for 
alle sejlsportsinteresserede. 
 
Til Fyns Cup fandtes et stort felt af flerskrogsbåde, og de 4 første var fra SBK, fantastisk. 
 
Dernæst vil jeg fremhæve Henrik og besætnings triumf i MelfarMarine Star Cup, hvor der 
blev hjemtaget mere end sundhedsstyrelsens anbefalede indtag af alkohol. 
 
Klubhuset. 
 
Året igennem har klubhuset været udlejet til mange arrangementer af forskellig karakter. Vi 
prøver i bestyrelsen at tilgodese medlemmernes behov for festlokaler og vægte det imod 
hensynet til hvad lokalerne kan holde til.  Vi er kommet frem til, at betingelsen for at vi kan 
leje klubhuset ud, er at arrangementet kan beskrives som et roligt familiearrangement. Vi er 
bekymrede for at vi, hvis vi udlejer til 18-års fødselsdage og lignende kommer i en situation, 
hvor klubhuset slet ikke kan lejes ud.  
 
Økonomi. 
 
Som det vil blive gennemgået, er vor økonomi efterhånden ved at være solid. Det har 2008 og 
finanskrise ikke kunnet ændre på endnu. På foranledning af den forrige bestyrelse fik vi 
sidste år en mindre takstforhøjelse, som sikrer at vi har et vist manøvrerum ift nye tiltag og 
aktiviteter. Vi har haft et pænt overskud i 2008 og budgetforslaget for 2009 peger samme vej.  
 



Fremtiden. 
 
Det er SBK's hensigt at fortsætte med at prøve på at arrangere noget for medlemmerne som 
kan bringe os lidt tættere sammen, også om vinteren. Vi vil gerne se aktiviteter, der kan være 
en glæde for alle medlemmerne, unge som ældre, sejlbådsfolk som motorbådsfolk. 
 
Vi vil gerne støtte foredragsaftner o.lign.  
 
I forår/sommer 2009 vil vi arrangere et brandkursus, hvor der vil blive mulighed for at lære 
brandslukningsteknikker både ved brand på land og ombord.  
 
Det var den forrige bestyrelses holdning, og det er også denne bestyrelses holdning, at vi bør 
undersøge mulighederne for at finde en fælles platform, organisatorisk, for aktiviteterne her 
på arealerne. SBK foreslog overfor Lystbådehavnens bestyrelse i foråret 2008, at de to 
bestyrelser skulle holde et fælles møde mhp at sondere fordele og ulemper ved at lægge de to 
foreninger sammen. Det blev aftalt at afholde et møde i sensommeren 2008, men det blev ikke 
til noget pga mange spørgsmål om havneudvidelse. Vi satser på at det bliver i 2009.  
 
Vi mener, at det er et problem at rekruttere medlemmer til aktiviteter i vores snævre kreds. 
Skærbæks relativt få indbyggere og endnu færre sejlere mener vi med fordel kan betjenes af 
en slanket organisation, der mere effektivt kan håndtere både nutidens og morgendagens 
opgaver. Der er efter vores mening brug for kortere vej fra ide til handling.  
 
Der er brug for en accept af at der i den ene bestyrelse sidder folk, der kan bidrage med noget 
i den anden bestyrelse. Der går for meget energi tabt i at forespørge om det ene og det andet. 
Det bidrager til en generel træghed.  
 
Hvordan en sådan fusion rent praktisk gennemføres er noget som vi må tage henad vejen.  
Der er sikkert argumenter der taler både for og imod, men i bestyrelsen er vi indstillede på at 
lytte til disse argumenter. 
 
Det bringer mig frem til at Birte har meddelt, at hun ønsker at blive løst fra posten som 
kasserer med udgangen af hendes valgperiode, dvs 2010. 
 
I SBK vil vi arbejde for, at vi fremadrettet får lø st vores mulige problem med opbevaring af 
ungdomsafd's sejl og udrystning. Dette skal ske i et samarbejde mellem ungdomsafd., SBK og 
Lystbådehavnen. Naturligt sker dette ifm den til GF i Havnen annoncerede lille 
udvidelsesplan, hvor det søges at ændre på gæstemolens konstruktion og placering. 
 
Som I sikkert ved har Mette og Randi også ønsket at lade friske kræfter komme til i 
klubbladet. Vi vil gerne fra bestyrelsens side takke for en flot indsats. 
 
Bladet vil fremover blive redigeret af Ida Dideriksen og min kone. De vil forsøge at køre 
bladet videre som udgangspunkt som vi kender det, men hen ad vejen vil der sikkert ske et og 
andet. Hvem ved.  
 
Indlæg kan stiles til undertegnedes mail, der er at finde i de forrige blade og på hjemmesiden. 
I næste nr. og på hjemmesiden kommer der opdateret information om kontakt til 
redaktørerne. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der på hjemmesiden under 
punktet  SBK’s bestyrelse ligger referater fra bestyrelsesmøder det seneste år. Denne 
beretning vil i den udstrækning at I godtager den også blive lagt ud på hjemmesiden. 
 


