
Bestyrelsens beretning for 2007 

 

I løbet af 2007 har klubben i særdeleshed været aktiv på ungdomsfronten. Vi har 
investeret kraftigt i såvel tid som penge i ungdomsafdelingen. Vi har ansøgt om og er 
blevet godkendt til at kalde os ”ungdomsvenlig sejlklub”.  

Betegnelsen ”ungdoms-venlig sejlklub” er en blåstempling fra Dansk Sejlunion af 
vores ungdomsarbejde i SBK, og det har en stor markedsføringsmæssig værdi; ikke 
bare inden for dansk sejlsport, men vi kan også bruge det aktivt i vores bestræbelser 
på at rekruttere nye sejlere. Juniorafdelingen har investeret meget tid i arbejdet med 
at opnå denne blåstempling. Vi har også købt to FEVA joller i løbet af året, samt en 
ny gummibåd som opfylder de krav som man kan stille til en ledsagerbåd til 
jollesejlads. Vi har imidlertid været så heldige at såvel DONG Energy som Nordea 
har støttet os økonomisk, så indkøbene har ikke påvirket vores likviditet. Herfra skal 
der lyde en stor tak til såvel Nordea som DONG Energy for støtten. Det er dejligt at 
også store virksomheder vil støtte op om sejlsporten i Skærbæk. Endvidere har 
Vattenfall indgået et sponsorat med juniorafdelingen for 2008 og 2009. Der er ikke 
nogen tvivl om, at dette vil styrke vores arbejde med at rekruttere og fastholde vores 
yngre sejlere, så også til Vattenfall skal der lyde en stor tak.   

Men selvom vi nu har fået flere nye sponsorer, så skal vi ikke glemme de sponsorer 
som støtter SBK år efter år. Det er jer, der skaber det økonomiske fundament for 
vores klub, så uden jeres indsats og støtte ville vi få det svært.  Så også I skal have 
stort tak. Jeg håber at vi kan trække på jer i den samme udstrækning i de kommende 
år. Det bliver der behov for. 

Til trods for de store investeringer der er foretaget, så har klubben en sund økonomi. 
Vores likviditet er god, og for første gang i mange år har vi ikke behøvet trække på 
kassekreditten. Så jeg vil tillade mig at konkludere, at vi er kommet vel ud af de 
økonomiske problemer som vi har haft de senere år og er parate til at satse fremad og 
investere i fremtidige aktiviteter. Allerede sidste års oprustning på juniorsiden og de 
planlagte aktiviteter som afspejles i budgettet for 2008 viser at vi er på rette vej. 

Vi har dog haft nogle uforudsete udgifter i løbet af året. Her tænker jeg på det 
mastehavari, som vi havde på H-båden i løbet af sommeren. Et havari hvor 
forsikringsselskabet først ikke ville dække skaden, men hvor der via Niels Ørums 



ihærdige indsats til sidst blev indgået et forlig så vi fik dækket 9.000 kr. Herfra skal 
der lyde en tak til Niels for arbejdet med at diskutere med forsikringsselskabet. For 
øvrigt har H-båden været meget ude at sejle i denne sæson. Den har været med til 
næsten alle onsdagskapsejladser, hvilket også blev afspejlet i resultaterne; den har 
været flittigt udlånt og endelig har den deltaget i H-bådsstævnet i Brejning i 
september. Det er godt at den bliver brugt. Det var jo derfor den blev købt i sin tid. 

Antallet af medlemmer i vores kapsejladsudvalg blev jo næsten fordoblet ved den 
seneste generalforsamling. Det betyder at der nu er flere hænder til at dele arbejdet 
med at arrangere aftenkapsejladser, klubmesterskab, Brandsøe Tune-up, handicap-
sejlads og lignende. Jeg ved også at det, at der er 5 medlemmer i stedet for 3 betyder 
at der bliver overskud til at tænke fremad og barsle med nye idéer som kan få endnu 
flere sejlere på vandet i 2008. Så fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til 
kapsejladsudvalget for veludført arbejde.  

Den samme tak skal lyde til vores bladudvalg som, til trods for den manglende vilje 
at begå en artikel eller en beretning fra vi andres side, stadig sørger for at der 
udkommer et blad 4 gange om året med læseværdigt stof. Herfra skal der lyde en tak 
til Mette og Randi og en opfordring til jer andre om at sende billeder, beretninger ind 
til redaktionen. 

Samme problem gør sig for øvrigt gældende for vores hjemmeside. Også her mangler 
Preben stof som han kan lægge ud på webben. Til trods for at det er meget begrænset 
med stoftilgang så har vi en hjemmeside som fungerer, så Preben - tak for det. Til jer 
andre skal opfordringen igen lyde: Send noget materiale – billeder, turberetninger, 
ferieoplevelser, anbefalinger, kapsejladsreferater eller andet som kan have interesse 
for andre sejlere, og som Preben kan lægge på. Så vil vores hjemmeside blive et 
endnu større aktiv for klubben.  

Juniorafdelingen har jo som jeg har været inde på tidligere i denne beretning været 
særdeles aktiv i 2007. Herfra skal lyde en tak til Claus og co. for indsatsen. For mig 
er det ingen tvivl om at vores meget aktive juniorafdeling er noget som andre klubber 
gerne vil tage ved lære af. F.eks. ved jeg at det for nyligt afsluttede projekt om 
rekruttering og fastholdelse af nye sejlere, hvor Dansk Sejlunion har støttet os med 
midler, er blevet modtaget meget positivt af DS og vil blive videreformidlet til andre 
sejlklubber som inspiration til hvordan man kan styrke en ungdomsafdeling.  



Vores ungdomssejlere viser stadig flaget på kapsejladsbanerne. Såvel Jonas som 
Michael opnår fornemme nationale og internationale resultater. Endvidere har Stine 
Quorning etableret sig på Kraftcenteret inde i Fredericia, så jeg tror at vi kan vente 
flere gode resultater i fremtiden fra SBK-sejlere. 

Jeg vil også takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Vores 
samarbejde har hele tiden foregået i en konstruktiv ånd, hvor alle fokuserer på at få 
skabt nogle brugbare resultater til gavn for SBK. Det gør det nemt at være formand 
og det er da med et vist vemod at jeg takker af i dag. Til gengæld er jeg sikker på at 
vi får en ny bestyrelse med en ny formand, som vil gå ind i arbejdet med ildhu, og 
nogen nye og spændende visioner for sejlsporten i Skærbæk.  

Til sidst vil jeg som traditionen byder afsløre hvem eller hvilke der skal have pokalen 
for årets sejlsportspræstation. Bestyrelsen har i år besluttet at den skal gå til to 
personer som absolut ikke har opnået som helst. Til gengæld så har de med en ildhu - 
som jeg sjældent har set - designet et projekt, som ville have sat Skærbæk på 
landkortet som et af Danmarks bedste søsportscentre og som ville have haft en stor 
betydning for vores sport. Desværre vendte kommunen tommelfingeren nedad og 
ville af grunde, som jeg ikke kender eller forstår, ikke støtte projektet. Bestyrelsen vil 
dog gerne vise vores anerkendelse til Preben Riis og Steen Olsen for det store arbejde 
de har gjort for sejlsporten, ikke alene i det sidste år, men igennem de sidste 3 år. Så 
Preben og Steen vil I komme herop og modtage pokalen for årets 
sejlsportspræstation.       

 

  


