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Bestyrelsens beretning for 2009 

 

Aktiviteter: 

Søsætning:   

SBK arrangerede fælles søsætning 18. april i lighed med tidligere år.Hans Dideriksen og Henrik 

Thomsen varetog  planlægningen og et socialt islæt denne dag. Det vil de gøre igen til april i år. 

 

Standerhejsning/oprydningsdag 

SBK arrangerede oprydningsdag/standerhejsning d. 25. april. ”Broformænd” og ”klubhusudvalget” 

tog et overblik over vedligeholdelse og rengøring, der blev skrevet lister  som blev hængt op i 

klubhuset. Det var en strålende dag i et fantastisk vejr, hvor det lykkedes at få lavet rigtig mange 

ting på vores område og få sæsonen skudt i gang på behørig vis. 

I bestyrelsen mener vi at det fungerer bedst når vi lægger de to ting sammen. Det giver en god 

stemning af aktivitet på havnen og det sikrer at medlemmerne møder talstærkt op til begge. 

 

Motorlære 

22. april havde Henrik Christensen inviteret en kollega til at fortælle om dieselmotorer, og mange af 

os fik nyt at vide eller frisket op på viden om motorer. 

 

Familietur 

Klubturen 2009 gik i år til Årøsund. Med 15 tilmeldte både der stævnede ud og mødtes i den 
hyggelige søsterklub; der var ganske vist for nogles vedkommende tale om en tyvstart af de store, 
men det endte i god sportsånd med opgavetur, sønderjysk kaffebord, grill om aftenen samt stor 
fælles morgenmad. 
 

Brandsø Tune Up 

Kapsejladsudvalget arrangerede 5. september sammen med Middelfart Sejlklub Brandsø Tune Up 

 

Handikapsejlads/klubmesterskab blev afholdt 3. oktober i et forrygende blæsevejr. 

 

 

Fælles optagning. 
 
Det lykkedes at få bådene på land, og det lykkedes at bjærge standeren d. 24/10. Vi fik afsluttet 

sæsonen på behørig vis. Også her havde vi i bestyrelsen valgt at slå to dages begivenheder sammen 

til én. Vi må efterfølgende erkende at det var svært at nå for de sidste på land også at deltage i 

standerstrygningen. Det var dejligt at se at medlemmerne efterfølgende hyggede sig i klubhuset 

med suppe og sang.  

Vi vil i bestyrelsen med klubsang og sanghæfte som kommer til i løbet af denne vinter forsøge at 

bidrage med noget som vi tror de fleste vil sætte pris på. 
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Klubblad: 

Som det er Jer bekendt har vi sat i gang arbejdet med at forsøge at gøre kommunikationen på 

hjemmesiden mere 2-vejs. Det er formålet at klubbladet som vi kender det helt afløses af en web-

version, der gerne skulle kunne gøre det som klubladet ikke kunne gøre i de senere år, nemlig at 

engagere folk til at udveksle informationer, oplevelser samt meninger. 

Herefter vil Kim vise en smagsprøve på den nye hjemmeside. 

Det er desuden tanken, at vi supplerer web-versionen med en aktivitetsoversigt. Også mere om 

den senere. 

Klubhus. 

Udskiftning og supplering af vores inventar sker løbende. I foråret fik vi suppleret op på skabenes 

indhold af glas og andet service. Jeg vil gerne i den forbindelse gerne opfordre medlemmerne til at 

melde til klubhusudvalget når de støder på ting der ikke er i orden, evt. selv købe ind det som 

mangler mod kvittering.  

Klubben har anskaffet en projektor som kan bruges ved klubbens arrangementer som f.eks. her. 

Klubhusudlejning sker i et efter bestyrelsens mening rimeligt leje, med en pris 1300kr, der dækker 

både afgift til Havnen og efterfølgende rengøring. Alt hvad der kræves er oprydning og opvask. 

 

Vi har i bestyrelsen i 2009 lavet et opdateret reglement for anvendelsen af klubhuset, der er hængt 

op her i huset og bliver og er blevet rundsendt til lejere. 

Jeg skal også minde om at klubhuset er for klubbens medlemmer og ikke for venner og bekendte. 

Dertil gælder at klubhuset kun udlejes det vi har valgt at kalde ”rolige familiearrangementer”.  

Ungdomsafdelingen. 

Overdragelsen.  

Ved sæsonens begyndelse gjorde Claus Hansen det klart, at han agtede at stoppe som leder af 

ungdomsafdelingen med udgangen af sæson 2009. Det satte i gang et arbejde for at finde nye 

ledere, som kan løfte opgaven med at videreføre det vigtige ungdomsarbejde.  

Det er lykkedes  at overtale Flemming Christiansen til at varetage hvervet som leder og den 

primære træner er blevet  Kim Sund.  

Vi er i bestyrelsen glade for at strukturen nu er på plads, og der har vist sig en vanlig stor skare af 

sejlinteresserede børn og forældre på havnen i efterårssæsonen. Vi håber, at der med den indsats, 

der er blevet lagt i videreførelsen af ungdomsafdelingen er lagt kimen til et langvarigt og 

succesfuldt ungdomsarbejde, et arbejde som SBK støtter fuldt og helt. 

 

Aktiviteter. 

Danske Bank  Cup 

Også i år arrangerede ungdomsafdelingen Danske Bank Cup19.-20. september, her havde vi et stort 

rykind af unge sejlere og deres forældre fra de omkringliggende klubber. Op mod 100 både var til 

start og det summede af liv på havnen. Skønt vejret på dag 2 var uden vind om formiddagen tog 

børnene det i stiv arm og morede sig alligevel og det endte med at der blev gennemført flere 

sejladser alligevel. 
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De omkringliggende klubber er glade for at benytte vores gode sejlfarvand og det er til stor glæde 
for både børn og voksne at afholde stævner på vores havn. Det var rigtig fint at Claus Hansen og 
”de gamle” i ungdomsafdelingen kunne hjælpe den nye stab  med gennemførelsen, tak for det.  
 
Klubmesterskabet 
Vi gennemførte som vanligt klubmesterskab i ungdomsafdelingen med deltagelse af juniorer og 
deres forældre. 
 
Vinterundervisning. 
Sidste vinter stod Michael Hansen for vintertræningen, hvor juniorerne fik teoretisk undervisning i 

klubhuset.  

Kim har i år taget rorpinden og er startet med undervisning i et klasselokale på skolen. 

Resultater. 

BK har før leveret sejlere til de prestigefyldte kajsejladsbaner. I 2009 var det Michael Hansen, der 

tog metal hjem til SBK. Han blev danmarksmester i laserjolle.  

 

Visioner: 

Det er bestyrelsens mening at bredden i klubben bør sikres med deltagelse i bestyrelsesarbejdet af 

aktive medlemmer fra både sejlbåde, motorbåde samt ungdomsafdelingen.  Det håber vi at I vil 

bakke op om om lidt, når vi kaster os ud i valg til bestyrelsen. 

 

Vi mener i bestyrelsen, at der er brug for flere og nye medlemmer af SBK for at sikre konstant og 

nødvendig udvikling her på havnen. Mange af klubbens seniore medlemmer har bestridt poster i 

klubbens organisation, mange endda i flere omgange. 

Da klubbens medlemmer hovedsageligt består af bådejere, der skal være medlemmer af SBK for at 

oppebære en havneplads,  og deres familier og kun i mindre antal af andre medlemmer, herunder 

juniormedlemmer og passive medlemmer, er vi et skæbnefællesskab med Lystbådehavnen.  For at 

sikre at der i fremtiden, både den nære og den fjernere, findes aktiviteter i klubben  er ser vi det 

som en meget vigtig ting at få havnen udvidet og dermed få nyt blod ind i SBK. Derfor ser vi det 

som en vigtig opgave for SBK’s medlemmer at arbejde for en udvidelse til vor fælles bedste.  Derfor 

vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at bakke op om havnens bestræbelser på at gennemføre en 

havneudvidelse. 

Det er imidlertid et arbejde som jeg ikke selv får mulighed for at deltage i da jeg den kommende 

periode udelukkende vil tage mig af SBK-bestyrelsesarbejde, såfremt GF genvælger mig til posten 

som formand. I den forbindelse vil jeg foreslå at GF 2010 giver bestyrelsen mulighed for efter 

konstitueringen at sende en repræsentant til møderne i Havnen.  

 

I det forløbne år har vi i bestyrelsen flere gange talt om værdier. Det er meget moderne at tale om 

det. Det kan indimellem være en fordel at få defineret, hvad det er som man ønsker at arbejde for. 

Det har den afgående bestyrelse gjort sig nogle tanker om og det er tanker som vi forestiller os går 

videre ind i den kommende bestyrelse. Vi tænker os at det skal munde ud i et klart formuleret 
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værdigrundlag for SBK i lighed med det som ungdomsafdelingen arbejder med i samarbejde med 

Dansk Sejlunion.  

I korthed drejer det sig om følgende emner: 

 

1. Forøget vægt på det sociale samvær på vores havn. Vi vil søge at gennemføre arrangementer 

som vil appellere til både senior- og juniormedlemmer. 

2. Forbedrede forhold for klubbens medlemmer på havnen, herunder forbedrede forsamlings, 

omklædnings- og badefaciliteter. 

3. Uændret høj fokus på sikkerhed under klubbens aktiviteter. 

4.  Det skal tilsikres at der både på kort og på lang sigt vil kunne afvikles sejlsport på et højt 

niveau. 

5. Vi skal have flere medlemmer, nye medlemmer, der kommer til os med ny energi og gejst. 

6. Klubarbejdet i SBK skal fortsat omgærdes af åbenhed og vi skal insistere på at der vælges 

repræsentanter så vidt som overhovedet muligt til klubbens udvalg. 

 

Bestyrelsen for SBK februar 2010. 

 

Christian Kjær Ravens, formand 

Morten Braae, næstformand 

Birte Pedersen, kasserer 

Henrik Thomsen, sekretær 

Søren Hansen 

 

  
 

 

 


