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Bestyrelsens beretning for 2010 

Aktiviteter: 

Søsætning:   

SBK arrangerede fælles søsætning 17. april i lighed med tidligere år. Hans Dideriksen og Henrik 

Thomsen stod for planlægningen af søsætningen med Ole ved kranen. Morgenkaffen var også 

sikret. Det var som sædvanligt en god dag med sikker betjening. 

 

Standerhejsning/oprydningsdag 

SBK arrangerede sammen med havnen oprydningsdag/standerhejsning d. 24. april. Vi grillede 

pølser på terrassen efter den – lad os kalde den – svært antændelige bunke kul var blevet varm, og 

vi har fået en klubgrillmester i Christian Høstgaard. 

 

Familietur 

Klubturen gik igen i år til Årøsund, weekenden 28.-29. august. Det er blevet sagt om turen at det 
var en god og hyggelig tur og vi planlægger at holde fast i denne tradition. 
 

Kapsejladsudvalget 

Fik kørte videre med fornyelse i besætningen, men det var det samme der var på programmet. 

Onsdagskapsejladserne blev pligskyldigst gennemført trods hårdtvejrsvarsel. 

Brandsø-Tune up blev ligeledes som vanligt gennemført. 

Handicapsejladsen 

 

Afslutningen på sæsonen: 
 
Det lykkedes at få bådene på land d. 24. oktober og d. 25. strøg vi standeren med efterfølgende 

suppe i klubhuset.  

Vi må erkende at det virker bedst, når vi holder standerstrygning for sig selv. Sådan vil det også 

fremover være. 

Klubblad: 

Det er lykkedes at få hjemmesiden op at køre hen mod slutningen af året 2010. Efter et stort 

forarbejde er det lykkedes for web-udvalget at få designet en side, som vi kan bruge. Den er 

allerede blevet brugt flittigt til kommunikation, betaling og der findes aktuelt 7 personer, der har 

oprettet emner på siden og er ved at være udlært i at kunne betjene siden. Det var det som var 

hovedsigtet og allerede nu kan vi altså sige at det er opfyldt.  

Og det går strygende med at få medlemmerne til at melde sig til på hjemmesiden.  

Således vil vi hurtigt kunne sende beskeder til medlemmerne om dette og hint, f.eks akn man 

målrette beskeder til kapsejlere om onsdagskapsejlads, et andet eksempel er ungdomsafdelingen, 

der kan oprette stævner med tilmelding, betaling og opdateret information. 

Web-udvalget har taget hul på at få vore gamle annoncører og sponsorer tilbage. Vi er 

taknemmelige for de der kommer tilbage.  
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Alt i alt må vi sige at vi er meget tilfredse med hjemmesiden. 

Velkommen til fremtiden. Det er måden vi fremover skal drive medlemsinformation og 

klubadministration på.  

 

Klubhus. 

Klubhusudlejning  har vi haft meget af i 2010. Prisen har vi holdt på 1300kr, der dækker både afgift 

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

Men når vi lejer klubhuset ud er det ment som en mulighed for medlemmerne til at bruge vores 

hus med den meget fine beliggenhed på havnen, og hvem vil ikke gerne holde selskab på havnen i 

forårssolen i april. 

Vi har i den forgangne sæson haft visse problemer med efter kapsejladser o.a. at efterlade huset 

ryddeligt, og det har betydet at det ikke var klart til udlejning til et andet medlem.  

Der er vi nødt til at bede om en omstramning. 

Der har også været tilfælde med dobbeltbooking af klubhuset pga. forkert brug af den gamle 

kalender Det er historie nu. Nu findes der kun én kalender  og arrangementer lægges ind den 

kalender med angivelse af om klubhuset benyttes.  

Det er stadig formanden for SBK man retter henvendelse til ved ønske om at leje klubhuset, men 

andre arrangementer indskrives direkte i kalenderen af arrangørerne selv, eksempelvis af 

kapsejladsudvalget med underretning af formanden.  

Bestyrelsen skal fortsat minde om reglement for anvendelsen af klubhuset, der er hængt op her i 

huset og bliver og er blevet rundsendt til lejere, samt forefindes på hjemmesiden. 

Jeg skal også minde om at udlejning af klubhuset er for klubbens medlemmer og ikke for familie, 

venner og bekendte. Dertil gælder at klubhuset kun udlejes til det vi har valgt at kalde ”rolige 

familiearrangementer”.  

Ungdomsafdelingen. 

Det lykkedes til fulde ungdomsafdelingen i 2010 at indfri forventningerne til sæsonen. Vi fik mange 

nye sejlere på vandet. Ved sæsonens afslutning havde vi 18 aktive sejlere. En fuldtonet succes som 

vi i bestyrelsen er glade for og stolte af sammen med Kim og Flemming og det øvrige team af 

trænere og hjælpere.   

Det er lykkedes at genstarte ungdomsarbejdet i SBK.  Og vi håber at successen fortsætter ikke bare 

denne sæson men i de næste der kommer. 

Som en ekstra krølle på den historie skal det med her, at surfafdelingen igen er begyndt at røre på 

sig. I den forbindelse offentliggøres i dag det nye navn for den samlede afdeling, SBK – Ungdoms- 

og surfafdeling.  

Flemming er fortsat leder for optimister og joller, mens Henrik Andersen er leder for surferne.  

Kim vil senere redegøre for aktiviteterne i det forløbne år, mens Henrik nok har godt nyt til os 

næste sæson. 
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Økonomi. 

Som det fremgår af regnskabet har vi haft et fint år 2010. Det er lykkedes fint at holde balancen 

mellem udgifter og indtægter. Det er bestyrelsens forhåbning at alle medlemmerne fra sidste 

sæson bakker op om klubben også de kommende sæsoner som hidtil. I bestyrelsen er vi godt klar 

over at den nye måde med medlemsregistrering på hjemmesiden kan betyde frafald af nogle af 

vores faste støtter, idet de ikke længere som udgangspunkt får tilsendt et girokort, og at der skal 

være individuel medlemsoprettelse og ikke som hidtil et relativt stort antal familiemedlemskaber, 

hvor man kan se at familierne har ladet det  køre uændret med det resultat at vi reelt har haft et 

større antal medlemmer end der har været aktive . Som jeg før har argumenteret har udviklingen 

med store problemer med at rekruttere Birtes afløser og fremkomsten af netbaserede redskaber til 

medlemsregistrering og bogholderi gjort det nødvendigt at være kreative og finde alternative 

løsninger, der kan bruges så tingene kan hænge sammen. 

Det leder frem til at hjemmesiden jo aldrig kan stå alene. Vi vil altid have brug for en kasserer. Hans 

opgave bliver dog i hovedsagen uden det omfattende arbejde at udsende girokort, breve og 

lignende. Derimod bliver der tale om mere en overvågningsopgave. Holde øje med indbetalinger, 

udsende besked til medlemmerne at nu er det tid til indbetaling af kontingent etc. 

Naturligvis bliver der stadig bogføring af bilag, men vi må forvente at arbejdet bliver meget 

reduceret. 

Nu da vi kan se at hjemmesiden fungerer er bestyrelsen fuld af fortrøstning at overgangen kommer 

til at gå fint. 

Visioner: 

2011 bliver på mange måder en anderledes sæson. I bestyrelsen har vi længe ønsket os en 

havneudvidelse, der vil medføre flere medlemmer i klubben og således også et større anta 

medlemmer, der vil deltage i klublivet og – regner vi med  - kommer med nye og friske idéer til 

hvad vi skal foretage os her på stedet. 

Det glæder vi os til. Og vi glæder os til tage godt imod de mange ny medlemmer, der selvfølgelig er 

velkomne til vinterfrokosten d. 12. marts. En god mulighed for at lære hinanden at kende.  

Midt i den forandring, der kommer til at finde sted, skal vi selvfølgelig huske på hvad SBK har stået 

for. Det som den forrige bestyrelse formulerede  således:  

1. Der lægges vægt på det sociale samvær på vores havn. Vi vil søge at gennemføre 

arrangementer som vil appellere til både senior- og juniormedlemmer. 

2. Bredden i klubben sikres med deltagelse i bestyrelsesarbejdet af aktive medlemmer fra både 

sejlbåde, motorbåde samt ungdomsafdelingen.   

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

omklædnings- og badefaciliteter. 

4. Uændret høj fokus på sikkerhed under klubbens aktiviteter. 
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5.  Det skal tilsikres at der både på kort og på lang sigt vil kunne afvikles sejlsport på et højt 

niveau. 

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 2011. 

 

Christian Kjær Ravens, formand 

 

Henrik Thomsen, næstformand 

 

Flemming Christiansen, kasserer 

 

Hans Dideriksen, sekretær 

 

Christian Høstgaard, bestyrelsesmedlem 

 


