
Skærbæk bådeklubs ordinære 
generalforsamling for 2017, afholdt i klubhus 
d. 27.02.2018, kl. 19.  
Dagsorden:  

1.   Valg af dirigent.   

2. Bestyrelsens beretning. (KH)   

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende 
år. (OK)   

4. Fastsættelse af kontingent.   

5. Behandling af indkomne forslag.  

A: Bestyrelsen foreslår, at der oprettes et sportsbådsudvalg til varetagelse af stævner,        
aktiviteter og vedligehold af SB20. 

     B:  Forslag om, at prisen for nøgle til klubhus fastsættes til 150 kr. (SC)  

6. Valg af formand, i lige årstal. (Kjeld modtager genvalg)   

7. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.   

På valg er:  

Peder Willemoes. (ønsker ikke genvalg) 

Iflg. vedtægter skal bestyrelsen bestå af 5 personer. Dvs., at der i dag skal vælges 1 for PW 
og 1 ny.  

Merete repræsenterer, uden stemmeret i bestyrelsen, Ungeafdelingen.  

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

10. Valg af udvalg.   

11.  Klubbens bestyrelse skal være repræsenteret i samtlig udvalg.   

12.  Eventuelt.      

  



Referat: 

Til generalforsamlingen var fremmødt 27 medlemmer incl. bestyrelse. 

1. Niels Hansen valgtes til dirigent. 
2. Kjeld Hansen aflagde bestyrelsens beretning. (vedhæftet).   

Merete aflagde beretning for unge-afdelingen. (vedhæftet). 

Kim berettede om den første sæson med SB20. Det har været en god investering og der er 
planer om indkøb af en mere. Vi har fået 25000kr af Nordea-fonden og der er ansøgt om 
yderligere fondsmidler hos samme fond. Ørsted har ydet 5000kr. Sejlerskole med ledes af 
Martin og Henrik. 4 unge vil deltage i Sejlsportsligaen. Der mangler dog penge til denne 
deltagelse. Der efterlyses investorer og gode ideer til at skaffe midler. Et andet nyt initiativ 
er Youngsters, sponsoreret af Hempel. Her efterlyses unge deltagere. 

      Beretninger godkendtes. 

3. Ole Kristensen fremlagde regnskab, som godkendtes. 

Der var ikke fremlagt budget. Det aftaltes dog, at et budget kunne betinget godkendes, 
såfremt det snarest blev lagt på hjemmesiden. 

4. Nuværende kontingtsatser fastholdes. 
5. A: Vedtagelse af oprettelse af et Sportsbådsudvalg. Der efterlyses hjælpere.  

B: Forslaget vedtaget. Nøglebrik koster 150 kr. Nuværende deposita kan forældes og indgå i 
driften efter 3 år fra dd, hvis ejere ikke melder sig og ønsker beløbet udbetalt. 

Søren ønsker tilkendegivet på hjemmeside, at han i sejlsæsonen er tilstede onsdag aften og 
kan opdatere nøglebrikker. 

6. Kjeld Hansen genvalgt som formand. 
7. Kurt Rasmussen, nyvalgt. Da ingen anden meldte sig og generalforsamlingen herefter måtte 

suspenderes, besluttede Merete Bülow Ravens at lade sig overtale til, udover ungearbejdet, 
også at bestride en bestyrelsespost. 

8. Som suppleant valgtes Steen Sparsøe. 
9. Som revisorer valgtes Henrik Christensen og Steen Sparsøe. Suppleant: Tage Hansen. 
10. Udvalg: Kapsejlads: Henrik og Steen.  SB20: Kjeld.  Ungeafd.: Merete.  Klubhusudlån: 

Afløser eftersøges på hjemmeside. 
11. Det vedtoges, at dette punkt burde udelades. Tages op til næste generalforsamling.  
12. Merete orienterede om mulighed for at støtte klubarbejde via OK Benzin.    

      Et medlem havde ønsket fendere på brohoved. Havneformand Randi ser på sagen. 

Leon orienterede om årets Vild med Vand d. 9. juni 2018 og opfordrede til deltagelse. 

Udlån af klubhus. Annette Høstgård vil gerne afløses. 



Jollerampe kan belægges med tæppeflis for bedre fodfæste.  

Vores affaldscontainere bruges af uvedkommende. Bør aflåses i vinterhalvåret. 

Merete efterspørger hjælp til div. gøremål hos de unge. Hvorledes kontaktes interesserede? 

Kjeld orienterede om mulighederne ved samarbejde med naboklubber. 

Kim opfordrede til at man fik sin mailadresse checket. Send SMS til medlemmer med denne 
opfordring. 

Kjeld takker dirigent og forsamling for god ro og orden. Herefter ost og rødvin. 

Ref.: Leon Nørulf 

 

 

SBK Bestyrelsens beretning  2017 
1. Året 2017 har set ca. således ud i SBK. 
Vi holdt i januar vores årlige nytårskur for de medlemmer, som sidder i udvalg, samt bestyrelse i 
havnen og i klubben. 
Det vil vi fortsat gøre med udvidelse i år for havnefogeder. 
Der er andre som også har fortjent en officiel tak, men vi skal trække stregen et sted. 
Til dem som har gjort et stykke arbejde uden at blive påskønnet herfor, og ingen nævnt ingen glemt, 
vil bestyrelsen gerne sige dem stor tak herfor. 
 
2. Så arrangerede vi et kursus i eltknik i både. 
Der deltog 23 medlemmer, og kurset var meget aktuelt. 
Det kunne vi godt finde på at gøre igen. 
 
3. Onsdagssejladserne startede 3 maj og fortsatte sæsonen ud, ligesom sejlerskolen 
begyndte 2 maj. 
Der har været god søgning til sejlerskolen, som Henrik har været primus motor for. 
Det har vist sig at SB 20 har været det rigtige valg som en fremtidssikret allround båd, velegnet til 
både kapsejlads og skolebåd. Det kan de besætninger som sejler båden vist godt skrive under på. 
Båden bliver virkelig brugt, og vi kan hurtigt komme i den situation hvor vi skal have en mere. 
 
4. Vi afholdt d 10 juni Vild med Vand. Et landsdækkende arrangement hvor focus var, at 
få folk og fæ til at besøge havnen. Vi var heldige med rigtig godt vejr, og ca 250 glade besøgende, 
fik mulighed for at sejle en tur eller hvad de ellers havde lyst til. Der var en del som havde lyst til de 
gratis pølser. Og det arrangement gentager vi i år, og her skal da lige lyde en opfordring til jer alle 
om at gøre noget. Enten lokke kollegaer til eller giv en hånd med. 
Det er vigtigt at vi laver disse arrangementer fordi det binder klubben sammen. 
Vi har jo ikke kun en ungdoms afdeling eller en kapsejladsafdeling eller en anden gren .  
Nej vi er en klub med samme interesse, at sejle, og det på tværs af alder. 
Det skabte en rigtig dejlig stemning sidste år ved Vild med vand. 
Vi håber på samme opbakning i år. 



 
5. Handicapsejladsen er blevet bedre og bedre til at leve op til sit ry som 
handicapsejlads. Det var en meget handicappet deltagerliste og en meget handicappet vejrmelding. 
Få deltagere og næsten ingen vind. 
Vi må håbe på mere af begge dele i år ellers ser det sort ud. Også her kan hver enkelt gøre noget. 
 
6. Vi har fået nye møbler i multirummet og nye stole her i klublokalet 
Steen og Tage har sat nyt loft op og gulvet er slebet, nu skal det bare males, og malingen er indkøbt. 
Der er ligeledes indkøbt værdiskabe som vil blive hængt op når rummet er klar til det. 
Vi er i bestyrelsen enige om at vi vil lave en lounge i hjørnet der. 
Det vil blive med nogle bløde møbler samt diverse tiltag som fremmer hyggen. 
Hvorfor. Hvis man er blæst inde er det jo begrænset hvad vi har at tilbyde, og det skader jo heller 
ikke at vore medlemmer kan lide at komme i klubben. 
 
Jeg tror at det i store træk var det. Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, og vi hjælper hinanden 
med de opgaver som skal løses. 
Så vil Merete gerne aflægge en kort beretning for ungdomsafdelingen. 

 

Beretning for Unge-afdeling: 

SBK UNGDOM
2017 – 2018

•OPTI SEJLERE: 18

•SURF: 6

•A-SEJLERE: 3

•KRABBEFANGERE: 5

•AKTIVITET 300 TIMER

 

 



  

                                                                                                                       

 

 

ÅRET DER GIK 2017
SBK PÅ PODIET

VINTERAKTIVITETER

KÆNTRINGSØVELSER

VÆRT FOR OCD TRÆNINGSLEJR

SOMMERLEJR

INDFLYTNING I MULTIRUM

NYE MØBLER OG RADIOER

SBK KLUBMESTERSKAB

STÆVNEDELTAGELSE

A-SEJLERE OG GÆSTESEJLERE

MØRKESEJLADS

GARDA-TRÆNING

KRABBEHOLD

VINTERFEST 

 



HVEM ER VI NU I UNGDOM???

OPTIMIST                     MICHAEL SVENSSON

KLAUS WINTHER

JACOB PALM

SOFIE TANG

SURF                           HANS DIDERIKSEN

KRISTIAN LEHMANN

JANNA BIRR-PEDERSEN

SUP                                 IDA DIDERIKSEN

FORMAND        MERETE BÜLOW RAVENS

SUPPORT/SPONSOR      METTE MULBERG

HELE FORÆLDREGRUPPEN     

 

SÆSON 2018

• VINTERAKTIVITETER

• VINTERSEJLADS

• FORÅRSTRÆNING

• GARDA-DELTAGELSE

• KAPSEJLADS-TRÆNING

• FLERE FÆLLESSTÆVNER 

• GENOPSTART FEVA

• SBK SOMMERLEJR

• SBK KLUBMESTERSKAB

• SBK LILLEBÆLT-STÆVNE

• SURF TRÆNING OG EVENTS

• KRABBEHOLD

• VILD MED VAND-AKTIVITETER

Videotræning i multirummet 
-Tak for nyt loft

-Tak for nye møbler

 



PEJLING FOR 2018 
HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSVENLIG SEJLKLUB

• ØGE ANTALLET AF BØRN OG UNGE

• OPSTART AF FEVA OG SUP

• MÅLRETTET KAPSEJLADSTRÆNING

• FÆLLES DELTAGELSE I STÆVNER

• STYRKE FÆLLESSKABET I KLUBBEN

• INITIERE EVENTS I KREDS LILLEBÆLT 

• ØGE SYNLIGHED OG STØTTE

SE WWW.S-B-K.DK

 
HVORDAN KAN DU HJÆLPE OS?

• FORÅRSKLARGØRING AF MOTORER/FØLGEBÅDE

• SUPPE-SERVERING FÆLLESTRÆNING 17. OG 18. MARTS

• BROVAGT FÆLLESTRÆNING 17. OG 18. MARTS

• HJÆLP TIL SMÅREPARATIONER PÅ JOLLER 

• FORBEDRING OG SIKRING AF JOLLERAMPE

 



SBK Ungdom Sejl, Surf og SUP

FØLG OS!
KONTAKT OS!

VI VIL SÅ GERNE VISE JER HVAD VI LAVER!

SBK Ungdom

www.s-b-k.dk

 


