
  

Skærbæk Bådeklubs ordinære generalforsamling for 2019. Afholdt i klubhus 
onsdag d. 26.2. 
 
Tilstede var 47 medlemmer. 
 
1. Til dirigent valgtes Niels Hansen, som konstaterede at forsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved Kjeld Hansen: 
      

Generalforsamling  SBK 2019                   V.Nebel 10-1-2020 
 

Jeg vil starte med at sige at det skal være mig en glæde og ære at aflægge 
bestyrelsens beretning. Fordi samarbejdet er en fornøjelse. Det havde jeg ikke lige set 
komme da jeg blev valgt ind for 4 år siden, og det er kun blevet sjovere. 
Merete har valgt at stoppe efter 4 år, men hun siger samtidig om hun ikke godt må 
være med til noget alligevel så som vild med vand og andre arrangementer. 
Det siger vel en del om samarbejdet i bestyrelsen, og lad det endelig fortsætte på 
denne måde. 
Vi synes at vi har en god klub, hvor der er plads til alle, og vi har pt. 274 medlemmer                                    
fordelt på voksne/børn/ og passive. 
Vi valgte tidligt sidste år at give klublokalet her en overhaling med en gang maling, 
nye gardiner, samt indretning af et blødt hjørne. Halvmodellerne er blevet rengjort og 
sat på nye plader. Der er kommet nye plakater op og der er etableret et lille bytte bog 
bibliotek, samt der står en række spil til tidsfordriv og hygge for alle. 
Vi går og tænker lidt på nye borde, men ved ikke lige hvad vi skal: en slibning og en 
lakering kan måske forlænge levetiden med 10 år. Nu får vi se hvad tiden bringer. 
Vild med vand blev igen afviklet med mange besøgende. Det er en god måde at vise 
klubbens ansigt ud ad til.  Tak til de bådejere som viste deres både frem på dagen. 
Vi forsøgte at lave et arrangement ovre i Gamborg Fjord, med en fælles ankring i en 
rundkreds, en såkaldt Norsk Ankring. Arrangementet kaldte vi for den Gordiske 
knude. På dagen var der et herrens vejr og der var da også kun 2 tilmeldte, nemlig 
Leon og undertegnede. Og jeg må sige at det lyste ud af øjnene på Leon at hjemlig 
hygge ville vinde i tilfælde af afstemning.   Aflysning af arrangementet lå så derfor 
ret lige for. Men det er egentlig en skam, for det er et arrangement for alle,  så vi vil 
prøve igen i år. 
Vi modtog sidste år en forespørgsel fra en Forening som hedder Børns 
Voksenvenner. Det er en forening som etablerer kontakt mellem børn som mangler 
voksenkontakt og voksne som har tid, lyst og overskud til børn. 
Vi aftalte, at en sejltur under begge broer var turens mål, og der deltog 6 både fra 
klubben, frivillige skippere og hjælpere.  Vi afsluttede turen i klubben med tørt og 



vådt som BVV medbragte.  Jeg skal hilse fra foreningen og sige tusind tak for dagens 
oplevelser. Jeg tror måske at de gerne vil prøve en tur mere. 
Jeg skal takke de frivillige for indsatsen. 
Vi har i 2019 haft sejlerskole med 11 deltagere  og det har rent faktisk resulteret i nye 
medlemmer i klubben, og med køb af båd også med plads i havnen. Også i år er 
sejlerskolen flyvende, og der kommer sb 20 bådene ind i billedet. De har vist sig 
velegnet som skolebåd, da de jo reagerer på alt. De bliver også brugt flittigt om 
mandagen som træningsbåd for tidligere sejlerskole elever som gerne vil have mere 
rutine, de bliver brugt om onsdagen til kapsejlads, og de bliver brugt til events hvor vi 
har haft flere firmaer ude og sejle nogle match races. Jeg har selv haft fornøjelsen af 
at være mærkebåd til flere af disse firmaevents og oplevet, at deltagere, som aldrig 
har prøvet at sejle før, havde et par kongetimer på vandet. Der er også kroner og ører 
i det for klubben, så det gør vi igen i år. 
Som I kan se har vi fået etableret varmepumper. Et i multirummet og et her i 
klublokalet. Det betyder at der ikke skal nogen ned for at tænde for varmen, det kan 
gøres fra en telefon af 4 valgte medlemmer . Skal man bruge et lokale sender man så 
en SMS til en varmemester og så sørger denne for varmen. Vi starter lidt blødt op, og 
skal lige i gang, men så er tanken at vi lægger varmemestrene op på hjemmesiden og 
så kan man bestille herfra.  Og skal man vælge mellem  en moderne varmepumpe 
kontra nogle 30 år gamle elradiatorer , ja så er valget jo ikke så svært. 
 
Merete vil nu tage over og aflægge beretning for ungdom og så har jeg lige en 
meddelelse til jer igen. 
(Meretes beretning) 
Og lad mig lige på falderebet lukke posen op for 2020 hvis I da ikke allerede har hørt 
det. 
Vi skal i Samarbejde med Fredericia Sejlklub arrangere DM for ungdom i 5 
bådklasser. 14 dage før har vi så lige oveni Åbne Lillebælt mesterskaber hvor der i 
2019 var over 100 både her i Skærbæk. Det kan vi ihvertfald også forvente i år og så 
omkring 300 både til DM. 
Morten vil under eventuelt orientere yderligere Ang. DM. 
Af andre sjove nye ting vil vi prøve at komme i gang med Virtuel sailing. Det er E 
sport på nettet. Hvis der i forsamlingen er nogen som kunne tænke sig at stikke 
snuden i det så lad mig det vide. Jeg ved intet om det, men det skal da prøves, om 
ikke andet , så for at få liv i klubben om vinteren. Brejning har haft det i 4 år. 
Og sidst vil jeg gerne bede Merete om at modtage denne lille ting som tak for din 
enestående positive altid smilende måde at tilgå tingene på. Du har altid været 
velforberedt og åben for nye ideer og du vil blive husket når vi lige skal have lavet 
eller gjort noget. 
På klubbens vegne vil jeg gerne sige dig en stor tak. 
 
 



 
Herefter aflagde Merete Bülow Ravens beretning for Unge-afdelingen: 
Dette foregik som Power-point show: 
 

SBK UNGDOM 2019 - 2020

42 MEDLEMMER 

– SEJLKLUB MED STØRSTE 

UNGDOMSAFDELING IFT. MEDLEMSTAL

•OPTI-B/C SEJLERE: 16

•SURF: 5

•29ÉR/EUROPA/FEVA: 6

•A-SEJLERE: 4

•ÅRETS AKTIVITET:725 TIMER

•GODE SPONSORATER

QUORNING BOATS 

FYNSKE BANK

STYRKET GRUPPE - nye børn, nye forældre og nye trænerne

 
 

STOR TILSLUTNING 
TIL 

BEGYNDERGRUPPEN  
 



MESTERSKABS 
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INDIVIDUEL OG HOLD

 
 OPSTART 

AF 
STORJOLLE

GRUPPE

 
 



STYRKET TRÆNERGRUPPE
Jacob, Sofie, Anne-Line, 
Michael, Christian (Surf) og 
trænerassistenter 
Camilla, Andreas m.fl.

 
 

FÆLLESSKAB 
OG KLUBÅND

 
 



LILLEBÆLTS MESTERSKAB OG 
FÆLLESTRÆNING 

(SKÆRBÆK-FREDERICIA-
KOLDING) 

 
 

FOKUS PÅ RENOVERING AF UDSTYR, GREJ OG 
PLADSFORHOLD

 
 



RENOVERING 
AF

SURFSKUR

 
 

NY UNGDOMSORGANISATION

• MORTEN ANDERSEN - UNGDOMSFORMAND

• MIE SØGAARD

• ANDREA FLOYD

• PETER MOESGAARD

• ANDERS LIND

• MICHAEL SVENSSON - STORJOLLE

• KRISTIAN MADSEN - SURF
 

 



PEJLING FOR 2020
HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSVENLIG SEJLKLUB

• FORSAT ØGNING AF BØRN- OG UNGEMEDLEMMER

• SOLIDERING AF NY STORJOLLEGRUPPE

• STYRKE FÆLLESSKABET I KLUBBEN

• FÆLLES DELTAGELSE I STÆVNER OG KREDSAKTIVITETER

• MÅLRETTET KAPSEJLADSTRÆNING

• AFHOLDE LILLEBÆLTS MESTERSKAB 2020

• AFHOLDE DM OPTI/STORJOLLE

• SÆSONSTART MED ARBEJDSDAG – 29. FEBRUAR

 
 

 
 
 
 



SBK Ungdom - Sejl, Surf og SUP

FØLG OS!       

SBK Ungdom

www.s-b-k.dk

 
 
 
 
Kim Sund aflagde beretning for SB20-jollerne: 
Jollerne har været godt benyttet både til onsdagssejlads og i forbindelse med sejlerskole. 2 afholdte 
sponsorarrangementer indbragte kr 13.000. Instruktørerne Martin og Jes stopper. Afløsere 
efterspørges. Ønske om nye sejl. 
 
Beretninger godkendtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3: HC fremlagde regnskab og budget, som begge blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
HC forelagde et skema, der viste aldersfordelingen i klubben. Heraf fremgik det klart, at 
ungdomsarbejdet er en meget vigtig brik i klubbens fortsatte eksistens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4: Kontingent fortsætter uændret. 
 
5: Bestyrelsen havde indlagt forslag om ½ års kontingent ved indmeldelse efter 1.7. 
Forslaget blev godkendt. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til endelig 
vedtægtsændring. 
 
6: Kjeld Hansen genvalgtes som formand. 
 
7: Kurt Rasmussen genvalgtes og Morten Andersen valgtes som ny Unge-formand. 
 
8: Steen Sparsøe genvalgtes som suppleant. 
 
9: Genvalg til revisorposter: Henrik Christensen og Steen Sparsøe. Suppleant: Tage Hansen. 
 
10: Div. udvalg konstituerer sig efterfølgende. 
 
11: Klubbens bestyrelse skal være repræsenteret i samtlige udvalg. 
 
12: Morten Andersen, (nye unge-formand) redegjorde for sin baggrund og visioner for ungearbejdet     
i SBK. Aktuelle opgaver i 2020 var f.eks afholdelse af Lillebæltsmesterskaber og Ungdoms-DM i 
september. Her vil hjælpere blive efterspurgt. God dialog med Dansk Sejlunion. 
 
Søren K. orienterede om betjening af de nye varmepumper. 4 personer er bemyndiget til at foretage 
fjernbetjening af disse. 
Ligeledes orienterede Søren om oplåsning af dør ind til opholdsrum i klubhus. Brug brik eller 
talkode ved døren. 
 
Steen Sparsøe spurgte til oprydning og afdækning af joller. 
 
Merete Bülow Ravens blev takket for sin store indsats for de unge og hun udtrykte ønske om,  
fortsat at være til rådighed for klubarbejdet. 
 
Leon orienterede om kommende klubarrangementer, Dansk Søredningstjeneste, Sejl Sikkert og Vild 
med Vand. 
 
Kjeld redegjorde for nogle tanker omkring jolleplads og parkering.  
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden. 
Herefter sluttedes aftenen med smørrebrød, øl og vand. 
 
Ref.: Leon Nørulf 
 


