
 

 Dagsorden til repræsentantskabsmøde den 17-05-2017 

Kerteminde sejlklub. 

Til stede er: Steen, Jacob, Sabine, Thomas, Niels, Aksel, Jørgen, Morten og Carsten (ref.) 

Der er afbud fra Villy, Frede, Flemming. 

1: Godkendelse af referat fra RS møde af 09-02-2017 
Der foreligger ikke noget referat for forrige møde. 

2: Opgaver som løses af frivillige. 
Kerteminde Sejlklub har gennem de seneste år gjort brug af frivillig arbejdskraft (ikke 

medlemmer) til at løse en række opgaver, som det ikke umiddelbart har været mulig at løse 

på anden vis. FU har ikke været opmærksom på, at hvis uheldet sker mens de ”de arbejder 

for klubben” er de ikke omfattet af klubbens forsikring. FU ser følgende mulige løsninger. 

1). Der laves en samarbejdsaftale med de pågældende, som beskriver deres ”arbejde”, 

(gælder ikke for stævner) hvilket dog er en administrativ tung vej. 

2) Ikke-medlemmerne melder sig ind. De er nu omfattet af KS' forsikring. 

3) Nogle 'andre' melder ikke-medlemmerne ind og betaler for dem.  
 
4). Ikke-medlemmerne ophører med at gøre gerning i klubbens regi.  
 

Det kan i sidste ende blive klubbens endeligt, måtte der ske et uheld, da ikke-medlemmer, 

der yder et fast gentagende arbejde for klubben, ikke er dækket af en forsikring. Der er 

stadig ikke-medlemmer, der yder en arbejdsindsats for klubben og dette kan i år i sidste 

ende løses ved at udvalget betaler for medlemskabet, såfremt vedkommende ikke selv vil 

betale og ikke kan undværes. Dette skal ikke være en fremadrettet løsning.  

Vi skal i KS ikke lukke op for at klubben betaler for frivilliges indsats. Derfor er denne 

løsning kun gældende for 2017. Udvalgene skal fremadrettet sikre sig at deres frivillige er 

medlemmer af klubben, inden de laver aftaler med dem. 

Tidligere har problemet med ikke-medlemmer været taget op og det er søgt imødegået 

med differentieret medlemskaber og priser. Nu er det tvingende nødvendigt at det bliver 

bragt i orden.  

 

3: Havnefest. 
En snak om havnefestens fremtid.  
Fra bilag: Repræsentantskabet i Kerteminde Sejlklub har på forårets Generalforsamling informeret 

Generalforsamlingen om, at vi oplever at Havnefesten i Kerteminde ikke som tidligere er forankret nok i 

Kerteminde Sejlklub. Vi oplever, at det er svært at finde de nødvendige menneskelige ressourcer, som ønsker 

at involverer sig i denne aktivitet, og resultatet er at vi oftere end tidligere må hente kræfter uden for 

klubben, hvilket vi ikke finder hensigtsmæssig.  

Gennem 47 år har Kerteminde Sejlklub tjent et årlig økonomisk supplement til at afvikle klubbens 

aktiviteter, og det har vi været glade for. Kerteminde Sejlklub overvejer alligevel, at vi i stedet ønsker at lave 



aktiviteter, som er mere beslægtet med klubbens virke.  Samtidig er det vores opfattelse, at udviklingen 

inden for festivaler har gjort, at Kerteminde Havnefest bliver nødt til at forny sig. 

Det økonomiske overskud fra Havnefesten har de seneste år haft foruroligende store udsving, udsving som 

vi ikke altid selv er herre over. Efterfølgende kan vi pege på hvad der gik galt: dyre anlægsomkostninger, 

koldt vejr, regn, konkurrence med andre festivaler osv. – fakta er bare, at usikkerheden forekommer at være 

større end tidligere med det kendte koncept, og vi er stadig kun to klubber til at dække et eventuelt 

økonomisk underskud. 

Vi vil gerne have Roklubbens opfattelse af situationen. En mulig løsning kan være, at vi afholder næste års 

Havnefest som er 50 års Jubilæum og derefter takker af. 

Havnefestens videreførelse:  

En sommer uden en Havnefest i Kerteminde vil for rigtig mange ikke være en rigtig sommer, derfor er der 

også stor sandsynlighed for at, hvis ikke Kerteminde Ro og Kerteminde Sejlklub afholder Havnefesten, så vil 

andre gøre det. Kerteminde Sejlklub vil gerne forslå, såfremt I deler Sejlklubbens holdning, at de to klubber 

udarbejder en struktur for, hvordan Havnefesten kan videreføres. Dette i en form, som ikke danner 

rammerne for en kommerciel forretning, men giver flest foreninger mulighed for en økonomisk fortjeneste. 

En mulig struktur kunne være:  

- En havnefestbestyrelse sammensat af medlemmer af Kertemindes idrætsforeninger. 

- De klubber som ønsker en Kro til havnefesten byder ind, måske for 3 år af gangen. 

- Havnefest foreningen sørger for alt praktisk, så som telte og Høker. 

- De enkelte klubber betaler med et deltagergebyr som dækker fælles omkostninger, men styrer selv 

deres indtægter og udgifter. 

- Kroens ”karakter” bestemmes af den enkelte forening.  

 

I KS ville en stor Race-week, formentligt være mere rentabelt. En god idé at sprede havnefesten ud på byens 

foreninger. FU laver de indledende forhandlinger med Ro-klubben om en fremtidig løsning. 

 

4:Orientering fra de enkelte udvalg, og formanden. 
Udkastet til klublodsen, udvalgsmedlemmerne bedes om at komme med kommentar til 
næste møde. Se bilag: Klublodsen. (Niels Juul) 
 
Sejlerskolen: alt vel, sæsonen er startet og det kører godt. 

Tirsdagssejlerne: Alt vel, der kunne ønskes lidt flere tirsdagssejlere gerne op til 40 som 

sidste år, der er 34 på vandet, hvoraf 5 nye. Dygtige hjælpere. 

Pigerne: Er fordoblet i forhold til sidste år så det er vældigt godt. Dommerne mangler en. 

Tur: Turene og datoerne er planlagt, vi håber på mange deltagere. Et nyt system til 

overvintringen af bøjerne er udtænkt, hvor kæderne ligger på bunden. Tak til 

torsdagsholdet både fra Tur og Tirsdag. 

S.E.: Alt kører på skinner, men vi er udfordret på bemandingen af følgebådene. Der søges 

at gøre opmærksom på det i Bådnyt og andre medier. Fokus i år skal være glade 

deltagere, så der er skruet op på præmierne og overtrækstrøjer. Lørdag aften bliver der 

noget festivitas. 



Jolle: Beder om lidt overbærenhed, hvis ikke alle ting er på plads eller låst. Det giver en 

lidt ærgerlig stemning, at vi dunker hinanden i hovedet, når der sker fejl. Ingen gør det af 

ond vilje. Og vi er bevidste om, at der plads til forbedring. Men ellers god start; 12-15 

krabber, 8 nye optier, 7 bestående og 6 Fevasejlere. Og tæller vi Laserne sammen kan det 

blive til en 10 stykker også. Det kan måske give lidt forklaringsproblemer i Sejlerskolen 

at tilbyde forældre ’gratis’ speedbådskørekort. Men det er udelukkende til forældre, hvor 

tanken er at få dem knyttet til klubben, så vi i højere grad kan have gavn af dem i 

klubbens regi fremadrettet. Altså lægge op til en win-win. 

Der kommer tæppe-fliser på i ungdomsrummet til ca. 200 / kvm.  

Fevaer, af de 6 der blev hentet hjem fra England er de to bleven solgt. 3 af dem er på 

vandet ugentligt.  

Materiel: Vi skal passe på vores værdier, og vi må kunne forvente at tingene er låst af og 

følgebådene er rigget pænt af. Muligvis kan vi få beskrevet, det som arbejdsopgave for 

trænerne, at få lukket og slukket ordentligt af.  

Kan der findes muligheder for at trænerne ikke skal hive bøjer op og i fra ribsene. 

Klubblad: næste blad kommer i slutningen af juni, så gerne en god historie fra S.E og  

Kasseren: M2S er oppe at køre og det skal bruges til S.E. Tilmeldingerne er set strømme 

ind. Der er 38 nye medlemmer i år, og der skulle gerne komme lidt flere til med de nye 

optimister. Klubbens egen Mobile-pay kommer op og køre forhåbentligt inden S.E. Kan 

også bruges til kaffekassen i klubhuset. 

Formanden: den 10. juni er der vild med vand, Der vil blive forskellige indslag fra 

havnens klubber og også nogle ikke-maritime klubber. Der er søgt og fået 5.000 kr. til at 

dække de forskellige tiltag. 

Sejlsportsligafen: Skal til CL i august, de forventede omkostninger på 20.000 til dette er 

dækket ind fra sponsorer. Yderligere er der 20.000 fra andre sponsorer, så de fleste 

omkostninger til SL har vi hjemme. 

Havsikringen: KS’ indvendinger er ikke set medtaget i de hørringssvar der er 

offentliggjort. Vi søger at få sikret at ingen får lavet sikringen på en for klubbens 

uhensigtsmæssigt måde. Tegningerne er ikke opdateret. 

 

 

 

5: Åbnet punkt.  (Til emner som ønsket behandlet) 

Ingen punkter fremsat 

 

6:EVT. 
Ikke noget til evt. 

 

Næste møde er mandag den 28. august kl. 19.00 


