
Forslag til generalforsamlingen den 14. november 2017, stillet af repræsentantskabet. 

 

Med afsæt i Kerteminde Sejlklubs deltagelse og resultater i den Nationale Sejlsportsliga, foreslår 

repræsentantskabet, at klubben afsætter midler til køb af en J-70 båd. Båden skal stå klar til sæsonstart 

2018. 

Brug af båden: 

- Der er tale om en klubbåd, så alle afdelinger skal kunne bruge båden. 

- KS har 3 besætninger, som ønsker at træne i båden med henblik på deltagelse i Sejlsportsligaen. 

- Båden skal være let tilgængelig og ligger derfor i vandet og er bund malet. 

- Der bookes i et online system, som kan tilgås på klubbens hjemmeside.  

 

Bådens forankring i KS: 

- Sejladsudvalget har opsyn og vedligeholdsopgaven 

-  Man har tilladelse til at booke, når man er godkendt som bådfører af Sejlasudvalget. 

 

Klub indtægter ved brug af båden: 

- Vi skønner, at båden kan lejes ud for godt 17.000 kr. pr. år.  

o Sejlsportsliga hold, 12 a 1.200 kr. 14.400 

o Aften match (mandag og tirsdag) ? 

o Stævner   ? 

o Firmaevents (Sponsorer)    2.600   

Udgifter til vedligehold: 

- Det skønnes, at båden årligt koster 10.000 kr. i fast vedligeholdelse, inklusiv forsikring. 

-  Køb af nye sejl, hvert 5 år.  40.000 kr. 

  

Finansiering: 

Båden er en båd fra sejlsportsligaen, båden er to år gammel det samme er sejenel. Bådens pris er 270.000 

kr. inklusiv trailer. 

Klubben vil forsøge at hente sponsorater hjem til 50 % af båden eller mere. Der er givet tilsagn fra en 

interesseret sponsor, men det er vigtigt at understrege, at der ikke er en aftale i hus på nuværende 

tidspunkt.  

Hvad der ikke hentes hjem via sponsorater financiers via klubbens egne midler.  

 

Motivation for forslaget: 

Kerteminde Sejlklub har siden Sejlsportsligaens start, sportslig været med helt fremme i ligaen. To gange 

har vi været blandt de tre hold, som har sluttet på podiet, og KS har været med i en slutrunde til Champions 

liga. Motivation for forslaget. 

Holdet fra Kerteminde Sejlklub har på trods af manglende træningsmuligheder holdt et ekstremt højt 

niveau, men det er tydeligt, at konkurrencen er blevet skærper i toppen. At interessen i Kerteminde 



Sejlklub har begrænset sig til at følge klubbens hold Liga stævnerne kan med sikkerhed henføres til de 

manglende trænings muligheder. 

En central pointe ved sejlsportsligaen er, at det er klubber og ikke individuelle besætninger, der konkurrerer 

mod hinanden. Når fokus ligger på klubben frem for enkeltpersoner, øger det muligheden for at engagere 

klubbens medlemmer over en bred front. Eksempelvis som frivillige hjælpere og supportere ved stævnerne.  

Det er et særligt mål for ligaen at inspirere og tiltrække unge sejlere i alderen 16-25+. Det er en aldersgruppe, 

hvor klubben i dag har et markant frafald blandt eksisterende sejlere – foruden lav tilgang af nye. 

Det er repræsentantskabets holdning, at vi som klub skal støtte op om tiltag, som viderefører og videreudvikler 

Dansk sejlsport. Deltagelse i Sejlsportsligaen og lignende tiltag, som er med til at sikkre Kerteminde Sejlklub til 

stadighed er synonymt med god sejlsport, hvilket er formuleret i klubben visioner.      

 

  

 


