
Referat fra repræsentantskabsmøde den 25-10-2017 

Kerteminde sejlklub. 

Til stede er: Villy, Frede, Jacob, Niels, Aksel, Jørgen L, Jørgen ME, Sabine, Thomas og Carsten (ref.) 

Der er afbud fra: Steen, Morten G, Flemming 

1: Godkendelse af referat fra RS møde af 28-08-2017 samt ekstraordinært møde den 21-09-2017. 

Der er fra formanden ønske om at referaterne kommer rundt hurtigst muligt 

 

2: Opsamling på sidste ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

JL: Frivilligheden i KS: Der er i FU enighed om, at der ikke skal pilles ved kontingenterne, men det 

skal ikke forhindres, at der bliver talt eller jongleret med forskellige muligheder. Der er nedsat en lille 

gruppe med Michael B, Ebbe, Flemming, Jørgen og Carsten. Der er ikke lagt op til at der er et endeligt 

resultat til GF, men mon ikke der foreligger noget til forårets GF. Dog skal idéerne forelægges 

Repræsentantskabet inden da. 

 

3: Sejlsportsligaen. 

Sejlsportsligaen foreningen sælger ud af deres både til efteråret, bådene er 2 år gamle. Bådens pris er 

290.000 kr. (Nypris 370.000 kr.) 

JL: skal vi investere i en J70 båd. KS er efterhånden en af de få liga-klubber uden en sådanne. Sejlene 
er noget slidte og der skal nok beregnes nye inden længe, såfremt den købes. Til GF kan vi opstille 
budget og hvordan vi tænker at brugen skal være. 
Sabine: for nogle år siden lå der nogle J70’ere i havnen og der var godt gang i de både med forskellige 
firmaer og klubber. 
Aksel: Sidste gang DS solgte ud af flåden var prisen kr. 300.000 uden sejl. 
Jacob: Hvad skal planerne være for båden? Skal den kunne bookes af medlemmerne til fx 
tirsdagssejlads? 
JL: Det er det vi skal finde ud af, men de faste brugere skal ligesom det ellers er gældende i KS, betale 
jolleleje mv.  
VL: Sejlunionen har tidligere lejet deres J70’ere ud, gælder det stadig? 
JL: Det er lukket ned da DS ikke kunne få det til at løbe rundt med løn til bådsmand mv.  
Thurø har pt. 4 både og planer om at yderligere 4 både. Deres sejlerskole bruger bådene. 
JL: Vi indstiller et køb af en j70 til GF og opstiller 2 måder vi kan finansiere båden på. Et med fuld 
egenbetaling og en version med et stort sponsorat. Dog skal vi også være opmærksomme på 
havnepenge mv. Vi må høre Kommunen om det er noget de vil støtte op om. 
 
 
Sejlsportsligaen ønsker at komme til Kerteminde i 2018, -vi forsøgte selv at trække dem til i år, 
hvilket som bekendt ikke lykkes. Stævnet strækker sig over 2 på hinanden følgende weekender, 1 og 2 
division. 
JL: Det er nu sikkert at SL kommer til Kerteminde, 1. div. den 17. og 18 JUNI, og 2. div. weekenden 
efter. Der er planlagt en række møder med SL, men JF måtte sande at arbejdsbyrden ikke kunne 
forliges med hans nye arbejde. 
Henrik og Ellen Møhl er kontaktet mht. posten som stævneleder, og det vil de meget gerne.  
 

4: Køb af Limbo Jolle. 

Køb af ny følgebåd Limbo jolle pris ca. 150.000, kr 



NJ: Akseladen trænger til udskiftning, og ved stævnerne er der meget brug for en følgebåd af 
tilsvarende størrelse. En brugt ligger til omkring 30.000 uden motor, så det vil hurtigt løbe op over 
100.000. Vores ribs, bliver trods mange opråb om forsigtighed, stadig brugt hårdt til mærker og 
bøjer. 
TJ: Hvis den gamle motor på Askeladen koster mange penge i vedligehold, så er det vel også en idé at 
tænke på nyt grej. 
Vi indstiller til GF, at vi agter at købe en ny Limbojolle. Det søges selvfølgeligt fonde og sponsorater til 
købet. 

 

4: Ombygning af marinaen. 

Hvordan gør vi kommunen opmærksom på vores ønske vedr. Ombygning af marinaen?  
NJ: Der er talt med Anders Sunke for at lodde stemningen omkring kommunens planer med 
Marinaen. Der foreligger ingen konkrete planer i havnen endnu, der er mest fokus på de 3 byggefelter 
på land.  
JL: Vi vil rigtigt gerne på banen inden planerne bliver ophøjet til udbudsmateriale, hvorefter det vil 
blive rigtigt svært at flytte nogle streger. Forhøjelsen af molerne er skudt til hjørne og det er ikke 
sikkert at der sker noget de næste år.  Sagen følges tæt. 
 

5: Havnefest. 

Orienteringen om havnefestens fremtid. 
AS: Søndag aften skuffer omsætningsmæssigt og den store indtægt lader vente, hvorfor der skal 
tænkes nyt. 
Hvad siger repræsentantskabet til idéen om at flytte Havnefesten til fredag/lørdag? 
Sabine: vil hellere side i en dommerbåd end at skænke fadøl.  

NJ: Tag nu kroværterne med på råd, så må vi se hvordan idéen lander. 

JL: Det er planen at det skal afklares inden jul og der er planlagt møde den 9/11 og et stormøde med 

alle parter  

6: Forslag fra Jacob: 

Jeg syntes, at alle i klubben benytter sig af, de bøjer vi sejler rundt om, om tirsdagen. Syntes jeg, at 
udgifterne til disse, skal ligge et andet sted, end ved kølbådsudvalget.  

Bøjernes vedligehold er outsourcet til torsdagsholdet, så det er svært at følge med i udgifterne, der i år 
har været omkring kr. 3.000 
NJ: økonomien kan godt ligge ved materialeudvalget, men ansvaret bør nok forblive ved kølbådene. 
Sabine: skal der stadig være bogstaver på bøjerne?  
JL: vil meget gerne have dem på. 

  

November generalforsamling. 

Har vi forslag til generalforsamlingen. 
Klubben kan fejre 70 års fødselsdag den 9. december, og det vil være passende at fejre. Det kan gøres 

til nytårs mødet den 31. december fra kl. 12-14 med en lille bid og en øl. 

Der skal findes en kandidat til årets sejler. Nogle idéer? 

 

 



7: Orientering fra de enkelte udvalg, og formanden. 

Jolle: en god sæson, der fortsætter søndage for dem der vil. Carsten genopstiller til GF. 

Pigerne: Der overvejes navneforandring, så det kan være der udstedes en konkurrence om at finde på 

et nyt navn. Sabine genopstiller til GF. 

Tur: en god sæson, dog druknede Romsøturen i regn. Så der blev ingen landgang. Turbøjerne er taget 

i land. Thomas genopstiller til GF. 

Jørgen Mohr: Sejlsportsliga: J70’eren, der er rundsendt til forskellige unge folk fra KS og der er gode 

tilbagemeldinger. Jørgen genopstiller til GF. 

Husudvalget: Ny kaffemaskine er indkøbt, den er på kraft, så der laves kaffe 3 gange så hurtigt. Der 

sættes op med kaffebetaling med MobilePay. Klubhuset gennemgås mt maling og andre vedligehold.  

Kølbådene: En god sæson, hjælperne vil gerne fortsætte men ikke betale kontingentet, så der skal 

findes 6 nye folk til dommer og måltagning. Jacob genopstiller til GF. 

Bladet: Artikler modtages gerne. Frede genopstiller til GF. 

Materialerne: De sidste ribs kommer op snart. Der overvejes om at flytte tanken på Limboen op foran 

styrepulten.  

Kassereren: Guldpokalen lavede i år et rigtigt godt overskud, og Folkebådsfolkene ville gerne at der 

blev indkøbt en Folkebåd til klubben. Der laves i stedet for en fond med kr. 75.000, der kan støtte op 

om fremtidige Guldpokal stævner. Der arbejdes på ordlyden ved Per Buch og Jørgen Holm. Måtte KS 

miste Guldpokalen opløses fonden og pengene tilfalder KS igen. 

Økonomiafdelingen skal for alle udvalg præsenteres og opfattes som et serviceorgan, så kassereren 

ikke skal opleve tingene på bagkant. 

Formanden: CFR mangler en stævneleder, Jan og Helle Braarup er hørt og tygger lidt på det. 

 

8:EVT 

 

Næste møde.  

 

 

 

 


