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Med dette hæfte håber vi at give en god indgangsvinkel til alle de aktiviteter, vi som 
en stor og meget aktiv klub kan tilbyde sejlerne.

Indholdet er:
 
Lidt historie om
KERTEMINDE SEJLKLUB
• Vedtægter for klubben
• Udvalgenes arbejdsområder
På www.kerteminde-sejlklub.dk findes en fortegnelse med navn og adresse på 
udvalgsformændene samt en aktivitetskalender.

Er der spørgsmål du ønsker yderligere oplysninger om, så kontakt den udvalgsfor-
mand, der dækker dine interesser.

Igennem årene har vi set udvalg blive nedlagt fordi interessen for aktiviteten er 
ophørt, og vi har set nye udvalg opstå, når en gruppe af medlemmer har fremsat 
begrundet ønske herom, så det er ikke statisk.

Kortfattet „historie” 
om KERTEMINDE SEJLKLUB
Kerteminde Sejlklub blev stiftet den 9. december 1947 på initiativ af politifuld-
mægtig Arne Rasmussen. Der afholdtes stiftende generalforsamling på “Sølyst”, hvor 
der blev indtegnet 21 medlemmer. Man udarbejdede klubbens love, og valgte den 
første bestyrelse, der bestod af Arne Rasmussen, Aage Mortensen, Mogens Kold, 
Otto Kistvad og Erik Lind.

Ved dette møde blev grunden lagt til det, vi i dag kender som Kerteminde Sejlklub. 
Det vil føre for vidt at nævne alle de dygtige og initiativrige mennesker, der har 
været med til at lede klubben fra 1947 til i dag, dog skal nævnes, at formandsposten 
har været besat af følgende:

1947 - 1949 Arne Rasmussen   1990 - 1993 Karsten Koch
1949 - 1952 Henning Dreier   1993 - 1998 Gorm Larsen
1952 - 1953 Baltser Nielsen   1998 - 1999 Hans Schultz
1953 - 1961 E. Kieler Petersen  1999 - 2000 René Voss
1961 - 1964 Otto Nielsen   2000 - 2003 Torben Jørgensen
1964 - 1967 Henning Wind-Hansen  2003 - 2010 Peer Schrøder
1967 - 1969 Niels Jørgensen   2010 - 2012 Dorthe Hindsgaul
1969 - 1975 Henning Wind-Hansen  2013 -   Jørgen Larsen
1975 - 1980 Jørgen Skaadstrup Jørgensen
1980 - 1983 Klaus Kold
1983 - 1990 Finn Nielsen  



I de første 25 år af klubbens historie foregik alle aktiviteter fra trafikhavnens sydlige 
side, og man måtte år for år forsøge at udbygge broerne under de snævre forhold. 
Egentligt klublokale havde man ikke, men man havde dog rådighed over et lille 
lokale i fiskernes hus (det hus, som i mange år var kendt som ”Piratkroen” under 
Havnefesten).

En af de vigtige perioder i klubbens historie er sidste halvdel af tresserne, hvor man 
startede meget aktivt med at afvikle større kapsejladser. Blandt andet afholdt klub-
ben DM for Folkebåde i 1969, og her måtte man rejse telt m.m. ude på Sydstranden.

I denne periode opstod tanken om at få anlagt en marina, hvor vi kunne have vort 
eget klubhus. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at forestå dette arbejde, og trods 
umiddelbar modstand lykkedes det at overbevise de kommunale myndigheder om, 
at marinaen skulle placeres nord for trafikhavnen.
I samme periode udarbejdedes prognoser for antal både i marinaen i de kommende 
år, og her gik udviklingen væsentligt hurtigere end forudset. Der er i dag 10 broer, 
med bro 7 fortrinsvis forbeholdt gæstesejlere, og fastliggende ca 700 både.
Ingen er vist i tvivl om i dag, at det er den rette placering, og at vi har en velfunger-
ende lystbådehavn, der ikke kun er et aktiv for sejlerne, men også for de handlende 
i byen, i kraft af det store antal gæstesejlere, mellem 13.000 og 14.000 hvert år, og 
for alle, der kan lide at spadsere en tur i dette dejlige område.

Bag marinaen lå førhen et savværk. I 1987 blev det solgt, og kommunen havde givet 
tilladelse til opførelse af boliger og evt. et hotel. Klubben har gjort mange indsigel-
ser mod projektet, for med bebyggelse af dette område, har man for evigt spærret 
for alle nye tiltag i marinaen. Vi dokumenterede overfor Kerteminde Kommune, at 
landarealet var for småt til alle både, og da området senere blev “vendt”, fik mari-
naen tillagt 3-4.000m2 yderligere areal ved et mageskifte mellem bygherren og 
kommunen.

Igennem flere omgange har klubben kæmpet mod bebyggelse på havneområdet og 
vinteropbevaringspladsen. Klubben mener, at det er overordentligt vigtigt at havnen 
i sin helhed bevarer sit præg af netop - havn.  Huse kan man bygge allevegne, havne 
kan nu engang kun ligge ved havet. Får man først ødelagt et godt maritimt miljø, det 
har taget generationer at bygge op, kommer det ikke igen. 

Organisation
En af årsagerne til at Kerteminde Sejlklub er velfungerende, er den organisations-
plan, der blev vedtaget i slutningen af tresserne. Ideen bag denne er, at hver akti-
vitet har sit eget udvalg, der styrer og udfører arbejdet for det pågældende område, 
indenfor det givne budget. Udvalgsformanden er samtidig medlem af repræsentant-
skabet (= bestyrelsen), og vælges på efterårsgeneralforsamlingen for ét år ad gangen. 
Med alle de aktiviteter vi har, betyder det et repræsentantskab på 14-15 personer, 



men et tæt samarbejde med forretningsudvalget, der i sæsonen mødes hver onsdag, 
gør at forretningsgangen ikke bliver for tung. Klubbens regnskabsfører varetager 
udover selve regnskabet også medlemskartoteket.

Aktiviteter:
Kerteminde Sejlklub har i alle årene haft et meget højt aktivitetsniveau, hvert år 
afholdes mange kapsejladser, og som regel mindst et mesterskabsstævne. De fire 
første dage i ugen er der kapsejladser og træning.

Jolleafdelingen spænder over Ungdommen, Krabberne, Optimisterne og Stor-
jollerne.

Ungdommen:
Som det fremgår af klubbens formålsparagraf lægges der stor vægt på ungdomsar-
bejdet. Ungdommen er samlet under et overordnet udvalg, der har til mål at samle 
og koordinere alle sejladsmæssige aktiviteter for unge i alderen 7 - 25 år. Ungdom-
sudvalget skal sikre, at Kerteminde Sejlklub´s formålsparagraf opfyldes på bedst 
mulig måde. Udvalget skal koordinere aktiviteter, ressourcer og samarbejde imellem 
ungdomsafdelingens forskellige aktivitetsområder (Optimister, storjoller og Yng-
lingesejlere.) 
Udvalget skal arbejde med såvel de konkurrencemæssige som sociale aspekter i 
klublivet for Ungdomssejlerne. Samtidig skal udvalget ved aktiviteter sikre, at der 
til stadighed skabes forudsætninger for, at nye behov og trends kan finde plads i 
ungdomsarbejdet. Specielt har vi fokus på, at sejlerne fastholdes i sejlermilijøet når 
de vokser ud af Optimistjollen.

Krabbeholdet:
For alle børn mellem 5 til 8 år tilbydes en sikker introduktion til havnen, vandet og 
naturen omkring. 
Der vil være masser af leg, sjov, udforskning af vand, sand, dyr og meget mere!

Optimist:
Nye sejlere starter medio april med en introaften fulgt af en eftermiddag i svøm-
mehallen og lidt teori. Inden du skal på vandet første gang, laver vi en kæntringsø-
velse i svømmehallen – så du har prøvet det i trygge rammer. Når vi starter på selve 
sejladsen, foregår det i havnebassinet støttet af trænere og ledsagebåde.
Kerteminde Sejlklub råder over 15 klub-joller, som 1.års sejler kan leje for en hel 
sæson. Så kommer du billigt i gang.

Storjoller:
Vi har en aktiv jolleafdeling, hvor den største gruppe er Laserjolle. Klubben råder 
over forskellige storjoller, som kan lejes som en start hvis man vil sejle storjolle. 
Vi tilstræber at få lagt en storjollebane ud hver torsdag i sejlsæsonen, og vi vil i 



samme øjemed gerne medvirke til uddannelsen af nye folk til baneledelse og sejl-
sportsstævnerne. KS råder også over 3 Ynglinge, som er en lille kølbåd.

Pigesejlads:
Mandag arrangeres kapsejlads for både med pigebesætninger.
Målet er at få pigerne til at sejle ”alene” (uden mand),
og derved hjælpe pigerne til bedre boathandling og dermed større sejlerglæde,
scoicial hygge efter sejladserne.
Pigesejladser blev startet I 1988.

Kølbåde:
Tirsdag aften sejler kølbåde efter DH-mål. De senere år har deltagelsen ligget på ca. 
40 både.

Klassebåde:
Onsdag aften sejler klassebådene, og her er det især Folkebådssejlerne, der kæmper. 
Der er normalt ca. 15 deltagende både.

Sejlerskole:
Kerteminde Sejlklubs Sejlerskole er klubbens meget attraktive tilbud til alle, der 
gerne vil lære praktisk sejlads. På sejlerskolen lærer du at håndtere en sejlbåd under 
stort set alle forhold. Du bliver forberedt til at klare mange forskellige situationer til 
søs, og får dermed det allerbedste grundlag for et sikkert og positivt sejlerliv for dig 
og din familie; hvad enten det er som skipper eller gast.
Sejlerskolen kan afsluttes med den praktiske del af duelighedsbeviset, og følge op 
med den teoretiske del om vinteren ved undervisning i klubhuset. Sejlerskolen råder 
over 5 stk. H-både til undervisning.

Tursejlads:
Turudvalget arrangerer hvert år 4-5 weekendture samt en Romsøtur, for at højne det 
sociale sammenhold blandt sejlerne i klubben.

Sail Extreme:
Er et gigantisk sejlsportsevent, som Kerteminde Sejlklub afvikler hvert år i Pinsen.
Stævnets ide er at skabe rammerne om en sejlsportsbegivenhed, hvor sejlads på 
højt sportsligt niveau kombineres med sociale aktiviteter på havnen. Stævnet retter 
sig primært mod jollesejlere, med typisk 400 deltagende joller, fordelt på mange 
forskellige klasser. Flere af klasserne benytter typisk stævnet som rangliste- eller 
mesterkabsstævne.
Ud over kapsejlads på højt niveau giver stævnet mulighed for at møde gamle og nye 
venner fra både Danmark og udland på tværs af bådklasse og ambitionsniveau.
Et arrangement, der kræver meget af klubbens frivillige hjælpere.



Classic Fyn Rundt:
Kerteminde Sejlklub og Odense Sejlklub indledte i år 2000 et samarbejde om denne 
sejlads. Odense Sejlklub havde i over 60 år. arrangeret Fyn Rundt fra Korshavn, men 
dels p.g.a. den almindelige afmatning , og dels p.g.a. konkurrencen fra Bogense 
Sejlklub, var delta-gerantallet faldet så meget, at Odense Sejlklub foreslog, at vi gik 
sammen. I 2010 trak Odense Sejlklub sig ud og Kerteminde Sejlklub overtog hele ar-
rangementet med Fyn Rund. Det er et stævne der har fundet sit leje på ca. 120 både 
der kommer til start hver år.

Havnefest:
Vi har i over 50 år været arrangør af Havnefesten i samarbejde med Kerteminde 
Roklub og Fiskeriforeningen, hvert år med et overskud til følge. Dette overskud er i 
høj grad blevet brugt til at forbedre forholdene for vore ungdomssejlere ved anskaf-
felse og vedligeholdelse af joller og følgebåde. Her er samtidig en god mulighed for 
alle medlemmer til at lære andre at kende. Der er altid brug for hjælpere i denne 
weekend, og det er sjovt at være med!

Klubhuse:
KS råder over to klubhuse. Det gamle klubhus huser vores bureau og restaurant, som 
er samlingsstedet til mange af vores møder og formelle forsamlinger. Restauranten 
dækker udgifter til husets drift og vedligeholdelse. 
Klubbens forretningsudvalg, FU, holder møde i bureauet hver anden uge i vintersæ-
sonen og hver uge mens KS-standeren er oppe.
Lokaler I klubhuset kan bookes i forbindelse med arangementer i KS, mad og drik-
kevare skal købes I klubhuset.
På tarressen er der et bord forbeholdt KS medlemmer, bordet kan ikke reserveres.   
Det nye klubhus – Søsportscenteret. Deler vi med Kajakklubben. Der er omklæd-
nings- og bade faciliteter samt sauna. Vores sejlhal med tilhørende værksted kan frit 
benyttes af medlemmerne. Søsportscenteret, danner rammerne for vores stævner, 
arrangementer og er samlingssted efter sejladserne.  Søsportscenteret kan lejes til 
private arrangementer af medlemmer, der har været medlem af klubben i to eller 
flere år. 
Alle medlemmer kan bestille et nøglekort så de altid har adgang til Søsportscenteret. 



Vedtægter for

KERTEMINDE SEJLKLUB

§ 1.
Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

§ 2.
Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens 
forsvarlige udøvelse, med vægt på juniorarbejdet.

§ 3.
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love.

§4.
Som aktivt eller passivt medlem kan repræsentantskabet optage enhver, der er fyldt 
18 år. 
Desuden kan repræsentantskabet optage juridiske personer, herunder virksomheder, 
skoler, institutioner og andre med 
CVRnr., som medlemmer. 
Som aktivt eller passivt medlem i Ungdomsafdelingen kan repræsentantskabet 
optage enhver som endnu ikke er fyldt 18 år. 
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra 
forældre / værge. 
Æresmedlemmer kan på repræsentantskabets forslag vælges af generalforsamlingen, 
hvis beslutning herom kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. 
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 
generalforsamlingen. 

§5
Klubbens kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling i marts måned for 
et år ad gangen med virkning fra den
følgende 1. januar. 
Repræsentantskabet fastsætter opkrævningsmetoder og terminer, og kan fastsætte 
lavere kontingent til udvalgte grupper af medlemmerne. 
Repræsentantskabet skal fastsætte kontingenter for juridiske personer efter individuel 
vurdering, dog således, at intet juridisk personmedlemskab kan betale et mindre 
kontingent end det aktuelle kontingent gældende for aktive medlemmer, som er fyldt 
18 år. 



§ 6.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages 
varsel til udgangen af en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontin-
gent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance udover 1 måned, kan repræsentant-
skabet med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. 
løvrigt kan repræsentantskabet ekskludere et medlem, når særlige forhold giver 
anledning dertil. Repræsentantskabets beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 
af repræsentantskabets medlemmer har stemt for eksklusionen. 
Vedkommende medlem skal, inden repræsentantskabet træffer sin afgørelse, have 
haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmålet om eksklusion 
afgjort på den førstkommende generalforsamling. 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 15 medlemmer 
vedtages på en generalforsamling. 
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har 
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før general-
forsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at 
forsvare sig. 
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Gene-
ralforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de tilstedeværende har 
stemt derfor. 
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan 
kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver 
samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion. 
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre 
medlemsydelser. 

§ 7.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, 
den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i Kerteminde, i marts og november 
måned. 
Indkaldelse til enhver generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel ved 
skriftlig meddelelse (for eksempel meddelelse i klubbladet, på hjemmesiden og ved 
opslag i klubhuset).
Indkaldelsen skal indeholde dato, sted og klokkeslet for afholdelsen af generalfor-
samlingen. 
Dagsorden skal meddeles på samme måde senest 8 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være repræsen-
tantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Repræsentantskabet skal informere klubbens medlemmer om indkomne forslag 
senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 



Sådanne forslag skal viderebringes skriftligt (f.eks. på hjemmesiden og ved opslag i 
klubhuset). 
Alle aktive medlemmer over 16 år, som har været medlem af klubben de sidste 3 
måneder før generalforsamlingen, og som ikke har kontingentrestance, har stem-
meret. Juridiske personer har ikke stemmeret. 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§ 8.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i marts måned, skal mindst inde-
holde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent.
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
3. Forelæggelse af regnskab for det forgående år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse     
    af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
7. Eventuelt. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i november måned skal mindst inde-
holde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent.
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
3. Kassererens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 30.        
    september for indeværende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af klubbens formand.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter.
7. Eventuelt. 

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af repræsentantskabet 
og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver 
begæring herom til repræsentantskabet med oplysning om det emne, der ønskes 
behandlet. 
I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 
måned efter, at begæringen er fremsat over for repræsentantskabet. 
Indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden skal ske efter reglerne i § 7, stk. 3, 4 
og 5. 

§ 10.
En generalforsamling vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af det sid-
dende repræsentantskab. 



Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer afgørelser i alle proce-
durespørgsmål. Dirigenten udpeger en referent.
De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 10 stemmeberet-
tigede medlemmer sættes under afstemning. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §4 
stk. 4, § 6. stk 7 og 8, § 16 samt § 17, stk. 1 og 2. Dirigenten bestemmer afstem-
ningsmåden. Dog skal, på begæring fra 10 stemmeberettigede medlemmer, afstem-
ning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå 
skriftligt. 
Over Generalforsamlingen optages et referat, som godkendes og underskrives af di-
rigenten. Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke påny 
forelægges på samme generalforsamling. 

§11.
På generalforsamlingen i november måned vælges klubbens formand for et år ad 
gangen. Opnår ingen kandidat mindst halvdelen af de afgivne stemmer, afholdes 
omvalg mellem de to kandidater, som fik flest stemmer. 
På generalforsamlinqen i november vælges hvilke udvalg der skal styre klubbens 
aktiviteter frem til næste års november generalforsamling.
Udvalgene skal omfatte Udviklings- og planlægningsudvalg, Økonomiudvalg, Klub-
husudvalg samt et eller flere udvalg vedrørende sejladsaktiviteter. 
Generalforsamlingen kan vælge yderligere udvalg som den måtte finde hen-
sigtsmæssige. 
Samtidig vælges formænd for disse udvalg. Udvalgsformændene vælges enkeltvis 
tillige med en personlig suppleant. 

§ 12.
Formanden og de generalforsamlings-valgte udvalgsformænd udgør klubbens 
repræsentantskab, som har den overordnede ledelse af klubben. Repræsentant-
skabet kan jfr. Stk. 6 i løbet af perioden udvides med ikke – stemmeberettigede 
medlemmer. 
Repræsentantskabet skal afholde mindst 6 møder årligt. Reglerne for repræsentant-
skabets virksomhed fastlægges nærmere i en forretningsorden, som Repræsentant-
skabet vedtager og underskriver. Denne forretningsorden skal være tilgængelig for 
alle klubbens medlemmer ved opslag i klubhuset og/eller på hjemmesiden. 
På det første repræsentantskabsmøde som afholdes senest 14 dage efter den or-
dinære generalforsamling i november måned vælger repræsentantskabet blandt 
sine medlemmer klubbens næstformand, som ikke kan være den valgte formand for 
klubben eller formanden for økonomiudvalget. 
Klubbens formand, Næstformanden og formanden for økonomiudvalget (kassereren) 
udgør Forretningsudvalget (FU). 
Forretningsudvalget tegner klubben og forestår dens daglige ledelse efter de ret-



ningslinier repræsentantskabet fastlægger og under ansvar over for dette. Til at bistå 
hermed kan repræsentantskabet oprette et sekretariat. 
Opstår der i periodens løb behov for oprettelse eller nedlæggelse af udvalg, kan de 
oprettes/nedlægges af Repræsentantskabet. De nye udvalgsformænd kan indtræde i 
repræsentantskabet som ikke-stemmeberettigede medlemmer. 
Repræsentantskabet træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, jfr. dog § 6, stk.3, 
men er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af dets medlemmer, hvoriblandt 
formanden eller næstformanden, er til stede. l tilfælde af stemmelighed er forman-
dens (og i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. Over repræsentant-
skabets møder optages et referat, som underskrives af repræsentantskabets medlem-
mer. 
Repræsentantskabet skal jævnligt informere klubbens medlemmer om sit løbende 
arbejde f.eks via opslag i klubhuset, indlæg i klubbladet og/eller på hjemmesiden. 

§ 13.
Klubben hæfter udadtil med sine aktiver, medlemmerne kun med deres ordinære 
kontingent.

§ 14.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Repræsentantskabet (kasseren) skal inden den 
15. februar forelægge driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december 
for revisorerne. Driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, samt 
budget for det følgende regnskabsår forelægges den ordinære generalforsamling i 
marts måned til godkendelse.
Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 15.
På den ordinære generalforsamling i marts måned vælges for et år ad gangen to 
revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det 
samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status 
forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse 
regnskab og beholdninger. 

§ 16.
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 
af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de af-
givne stemmer er for forslaget, som skal være stillet skriftligt og i ovenensstemmelse 
med de i §7 og §9 beskrevne procedurer og frister. Opnås 2/3 flertal på en general-
forsamling, hvor der ikke er 1/3 del af klubbens stemmeberettigede medlemmer til 
stede, skal Repræsentantskabet inden 14 dage indkalde en ny generalforsamling i 
henhold til § 9. Hvis også 
2/3 af de på denne Generalforsamlings afgivne stemmer er for forslaget, er dette 



vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

§ 17.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning om opløsning kræves, at 
mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede ved stemmeafgiv-
ningen, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
for forslaget. 
Opnås 2/3 flertal uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, indkaldes til en 
ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte 
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 
forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt 
stemmeflertal her tilstrækkeligt. 
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til 
ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion. 



Udvalgenes arbejdsområder

FORRETNINGSUDVALGET:
Forestår klubbens daglige ledelse efter de af repræsentantskabet fastlagte retningslin-
ier og under ansvar over for dette.
Sekretariatet sorterer direkte under forretningsudvalget, som fører tilsyn med 
sekretærens arbejde, og som afgør, hvilke opgaver der af de enkelte udvalg kan over-
lades sekretæren til ekspedition.
Forretningsudvalget træffes fra standerhejsning til standernedhaling hver onsdag 
17:00 til 18:00 vinter: den 1. Og 3. Onsdag i måneden. Tlf. 65 32 25 90.

UDVIKLINGS- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET:
Udarbejder langsigtede planer for klubbens udvikling med tilhørende budgetter.
Sørger for opretholdelse af gode relationer til myndigheder og organisationer.
Bistår udvalgene som rådgiver, samt styrer og koordinerer klubbens aktiviteter med 
henblik på opnåelse af økonomiske midler, f.eks. offentlige tilskud, legater, fonds og 
lignende. Planlægger og leder PR-virksomhed og medlemsakkvisition.

ØKONOMIUDVALGET:
Følger likviditeten i forhold til budgetter og opstiller nødvendige balancer.
Indkalder senest i december forslag til budget fra udvalgene for det kommende år.
Udarbejder forslag til samlet budget for klubben til behandling i repræsentantskabet 
forud for generalforsamlingen.
Opstiller driftsregnskab og status.

UNGDOMSUDVALGET:
Har til mål at samle og koordinere alle sejladsmæssige aktiviteter for unge i alderen 
7 - 25 år. Ungdomsudvalget skal sikre, at  Kerteminde Sejlklub´s formålsparagraf 
opfyldes på bedst mulig måde. Udvalget skal koordinere aktiviteter, resourcer og 
samarbejde imellem ungdomsafdelingens forskellige aktivitetsområder. 
Udvalget skal arbejde med såvel de konkurrencemæssige som sociale aspekter i 
klublivet for Ungdomssejlerne. Samtidig skal udvalget ved aktiviteter sikre, at der til 
stadighed skabes forudsætninger for, at nye behov og trends kan finde plads i ung-
domsarbejdet. Specielt har vi focus på, at sejlerne fastholdes i sejlermilijøet når de 
vokser ud af Optmistjollen..

SEJLADSUDVALGET:
Planlægger og arrangerer Kerteminde Sejlklubs officielle sejladser.
Deltager i planlægning af klubbens øvrige sejladser og koordinerer disse.
Arrangerer dommerkurser, regelkurser m.v.
Varetager klubbens interesser over for Sejlsports ligaen, Storebæltsklubberne, Fyn-
kredsen og Dansk Sejlunion m.v.



KLASSEBÅDSUDVALGET:
Planlægger og arrangerer interne kapsejladser for klassebåde på olympisk bane.
Samarbejder med sejladsudvalget om arrangement af officielle sejladser.

KØLBÅDSUDVALGET:
Planlægger og arrangerer interne kapsejladser og samarbejder med sejladsudvalget 
om arrangement af officielle sejladser for kølbåde.

PIGESEJLADSUDVALGET:
Pigesejlerne – Kapsejlads for kvinder
Hver mandag aften sejler Havfruerne kapsejlads i forskellige privatejede bådtyper. 
Nøgleordene er sikkerhed, tryghed, ”det skal være sjovt”, seriøs og ansvarlig sejlads, 
stille og rolig tone.
Er man uvant med havnemanøvren, er det dog tilladt at have ”mand ombord” som 
må hjælpe til udenfor kapsejladsområdet, indtil kvindeholdet har mod på at klare 
sig selv. 
Efter sejladsen holdes vanligvis ”after-sailing” i klubhuset, hvor vi spiser vores med-
bragte lækkerier, debriefer sejladserne og hygger på tværs af besætningerne.

SEJLERSKOLEUDVALGET:
Planlægger en teoretisk og praktisk uddannelse af sejlsportsfolk.
Gennemfører den praktiske uddannelse ved øvelsessejlads i klubbens øvelsesbåde.
Arrangerer kurser i navigation, der kan afsluttes med en af de officielle prøver: 
Duelighedsprøven eller Yachtskippereksamen. Kan desuden arrangere korte kurser i 
tovværksarbejde, meteorologi eller andre emner, der har tilknytning til sejlsporten.
Tilrettelægger prøverne i sejlads til duelighedsprøvens praktiske del.

KLUBHUSUDVALGET:
Styrer, på baggrund af det af generalforsamlingen godkendte budget, klubhusenes 
drift, samt styrer alle evt. udvidelser og ændringer vedr. klubhusene.
Ved klubhuset forstås selve bygningen med installationer og inventar samt direkte 
tilstødende arealer med diverse faciliteter.
I det gamle klubhus afholdes kvartalsvise møder med hovmesteren.
Hovmesteren sorterer direkte under klubhusudvalget med reference til dette, jfr. 
ansættelseskontrakt.

BLAD- OG KONTAKTUDVALGET
Sørger for at skabe kontakt blandt samtlige medlemmer gennem udgivelsen af Kerte-
minde Sejlklubs klubblad et passende antal gange om året.
Viderebringer meddelelser fra udvalg og repræsentantskab til medlemmerne.
Udarbejder klubbens aktivitetskalender.



Giver medlemmerne mulighed for at komme til orde gennem skriftlige indlæg.

MATERIELUDVALGET:
Foretager i samråd med forretningsudvalget og involverede udvalg evt. supplerende 
indkøb og evt. salg af materiel og lignende.
Sørger for vedligeholdelse og fordeling af materiel.
Fører kontrol og regnskab med materiel m.v.

FESTUDVALGET:
Påtager sig klubarrangementer såsom klubaftener m.m., standerhejsning, stand-
ernedhaling med tilhørende fester, samt bistår på opfordring ved øvrige sejlerfester.

TURUDVALGET:
Planlægger og arrangerer forskellige weekendture for alle medlemmer i KS. 
Andre aktiviteter er udlægning / vedligeholdelse af ankerbøjer i nærområde, være 
“kontaktcentral” for søkortbank (udlån – lån), formidle ferie- eller weekend-følgesk-
ab mellem nye sejlere og erfarne sejlere. 
Skaber og arrangerer nye turrelevante aktiviteter. Nye aktiviteter kan også være øns-
ker, der kommer fra medlemmerne. I vinterhalvåret bistå festudvalget med emner til 
foredragsaftener, eksempelvis KSmedlemmer, som har været på en længere  ferietur.
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