
 
Køge Sejlklub, Bådehavnen 6, 4600 Køge - http://koegesejlklub.dk/ 

 Referat af generalforsamling i Køge Sejlklub 2018 
 
  Afholdt torsdag d. 8. februar kl.19:30 i klubhuset 

 
1. Valg af dirigent. 
Jan Thorst valgt til dirigent. Jan erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og lovlig. 
 
2. Valg af referent samt 2 stemmetællere. 
Mads Thusgaard-Madsen valgt som referent. 
Bendt Jensen og Svend Erik Bodin valgt som stemmetællere. 
 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden. 
 
Formandens beretning: 
Næstformand Jesper Mandrup talte for formand Arne Madsen, som ikke kunne være til stede. 
Det går godt. Mange mennesker gør et stort arbejde for klubben. Bestyrelsen har gjort meget for at 
gøre klubben mere synlig. Bl.a. deltaget ’Brugerråd for Køge Marina’ og arbejdet med placering af 
vandrehjem og ny bro. 
Kapsejlads går godt med mange deltagende både. Tak til Henrik Holst for det store arbejde. 
En række stævner har været afholdt, herunder One Star Challenge som er et fantastisk trækplaster 
for klubben. Øvrige stævner været gode og velbesøgte. Den nye sejlads Hven rundt tegner også 
godt. 
’Vild med vand’ har været et godt arrangement med stor interesse for klubben. 
Der har været afholdt gode fester, f.eks. ’Stander ned’ og ’Fest for frivillige’. 
Klubben har investeret i nye sejlerskolebåde, joller og følgebåde med tilskud fra Køge Kommune. 
Derudover er der investeret i istandsættelse af lokaler ovenpå, til undervisning, hyggelokale mm. 
Sejlerskolen har haft en kæmpe udvikling og den fortsætter til næste sæson. 
Jolleafdelingen har haft en lidt omskiftelig ledelse, men nu er der stabilitet igen med Sandra Knapp 
ved roret. 
Klubben har også fået ny hjemmeside. 
 
Jolleafdelingen: 
Sandra Knapp fortalte om jolleafdeling. Der er afholdt Instruktørkurser, flere deltagere og 
arrangementer end tidligere. Jolleafdelingen deltager i et nyt projekt, ’Ungdomsvenlig sejlklub’ og 
har taget hul på et nyt samarbejde med SKB’s jolleafdeling. 
 
Surf-afdelingen: 
Per Barkholt er ny formand for surf-afdelingen og fortalte: Surf-klubben har været præget af en del 
udskiftning og mange ildsjæle holder pause med arbejdet i år. Derfor holder surf-skolen også pause 
i sæsonen 2018. I stedet vil der blive arbejdet med oplevelser, miljø og glæde ved sejlads. 
 
Sejlerskole: 
Bent Knudsen er ny formand for sejlerskolen og fortalte: Skolen startede sæsonen med at skifte 
flåden ud til 2 stk. L23, som hurtigt blev for lidt, derfor blev endnu én indkøbt. Stor tak til hele holdet 
bag sejlerskolen. 
24 elever startede sidste år. Heraf gik 3 til praktisk prøve. En række elever fortsætter til næste år. 
Der lød stor til klubben for at tage godt imod eleverne. 
2 både sejlede med i onsdagssejladsen og gør det nok igen i år. 
Sejlerskolen har brugt en del penge på nyt grej. Næste sæson vil der være færre investeringer og 
bedre økonomi for skolen. 
Som noget nyt er der nu også teoriundervisning om vinteren. 14 skal til eksamen til april. 
Herudover er der tanker om SRC/VHF-certifikat undervisning. 
Til den kommende sæson er der allerede tilmeldt 30 elever. Derfor er der også brug for flere folk til 
at hjælpe i skolen. I alt skal der bruges ca. 25 mand, men disse er allerede fundet. 



 
Køge Sejlklub, Bådehavnen 6, 4600 Køge - http://koegesejlklub.dk/ 

 
Kapsejlads: 
Henrik Holst fortalte at det går godt med onsdagssejladserne. Der har været tilmeldt 26 både inkl. 2 
skolebåde. Vejret har dog været skidt, så 4 ud af 16 sejladser blev aflyst. 
Til TuneUp deltog 17 både. 2star, 6-7 både. I Hven rundt, som er en ny sejlads over en hel 
weekend, deltog 7 både med god vind og hurtig sejlads. 30 sømil med 41 både, mest fra egen havn 
lidt færre fra andre havne. 
2018 står Henrik stadig for onsdagssejladserne, mens de andre sejladser arrangeres af et nyt hold, 
Martin Ottesen, Jakob Nielsen og Morten Thomsen. 
 
Per og Morten står igen i år for One Star Challenge, som arrangeres i samarbejde med klubben. 
Lige nu 42 både tilmeldt. Per fortalte om sidste sæsons sejlads med 32 både tilmeldt og 28 til start. 
Denne sæson forsøges det at udvikle sejladsen yderligere, med mange nye tiltag undervejs. Der er 
håb og tro på 100 både på vandet.  
 
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Klubbens kasserer Ebba Glückstadt gennemgik regnskabet.  
Herunder blev det nævnt at der udleveres gratis stander til alle fremmødte til ’Stander op’ fest. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse. 
De eksisterende udvalg fortsætter. Derudover oprettes der et aktivitetsudvalg som blandt andet kan 
arrangere fællesture og andre aktiviteter. Aktivitetsudvalget startes op af Anita Granås og Dorte 
Myhre, som dog gerne vil have hjælp fra flere. 
Udvalgene blev godkendt. 
 
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse  
samt fastsættelse af kontingent. 
Der blev stillet spørgsmål vedr. indtægter ved udlejning af klubhus set i forhold til et mindre tilskud 
fra kommunen. Der undersøges nærmere. 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret. 
Budget og kontingent blev vedtaget. 
 
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. 
 
8. Valg af formand, lige årstal. 
Bestyrelsen foreslog Carsten Ewertsen. Der var ingen modkandidater.  
Carsten Ewertsen blev valgt til ny formand. 
 
9. Valg af kasserer, ulige årstal. 
Da det er et lige år var kassereren ikke på valg 
 
10. Valg af de øvrige 3 bestyrelse medlemmer, 1 i lige og 2 i ulige årstal. 
Da det er et lige år var et enkelt medlem på valg. 
Jesper Mandrup modtog genvalgt og blev valgt. 
 
11. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen. 
Tim Kastebo blev genvalgt. 
Mads Thusgaard-Madsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 
Morten Thomsen stillede op og blev også valgt. 
 
12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
Begge revisorer Palle Skovlund og Kristian Munk blev genvalgt. 
Revisorsuppleant Svend Erik Bodin blev valgt. 
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13. Eventuelt. 
Der var diskussion om udlejning af klubhuset kommer i vejen for almindelige klubaktiviteter. Der var 
en snak om det fornuftige i udlejning i forhold til aktiviteter og mulighed for andre regler/frister. 
Bestyrelsen vil se på det og evt. foreslå et ændret regelsæt omkring udlejningen. 
Carsten Ewertsen fortalte lidt om sig selv og sine visioner for KJS. ”Her er en ånd hvor ideer kan 
blive til noget og mange gerne hjælper med at stable noget op. Vi skal gøre KJS til en klub som man 
selvfølgelig’ er medlem af når man har båd i Køge, fordi det giver mening. KjS skal være en aktiv 
spiller i alt det der sker på havnen.” 
Ordstyrer, Jan Thorst, afsluttede forsamlingen med ros til Carsten og fortalte om sit syn på 
sejlklubberne i Køge, som heldigvis er blevet mere og mere aktive gennem årene. 
Til slut takkede ordstyreren for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 
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