Referat af ordinær generalforsamling i

Køge Sejlklub
Generalforsamlingen blev afholdt i klubbens lokaler søndag d. 27. juni kl. 14.00

1. Dirigent
Svend Erik Bodi valgt som dirrigent.
2. Valg af stemmetællere og referent
Kristian Munk og Arne Madsen valgt som stemmetællere, Mads Thusgaard-Madsen som
referent.
3. Formandens/bestyrelsens beretning og beretning fra udvalg
Formandens beretning – se bilag.
Bent Knudsen, Sejlerskolen
9 elever til teoriprøve i foråret 2020.
Ingen praktisk sejlads 2020 pga. Corona
Efteråret 2020 startede nyt teorihold med 18 elever. December blev vi lukket ned igen –
startede derfor virtuel undervisning i en kortere periode, men det fungerede ikke godt nok
så derfor lukkede det igen. Pga. omstændighederne gik kun halvdelen op til prøve. Resten
kommer op til efteråret.
Planlagt VHF og speedbådscertifikat blev også skrinlagt.
Praktisk sejlads startede op igen i maj 2021, med en elev mindre i hver båd. Derfor sejles der
mange hold. 33 elever sejler i øjeblikket.
I 2022 håber vi at fortsætte for fuld kraft.
Økonomi på sejlerskolen – overskud på ca. 50.000 som går til klubben.
Henrik Holst – Kapsejlads
Onsdagssejladser startede op med begrænsninger – to mand i hver båd. Heldigvis blev det
hurtigt til fuld besætning. Samvær i klubhuset var også aflyst, men blev åbnet efter
sommerferien.
2 Star – fin sejlads, men ingen socialt arrangement. Derfor mulepose med moleøl mm.
30 sømil – ingen vind, så kun halvdelen gennemført.
2021 har også været præget af Corona, men det er ved at være normaliseret igen.
Anja Wunsch - Tursejlads og klubliv
Anja fortalte lidt om de afholdte ture i 2021. Et par arrangementer i foråret startede
aktiviteterne, mange ideer og planer for fremtiden. F.eks. kursus i havnemanøvrer og
mentorordning for nye sejlere. Tursejlads og klubliv er klubbens nye tiltag for ny-sejlere og
folk der interesserer sig for andet end kapsejlads.
John Westergaard – Jolleafdeling

Dejligt med 3 nye Tera-joller. Foråret havde vi mange nye børn. Desværre er der efter
sommeren og Corona ikke så mange tilbage. Vi håber at komme mere i gang efter sommer.
Stor opbakning fra frivillige og forældre.
Spørgsmål – hvordan går det med arbejdet omkring søsportscentret?
Carsten Ewertsen - Der foregår arbejde i en brugergruppe som skal give input til kommunen
i efteråret.
4. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse
Ebba fremlagde regnskab og forklarede/kommenterede div. særlige forhold.
På trods af Corona ser regnskabet rimeligt ud. Især arven efter Kim Elly har hjulpet.
215 medlemmer pt.
Regnskabet godkendt ved klapsalve.
5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse
Udvalg uændret og godkendt ved klapsalve.
6. Forelæggelse af budget for 2021 til godkendelse – inkl fastsættelse af kontingent
Budget fremlagt af Ebba. Godkendt ved klapsalve.
Kontingent uændret, fortsat indeksreguleret som beskrevet i vedtægter.
7. Behandling af eventuelle indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
8. Valg af formand i lige år
– formanden ikke på valg i år. Carsten Ewertsen fortsætter.
9. Valg af kasserer
Bestyrelsen indstiller Ebba Glückstadt, som modtager genvalg.
Ebba valgt ved klapsalve.
10. Valg 2 bestyrelsesmedlemmer
Mads Thusgaard-Madsen er på valg og modtager genvalg. Jesper M. Daldorph modtager ikke
genvalg. Bestyrelsen indstiller Tim Kastebo.
Mads og Tim valgt ved klapsalve.
11. Valg af op til 3 suppleanter
Morten Thomsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Danni Vind, desuden meldte
Sine Hallum sig under fanerne.
Sine og Danni valgt ved klapsalve.
12. Valg af to revisorer og en suppleant
Pallle Skovlund og Kristian Munk modtager begge genvalg. Svend Erik Bodi modtager genvalg
som suppleant.
Palle, Kristian og Svend valgt ved klapsalve.
13. Eventuelt

One Star Challenge – forslag om 2-star deltagelse, forslaget tages med i planlæggernes
overvejelser.
SUP – undervisning i Stand Up Padle i klubregi. Information kommer på hjemmesiden/FB.
Bedre synlighed i havnen og på sociale medier for vores nye tiltag for tursejlere ønskes. Det
vil udvalget arbejde på.
Nyt klubtøj er under udarbejdelse.
Forslag om en ny 2 star sejlads med samme rute som One Star Challenge.
Det blev oplyst at vinterspisning flyttes til 1. eller 2. fredag i vintersæsonen og ligger dermed
sammen med fredagsbaren.

Formandens beretning ved
generalforsamlingen 27. juni 2021
Det går egentlig OK i KJS, men hvis jeg siger afspritning og afstandskrav, så føler jeg mig ret
overbevist om, at de fleste tænker på COVID-19, som blev meget definerende for, hvad vi
som klub har kunne tilbyde og gennemføre af aktiviteter i 2020.
Vi havde en vintersæson med normale vinteraktiviteter lige til vi ramte en dag i marts – så
lukkede Danmark og alt gik i stå – også Forenings Danmark.
Vi åbnede gradvist op i løbet af foråret og hen over sommeren, men var hele tiden
begrænset ift afstandskrav og deltagerantal.
Vi formåede dog at gennemføre de fleste af vores sportslige aktiviteter –
enten i en tilpasset form som OSC, Sejlerskolen og jollesejlads i
ungdomsafdelingen eller i en forskudt og forkortet variant som vores
onsdagskapsejladser. Værre har det set ud med de sociale arrangementer,
her har vi virkelig mærket begrænsningerne. Således gennemførte vi hverken
hjælperfest, stander op og stander ned arrangementer.
Vi havde og har fortsat ambitioner om en række faste klubaftner, hvor nye
medlemmer og potentielle medlemmer kan komme og høre om klubben og
om mulighederne.
Da Danmark lukkede ned igen i december flyttede vores bestyrelsesmøder til virtuelle møder
og vi er først lige igen i sidste måned begyndt med fysiske møder.
OK joller
I KJS er det nye bl.a., at vi har fået en OK jolleafdeling som pt kan mønstre 15 jollesejlere og
flere kommer fortsat til. De sejler hele året, hvis vejret tillader og har med Jesper Andersen
som den centrale drivkraft afholdt både ”Vinter cup” og ”Sommer VM”. Har man mod på at
afprøve sine færdigheder, er der mulighed for at låne en jolle. Kontakt Jesper A.
Ungdomsafdelingen træner mandag og onsdag i Optimist, Zoom8 og fra denne sæson også
Tera joller samt private E-joller. Sidste år var der et hold på en 14 - 15 ungdomssejlere, der
med god opbakning fra både forældre, ungdomstrænerne John W og andre frivillige fik skabt
en god og tryg ramme for træningen.
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Windsurferne har trukket sig helt – nogle er gået til Rødvig, andre til Kalundborg. Der var kun
ganske få windsurfere tilbage, som havde en del privat grej stående i jolleskuret og en masse
skolegrej, som ikke blev brugt. Skoleboards er solgt til Limelight i Rødvig, mens det private
grej blev flyttet ud i en af containerne bag jolleskuret, for at gøre plads til grejet fra den
hastigt voksende ungdomsafdelings.
Kapsejlads (Henrik)
-

Kapsejladser er gennemført i en lidt mere komprimeret form. Vi kom i gang lidt
senere og sluttede af med en dobbelt sejlads i en weekend i september. Erfaringer
fra 2020 viste, at det fortsat er muligt at gennemføre både sejladsmæssige og sociale
aktiviteter, vi skal blot tænke i mindre grupper og være fleksible mht tid og form
form gennemførelse. Vi skal blot have planlagt og uddelegeret opgaverne

Sejlerskolen (Bent)

Klubliv og tursejlads (Anja og Bent)
-

-

Turafdeling. Vi vil gerne etablere en børnefamilie turafdeling, hvor fokus er på
oplevelser på og ved vandet. Tanken er at tilbyde aktiviteter, som er åbne for alle
sejlere på havnen. Målet er at KJS bliver kendt for andet og mere end kapsejlads og
dermed kan tiltrække endnu flere nye medlemmer. Anja vil gerne gå ind i arbejdet.
- 1. Møde: torsdag den 20. august 2021 - Set-up: åben invitation med tilmelding til
alle sejlere på havnen. KJS er vært ved et let arrangement, hvor de forskellige
afdelinger har et kortere oplæg om, hvad der foregår hos dem og hvordan man
kommer med. Herefter får deltagerne mulighed for at stille afklarende spørgsmål mv.
(ungdom, tur, kapsejlads og ungdom, sejlerskole) samt få gode råd fra erfarne sejlere
omkring til- og afrigning af båd, samt reparation og vedligeholdelse. Vilkår
Gruppen får indledningsvis kr. 3.000 til dækning af udgifter til entre eller anden
relevant udgift ifm arrangementer.

"Øresunds sejlklubber" – sammen hver for sig. KJS deltog for i markering af sejlerne står
sammen og bakker op COVID-19 tiltag. Dagsejlads ind omkring KBH havn. Opmærksomheden
omkring arrangementet giver mulighed for at samle sponsorpenge ind, som går til DSRS. I
2020 blev det til kr. 60.000.
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Når noget brænder ned eller stopper – giver det plads til noget nyt.
Med de manglende muligheder for at bruge klubhuset hen over vinteren, besluttede
bestyrelsen at sætte gang i en længe ønsket renovering af klubhuset.
Køkkenet har længe trængt til en opdatering og det samme gælder for det store rum i
stueplan, som var slidt, da det jo bruges af rigtigt mange medlemmer hele året. Vi ønskede
endvidere at skabe en hyggelig ramme for vores sociale aktiviteter, og derfor har vi fået
indrettet en ”slyngelstue” på 1.sal, der både skal fortælle klubbens historie og virke som det
naturlige samlingspunkt for vores fredagsbar.
Renoveringen har omfattet:
Ny indretning af køkken efter vejledning fra Linda Lund, omfatter ny ovn og komfur, ny
emhætte, ny køl og frys, bedre lagerplads, ny belysning, nye borde og stole, maling og
gulvafslibning.
Renovering af klubhuset er løbet op i ca. kr. 125.000.
Det blev økonomisk muligt uden at belaste klubbens økonomi, da klubben i efteråret arvede
en større sum penge efter Kim Elly – nærmere bestemt kr. 386.000.
Vi har endvidere et ønske om at investere et større beløb fx kr. 100.000 i at anskaffe en
større skolebåd fx en J80, som også kan bruges til andre formål, hvis vi kan finde sponsorer,
der vil være med.
Enken efter Kim Elly bliver inden for den nærmeste tid inviteret til arrangement i KJS, hvor vi
bl.a. vil afsløre den mindeplade, som klubben sætter op i klubhuset.
Vi er endvidere forsat i gang med at indrette jolleområdet og forbedring af
omklædningsforholdene.
Kommende projekter:
-

Klimasikring – væg foran klubhuset.
Renovering af terrasse, der lægges træbelægning
Renovering af balkon – nyt træ på gulv og etableres et drypfrit undertag.

Andre emner:
Leje af klubhus. To udlejninger af klubhuset til nye klubmedlemmer i den seneste tid har
afsløret en manglende forståelse for den ånd, der bør gælde, når man holder fest i klubhuset.
Bestyrelsen vil, at arrangementer i klubhuset gennemføres i en form, som afspejler klubbens
ønske om at tage passende hensyn til sine naboer.
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Beslutning: Fremover kan klubhuset tidligst lejes efter to års kontinuerligt medlemskab af
klubben.
OK aftale.
Klubben får ca. kr. 4.000 i årligt tilskud fra OK, når kortbrugere der har betænkt KJS tanker
brændstof eller køber strøm.

Evt.
SUP kursus – 3 x 2 times undervisning i SUP sejlads, sikkerhed og manøvrering. Gratis for
klubmedlemmer og koster kr. 450 for ikke medlemmer. Tilmelding via KJS hjemmeside.
Opslag på facebook.
Brugerrådet: KJS formand er blevet formand for brugerrådet.
Søsportscenter – brugerrådet skal aflevere inspirationsoplæg til Marineudvalget i august.
Lokalplan ikke sendt i høring endnu. (Søspejderne, KMS og KJS arbejder med et oplæg)

4

