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Kerteminde Sejlklubs nyhedsbrev for Februar 2022 - nr. 07 
 

Generalforsamling d. 15. marts 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Søsportscenteret tirsdag den 15. marts kl. 19:30 

med dagsorden ifølge vedtægterne: 

    Valg af dirigent. 

    Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode. 

    Forelæggelse af regnskab for det forgående år til godkendelse. 

    Behandling af indkomne forslag. 

    Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse af 

kontingent for det efterfølgende kalenderår. 

    Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

    Eventuel 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være repræsentantskabet i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Mvh 

Forretningsudvalget 

KS Hjælperfest 
Kom og vær med til at fejre sæsonens hjælpere lørdag d. 19. marts kl. 19. 

Man får en invitation og så tilmelder man sig via KS.nemtilmeld.dk, så vi kan bestille den rigtige 

mængde mad. 

Sidste dato for tilmelding er den 9. marts 2022.  

Link til tilmelding: https://ks.nemtilmeld.dk/76/ 

Kom glad og vær med til at lave en super Hjælperfest 

  

https://ks.nemtilmeld.dk/76/
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Medlemsmøde 

  Medlemsmøde onsdag d. 30. marts kl. 17:30 til 21:00 i Søsportscenteret. 

Kom og vær med til at forme fremtidens sejlklub. Alle medlemmer indbydes denne aften til 

deltage i en workshop, hvor I kan komme med forslag til, hvordan I ønsker Kerteminde Sejlklub 

skal udvikle sig i fremtiden. Mødet vil blive faciliteret af Sabitha Jørgensen fra konsulentfirmaet 

aftryk.nu. 

Indbydelse fremsendes separat i nærmeste fremtid. 

Mvh 

Repræsentantskabet. 

Ungdomsafdelingen/Klubtøj 

  Så er hjemmesiden med klubtøj klar. 

Al betaling forgår direkte på siden. 

https://shop.sportogprofil.dk/kertemindesejlklub/index.php 

Mvh 

Ungdomsafdelingen 

 

  



 
 

Nyheder fra Kerteminde Sejlklub - sendt til din PC, tablet og mobil  
 

Ungdomsafdelingen/Klubtøj   



 
 

Nyheder fra Kerteminde Sejlklub - sendt til din PC, tablet og mobil  
 

VHF/SRC 
VHF/SRC undervisning. 

Alle torsdage i marts med eksamen 7. April.  

Introaften og start 3. Marts kl. 19.00 i klubhuset/søsportscentret. 

Klubaften 1. marts 
 Klubaften tirsdag den 1. marts kl. 1900 i klubhuset/søsportscentret, 

Så blev det endelig muligt at få lavet noget hygge i klubben. 

Historien om en dramatisk sejlads. 

Foredragsholderen vil bruge ca. 40 min på sin vilde tur i 2021. 

Derefter er der klubhygge og sømands/sejler historie fra hver, især dig. 

Mvh Festudvalget 

 

KS Kalender 2022 
Sammen med dette nyhedsbrev, får du årets KS Kalender i pdf-format. 

 

 

J/70’eren er solgt til Helsingør 
Generalforsamlingen besluttede i november 2021 at sælge vor J70'er, der 

desværre ikke blev brugt ret meget. Den er nu solgt til Helsingør Sejlklub, som 

hentede båden den 15. januar.  

Vi fik 260.000 for den fratrukket en mindre reparation på 5.000,- 
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Kølbådsejladser tirsdag aften 2022 
Vi vil gerne have flere til at sejle med os tirsdag aften. Det er jo en fantastisk 

mulighed for at lære vores både at kende, og giver sejlerlivet en helt ny 

dimension. 

Vi har følgende tilbud til jer: Hvis I har lyst til at snuse til kapsejladser, så kan I få en erfaren 

sejler med til at sejle til de første 3 sejladser. I får mulighed for at lære hvordan man placerer 

sig på startlinen og i får gode fif til hvordan i får båden til at sejle godt på kapsejladsbanen. I får 

også at vide hvordan I kan sejle stille og roligt med i kapsejladsen, hvis det er det I har lyst til. 

Skriv en email til kølbådsudvalget på tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk 

Efter vores sejladser, mødes vi i klubhuset til en ostemad og noget at drikke, hvor vi siger 

tillykke til aftenens vindere og hvor der også er mulighed for at fortælle hinanden hvorfor det 

måske ikke gik helt efter planen i aftenens sejladser. 

Datoerne for 2022 er: 

Dato   

26.4 Første sejlads - forår 

28.6 Sidste sejlads forår 

9.8 Første sejlads – efterår 

3.9 Romsø Rundt. Tæller for en dobbelt sejlads 

20.9 Sidste sejlads - efterår 

1.10 Afrigger sejlads og fest 

 

Bemærk at Romsø Rundt tæller for en dobbelt sejlads. Der sejles efter omvendt respit, men 

resultaterne omregnes sådan de indgår i de ordinære kølbådssejladser. 

After sailing i sejlklubben 

Som et forsøg, så vil der i foråret være et stykke gratis brød, når sejladserne er overstået i 

klubhuset. Drikkevarerene skal I stadig betale for, men hermed skal der lyde en kraftig 

opfordring til at komme op og hygge i klubhuset efter sejladserne. 

Sejladsbestemmelser 

Der har i vinterens løb været lavet et rigtigt god stykke arbejde med at omskrive vores 

sejladsbestemmelser. Den dygtige gruppe, som har skrevet på sejladsbestemmelserne, har 

forsøgt at forenkle og gøre bestemmelserne mere klare.   


