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Kerteminde Sejlklubs nye nyhedsbrev for september. 2 brev. 
Lidt nyt fra klubben. 

Kerteminde Sejlklub får ny adresse 
 Som følge af at det gamle klubhus og restauranten overgår til nye ejere pr. 01. 

oktober, skifter Kerteminde Sejlklub adresse til: Marinavejen 6,  5300 Kerteminde, som er 

adressen på Søsportscenteret. 

Dansk Sørednings Selskab DSRS indbyder til dåb 
Den lokale Kerteminde afdeling af DSRS indbyder til dåb af deres nye fartøj der 

kommer til at hedde ”Rescue Ida”¨. 

Dåben foregår d. 2. oktober kl. 11.00 ved DSRS’ plads. Der vil være en kort tale og lidt vådt til 

ganen. 

Vel mødt. 

Ny Havnemester og Åbent Hus møde  
Uddrag fra skrivelse fra september sendt til bådejere: 

Der er ansat en ny havnemester, der hedder Søren Aagaard Therkelsen fra 1. 

september. 

Der afholdes et Åbent Hus møde torsdag d. 30. september i tidsrummet kl. 16.00 – 17.30 

Har du spørgsmål du gerne vil have svar på, er vi klar i Sejlerstuen nærmest Havnekontoret. 

Kom og få en snak med os. 

Det er ikke nødvendigt at være der kl. 16.00. Vi bliver på stedet indtil kl. 17.30 

Der vil være mulighed for at tale med: 

Chef for Kultur, Fritid og Faciliteter Christian Barding 

Leder af Park, Vej og Havne, Lisbeth Østergaard 

Havnemester Søren Therkelsen 

Ingeniør og projektleder Niels Knudsen. 

Alle spørgsmål og svar samles på en hjemmeside, hvor formålet er at gøre svarene tilgængelige 

for alle, der har interesse i dette. 

Spørgsmålene kommer til at ligge på www.kertemindehavnekvarter.dk   

 

 

http://www.kertemindehavnekvarter.dk/
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Projekterne på Marinaen 

Marinaudvikling etape 1 – Moleprojektet 

Moleprojektet projekteres og anlægsprojektet udbydes inden længe. På baggrund af priserne 

og efterfølgende politisk godkendelse forventes anlægsarbejdet at gå i gang i efteråret 2021. 

Dette vil påvirke bådejerne på Bro 0. I anlægsperioden, vil det ikke være muligt at anvende 

bådpladserne på Bro 0. Alle bådejere på Bro 0 bliver kontaktet, når vi kender den endelige 

tidsplan og konsekvenserne for bådejerne. 

Havnefront og ny havnepromenade 

Tidshorisonten for realisering afhænger af fondsmidler og derfor er der ikke en kendt 

anlægsperiode endnu. 

Som en del af projektet skal der opfyldes et område mellem Bro 1 og Bro 2. 

Området er ca. 1.650 m2. Det vil få betydning for bådejere på de inderste pladser på Bro 1 og 

Bro 2. Det endelige projekt vil præcisere hvor mange pladser der fjernes. Forventningen på 

nuværende tidspunkt er, at 16 pladser udgår på Bro 1 og ca. 5 pladser på Bro 2. 

Når det endelige projekt og tidspunkt for realisering kendes, vil de berørte bådejere blive 

kontaktet for en aftale om en alternativ placering i Marinaen. 

Flydebroer 

I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. til etablering af flydebroer. Det anslås at Bro 1 og Bro 2 

kan udskiftes inden for dette budget. 

Projekteringen iværksættes i 2022, når midlerne er frigivet. Det skal dog bemærkes at projektet 

er afhængig af opfyldningen og dens udformning. Anlæg af flydebroer kan derfor ikke 

iværksættes før opfyldningen er udført. 

Vinteropbevaringspladsen og overgang til standardstativer 

I løbet af de kommende 2 år skal der ske en udskiftning fra egne stativer til standardstativer. 

Standardstativerne er klar fra denne sæson. 

Vi ser gerne at så mange som muligt benytter standardstativerne, fra den kommende sæson. 

De kommende 2 sæsoner, indtil 1. oktober 2023, er det gratis at anvende standardstativer og vi 

bortskaffer gerne Jeres gamle stativer, såfremt I ønsker dette. Bortskaffelsen er uden 

omkostninger for Jer. 

Der har været udtrykt bekymring om bådene fremover placeres så tæt, at det ikke er muligt at 

klargøre / afrigge bådene. 

Det forventes at alle bådejere, som har en vandplads, fortsat vil kunne få en landplads når det 

ønskes. 
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Fremadrettet vil bådene komme til at stå tættere end hidtil. Når båden sættes på land i 

efteråret vil den beholde den anviste plads, hen over vinteren og aktiviteter som klargøring mv. 

vil fortsat kunne foregå. Vi er opmærksom på, at klargøring og afrigning af båden er en 

væsentlig aktivitet og del af at have en båd. Denne aktivitet og det sociale liv der følger med, 

skal fortsat være en del af livet på 

Masteskurene 

På nuværende tidspunkt er der ingen planer om at ændre på masteskurene. Helt som på 

vinteropbevaringspladsen opfordrer vi til oprydning. Gamle, ikke aktive master vil fremover 

blive fjernet. 

Afriggersejlads den 2. oktober 2021 
Sæsonen er ved at være slut og afslutningen skal markeres med årets 

afriggersejlads. 

Ligesom de sidste par år vil vi sejle om kap i ens både. Sejlerskolen stiller H-

bådene til rådighed hele dagen. 

Der arrangeres sejlerstævne med flere løb, hvor man kan kvalificere sig til Medal race, 

hvorefter vinderne vil kunne kåres. 

Der bliver plads til højst 15 besætninger á 3-4 personer. Tilmelding foregår efter ”Først til 

mølle” princippet og der lukkes for tilmeldinger, når der er fyldt op. 

Tilmelding senest den 25/9-21 kan ske på sms telefon 41425941. Oplys antal deltagere, 

deltagernes navne og navn på ”Teamet”. 

Nyt hold fra KS i Sejlsportsligaen 2022? 
Kerteminde Sejlklub har siden 2014 være repræsenteret i Sejlsportsligaens i 1. 

division, og holdet har opnået mange gode placeringer, - flere gange i top 3. 

Tak for det!  

P.gr.a. job og manglende tid, stopper holdet nu, men vil gerne være behjælpelige fremover, 

hvis andre vil stille op og have tips og ideer. 

KS har en plads i 1. division, så hvis der er seriøse bud på at stille et hold og mulige sponsorer til 

deltagelsen, så kontakt Henrik Møhl på klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk senest den 25. 

oktober. 

Klubtøj 
Der kommer en mail i den kommende uge. 
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Person til IT-support søges 
Klubben mangler en person, der kan overvåge driften af vores systemer 

(email, hjemmesider mv.). 

Som et led i den nye struktur, som blev præsenteret på generalforsamlingen, er vi på 

informationssiden startet med bemanding af ”indhold” og ”formidling”. Benedikte er 

webmaster og vedligeholder Sejlklubbens hjemmeside og Morten Grove har taget posten som 

nyhedsformidler, hvilket bl.a. har resulteret i dette nyhedsbrev. 

Nu mangler KS en person til at supportere den tekniske platform. Vi har de sidste par år 

revideret klubbens forskellige systemer og har samlet disse til nogle få udbydere, så 

driftsopgaven er overskuelig.  

IT-support skal i samarbejde med web-masteren og nyhedsformidleren sikre, at klubbens 

informationsgrundlag og IT-systemer er velfungerende. Opgaverne er typiske ad hoc opgaver 

f.eks. administration af aftaler med leverandører af hosting og domæner, samt overvågning af 

backup rutiner mv. Der er således tale om relativt få timers arbejde om måneden. 

Vil du hjælpe klubben og overtage driftsopgaverne eller ønsker du yderligere information, så 

kontakt Lars på email kasserer@kerteminde-sejlklub.dk. 

Kerteminde Sejlklub Sponsorkoordinator 
Kerteminde Sejlklub har mange aktiviteter, og de koster penge alle sammen.  

Der er ønske om vedligehold af trailere, RIB’s, indkøb af joller og meget andet. 

Mange frivillige gør en stor og helhjertet indsats, men klubben har brug for en eller flere 

personer til at søge sponsorater og til at koordinere de sponsoranmodninger der i forvejen 

laves ifm. forskellige aktiviteter - Var det noget for dig? 

Jobbet koordineres med forretningsudvalget (formand, næstformand og kasserer).  

Forretningsudvalget kan kontaktes på kasserer@kerteminde-sejlklub.dk eller om onsdagen kl. 

17-18 i ulige uger.  
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