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Indkomne forslag til generalforsamling 15. november. 

Forslag: Oprettelse af byggefond, formål,tilbygning klubhus  

Forslagsstiller: Claus Hamdrup. 

Vil foreslå at provenuet fra salget af KS gamle klubhus, indsættes på byggefond med formålet til udvi-
delse og renovering af KS klubhus. 

Beløbet investeres i obligationer, giver mere/bedre rente end en bankkonto. 

En fordel ved oprettelse af en byggefond er at provenuet, er separeret fra klubbens regnskab, så er 
der mindre risiko for at pengene "fordamper" og kun kan bruges til udvidelse af klubhus. Fonden bør 
være fuldt under KS generalforsamlingens kontrol. 
 

Forslag: Kompetenceudvikling for frivillige 

Forslagsstiller: Mikkel Lange 
Kunne man, for at tiltrække og udvikle frivilligsiden af foreningen, lave et kompetenceudviklings pro-
gram som kommer på foreningskalenderen? 

Løsning: Man kunne bruge et firma såsom Ingerfair til at tilbyde, invitere og facilitere dette. På den 
måde skal foreningens nuværende ledelse ikke engagere sig meget. 
 

Forslag: Kapsejlads/tursejlads. 

Forslagsstiller: Verner Vestergaard 

Forslaget handler ikke specielt om CFR eller andre muligheder, men alene om hvordan vi bedre kunne 
udnytte og promovere de helt unikke muligheder som Kerteminde har for at dyrke sejlsport på et helt 
formidabelt farvand; bugt og bælt, marina, klubhus samt landfaciliteter i en køn by med mange ople-
velses- og overnatningsmuligheder. Kort sagt skal Kerteminde Sejlklub alene være start og modta-
gelse af et antal deltagende sejlbåde? 

Så derfor mine forslag: 

• Hvis Classic Fyn Rundt skal bevares/udbygges (jeg som mangeårig deltager gerne så) ville 

der så ikke kunne afvikles et stævne for klassebåde eller lignende i samme weekend for at 

skabe aktivitet på vandet, i byen og klub under CFR. 

• Alternativt en distancesejlads, hvor distancen kunne afkortes efter vindforholdene  (Samsø 

Rundt) subs. ”KS 75 års CUP” en kortere dagsdistance dag 1 + med banesejladser dag 2. 

Jeg håber forslagene kan tjene til en debat der med andre forslag kunne sikre et ”udbytte” for både by 
og klub. 

 

 

 


