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Kerteminde Sejlklubs nyhedsbrev for November 2022 - nr. 10 
 

Generalforsamling 15. november kl. 19.00 i klubhuset 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode 

3. Kassererens beretning for den forløbne periode og 

regnskabsorientering pr. 30.10.2022 

4. Status på planerne om klubhusudvidelse 

5. Kapsejlads/tursejlads 

• Andre muligheder for Classic Fyn rundt 

• Skal ”Samsø Rundt” genoplives? 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af klubbens formand 

8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) 

og deres suppleanter 

9. Eventuelt 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, 

skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Repræsentantskabet opslår eventuelle forslag i Klubhuset og på 

hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Repræsentskabet 
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Julehygge 
Kerteminde Sejlklubs Venner, i daglig tale Sejlklubbens Venner, håber 

juletræet er pyntet fredag den 2. december for der vil vi lave julehygge i 

klubhuset kl: 16:00 - 18:00 for medlemmer af Kerteminde Sejlklub og 

Sejlklubbens Venner. 

Der vil blive serveret Æbleskiver og Gløgg. Så kom forbi til lidt julehygge inden weekendens 
julestress og jag starter. 

Kerteminde Sejlklub fylder 75 år 
Den 9. december 2022 fylder vores sejlklub 75 år.  

Det fejres lørdag d. 10. december med en reception kl. 14-16. 

Alle er velkomne. 

Ohøj fra Turudvalget⛵️ 

Tak for en super hyggelig sidste KS-klubtur til Reersø 17. -18. September, med 

flot deltagelse af 14 sejlbåde og 38 skønherlige sejlere⛵️🤩 

Vi lånte Reersø sejlklubs klubhus, så vi kunne sidde lunt og godt, og nyde aftensmaden og det 

gode selskab, hvor snakken gik lystig. 

Dejligt at I prioriterede klubturen, og fællesskabet, da det er med til at styrke vores fælles 

passion, sejlads og ikke mindst klubfællesskabet. 

Det betyder også meget for Turudvalget, at der er opbakning til dette.🙏 

Vi ses måske i løbet af vinteren, hvis vi finder en anledning til dette. 

På glædeligt gensyn til KS-klubture i 2023⛵️🤩 

Ohøj fra 

Lene & (Søren) Marilo⛵️ 

KS Tur-udvalg   
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VHF/SRC Kursus 
Sejlerskolen starter et VHF/SRC kursus op Tirsdag den. 17 Januar. 

Kurset kører over 3 Tirsdage med prøve tirsdag den. 7 Februar. 

Pris. 1000,- Kr. inklusiv bøger. 

Underviser. Jesper Stokholm. 

Tilmelding senest den. 1 Januar.  

Tilmelding skal gøres til steen@s-a-f.dk 

Hjælperfest 

Der vil blive afholdt hjælperfest, for de medlemmer der har deltaget som 

hjælpere ved årets kapsejladser.  

Festen vil blive afholdt i slutningen af januar eller starten af februar. Nærmere information 

følger. 
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