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Kerteminde Sejlklubs nyhedsbrev for December 2022 - nr. 11 
 

Nytårskur 
Vi genoptager den gamle skik med at mødes og ønske Godt Nytår i klubhuset 

kl. 12 d. 31. december 

Vi byder på bobler samt rød/hvid vin, øl og vand på klubbens regning, samt småsnacks – chips, 

nøddemix mv.  

Dan/Festudvalget 

Invitation til møde vedr. ud- og ombygning af klubhuset 
 

Der afholdes et møde i klubhuset tirsdag d. 10. januar fra kl. 17.00 til kl. 19.00.  

Alle er velkomne. 

Mødet starter med en orientering om forslaget. 

Arkitekt Anders Sunke vil fortælle om byggeriet og Husudvalget vil fortælle om indretningen af 

huset 

Kajakklubben inviterer på foredrag om Vildmarkstur 
Kerteminde Kajakklub afholder et foredrag d. 24. januer kl. 19-21 med titlen 

”Far og datter i Vildmarken, 45 dage i Grønland” 

Erik B. Jørgensen, tidligere Sirius patruljen, tog med sin datter på tur i Grønland i 2021. 

Arrangementet koster 100 kr. og betales på reg: 6864 konto: 1047094 eller på mobilpay: 55632 

senest d. 17. januar. 

Med venlig hilsen Kerteminde Kajak Klub, Hanne Grøsfjeld. 

 Hjælperfest 
Der afholdes KS Hjælperfest i klubhuset lørdag d. 4. februar. 

Hjælperfesten er for alle der har hjulpet klubben ved aktiviteter, stævner og havnefest. 

Festudvalget 
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Nødhjælpskursus i det nye år 
Det planlægges at afholde et nødhjælpskursus i løbet af foråret. 

FU 

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: Bjørn Stephensen. 

Tilmelding senest den. 1 Januar.  

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

Orientering til vedr. ud- og ombygning af klubhuset 
I marts 2022 blev der afholdt et medlemsmøde hvor et af punkterne var 

”Klubhuset: Hvilken funktion skal klubhuset have, og hvordan skal det 

indrettes”. Både fra dem der havde valgt dette emne og fra andre kom der flere konstruktive 

forslag til, hvordan vi får et hyggeligt og brugbart klubhus. 

Nogle af de gennemgående forslag og kommentarer fra grupperne var (kort gengivet): 

• Klublokalerne skal gøres hyggeligere 

• Borde og stole skal udskiftes 

• Der mangler mødelokaler 

• Der mangler plads til grej 

• Det bør være nemmere at få RIB’ene op og i vandet i forbindelse med træning mv. 

• Vi mangler et ”indgangsparti” hvor sejlertøj, overtøj mv. kan placeres uden for  

  klublokalerne 

En gruppe under husudvalget (med Villy Hansen som leder) blev etableret. Gruppen bestod af 

deltagere fra de afdelinger, der jævnligt benytter Søsportscenteret, nemlig ungdomsafdelingen, 

sejlerskolen, tirsdags- og onsdagssejlerne samt stævnearrangører. 

De mange forslag blev bearbejdet og overdraget til Sunke Arkitekter, der også havde tegnet det 

nuværende hus. De blev bedt om at komme med input til, hvordan vi kan tilgodese de mange 

forslag.  

mailto:steen@s-a-f.dk
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Sunkes forslag blev gennemgået af Husudvalgsgruppen og Repræsentantskabet. Det blev 

besluttet at arbejde videre med forslaget med henblik på at fremlægge det på 

generalforsamlingen i november. 

Forslaget omfatter bl.a. indretning af en del af det store lokale til et hyggeligt rum, hvor 

medlemmerne mødes. 

 

  

 

 

 

 

 

Forslaget indeholder endvidere en ny garage til RIB’ene, et rum til grej samt et mødelokale 

oven over RIB-garagen. Derved frigøres plads i hallen. Mellem den nuværende bygning og RIB-

garagen etableres et indgangsparti med en garderobe og en terrasse ovenpå. 

Vi udsendte et nyhedsbrev med information om projektet i august måned. Heraf fremgik det 

bl.a., at udvalget forventede at kunne forelægge projektet med finansieringsforslag på 

generalforsamlingen i november. 

De første ansøgninger gav om fondsmidler gav desværre ikke et positivt resultat. 

Derfor kunne vi ikke forelægge et samlet forslag på generalforsamlingen 

FU og Repræsentantskabet arbejder videre med ansøgning om fondsmidler med henblik på at 

fremlægge projektet til beslutning på forårs-generalforsamlingen. 
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Julehygge 
Kerteminde Sejlklubs Venner, i daglig tale Sejlklubbens Venner, holdt 

Julehygge fredag den 2. december med et fint fremmøde.  

 

 

 

 

 

 

 

Jubilæum 
Kerteminde Sejlklub fejrede sit 75 års jubilæum lørdag d. 10. december. Der 

var taler fra vores formand, Kertemindes borgmester og direktøren fra Dansk 

Sejlunion. Sejlunionen og Bogense Sejlklub kom med en donation til Ungdomsafdelingen.  

Vingaverne vil gå til Hjælperfesten. 

Der var pyntet flot op af festudvalget og i det iskolde vejr sejlede ungdomsafdelingen og 

voksenjoller rundt i havnebassinet i meget flot pyntede joller. 

På land og i vandet var H-både og Nordisk Folkebåde fornemt repræsenteret. 

Der var arrangeret en lille kapsejlads med præmier sponsoreret af Egmose Marine. 
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Ønsker Glædelig Jul 


