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Referat af ordinær generalforsamling i Kerteminde Sejlklub 

Afviklet: Tirsdag den 15. november 2022 kl. 19:00 til 21:20 i klubhuset. 

Indkaldelse: På hjemmesiden 27. oktober 2022 og via mail den 10. november 2022 til alle medlemmer. 

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 

a. Andre muligheder for Classic Fyn rundt 

b. 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. 

Deltagere: Forretningsudvalget ved formand Hans Jørgen Ellekilde, næstformand Henrik Møhl og kasserer Lars 

Hansen. Samt 49 medlemmer.  

1. Valg af dirigent: Formand Hans Jørgen Ellekilde bød velkommen og foreslog at vælge Per Buch som dirigent. 

Valgt med akklamation. Per Buch takkede for valget og konstaterede forsamlingen var indkaldt efter forskrifterne og 

derved beslutningsdygtig. Per Buch fik Bjørn Stephensen til referent. Per Buch gav ordet til formanden til punkt 2. 

2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode: Formandens beretning:  

Marinaen - samarbejde 

Med den nye havnemester er møder mellem Marinaen og klubberne på Marinaen genoptaget. Det har hidtil videre 

mest karakter af gensidig orientering, men det forventes at give positiv virkning fremover. Vi har noteret os at den 

oprydning bl. a. i gamle udtjente både og stativer vi tidligere har ønsket, nu er gennemført. Det klæder Marinaen. 

Marinaen – udbygning 

Forhøjelse af molerne, svarende til det skitseprojekt en kreds af Klubbens medlemmer lavede i 2019 er ved at blive 

realiseret. Klubben ønsker er i det store og hele opfyldt. Men da kajakklubben ikke ville bidrage til meromkostningerne 

ved en gennemsejling ved den inderste ende af bro 0, er denne del udgået. Detailplanlægning af vinteroplagspladsen, 

herunder også ny kran og servicekaj, er ved at blive projekteret. Klubben søger at følge med i, hvad der sker.    

Kran 

Marinaen meddelte i sommeren, at mobilkranen var blevet kasseret af Arbejdstilsynet, og at den ikke ville blive 

repareret. Klubben deltog i et møde med Marinaen, hvor vi havde et forslag om brug af lastbilskraner med. Heldigvis 

kom Marinaen med et tilsvarende forslag, der har fungeret ved efterårets optagninger, dog med en prisstigning fra kr. 

500 til kr. 800. 

Signalpistoler 

Klubben har tidligere anvendt pistoler til signalering ved kapsejladser. De fleste klasser/stævner er gået over til 

tudehorn. Da reglerne for at besidde og bruge våben, herunder startpistoler er skærpet, har Klubben valgt at få alle 

tilladelser annulleret, og afleveret pistolerne til Politiet.  

Medlemsmøde 

Der blev afholdt medlemsmøde i marts med ca. 50 deltagere.  

Mødet har resulteret i følgende tiltag: 

 Synlighedsudvalget (mere liv på sociale medier) 

 Skitser til ændret indretning/hyggeligere møblering i huset 

 Tilbud om klubtøj. 

 Vinteraftenforedrag mv. (blev gennemført i foråret 2022, vi ser frem til efterår/vinter 2022/23) 

Følgende tiltag kunne forbedre klublivet, men er ikke gennemført endnu: 

 Nemmere adgang til klubhuset (adgangskort til nye medlemmer) 

 Fællesarrangementer, arrangeret af udvalgene på skift  
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 Inddragelse af flere i at arrangere stævner 

 Placering af medlemmernes både mere samlet – havnemester er positiv, men det tager tid.  

Havnefesten 

Kerteminde Sejlklub arrangere som bekendt Havnefesten sammen med Kerteminde Roklub.  

Først om dette års Havnefest. Det gik traditionelt og godt, men desværre blev det skæmmet af en række 

voldsepisoder. Der er efterfølgende afholdt et møde med Havnefesten, Politiet, Kommunen inkl. SSP og 

Natteravnene. Konklusionen er at Havnefesten havde styr på, hvad der foregik inde på pladsen, voldsepisoderne 

foregik udenfor, særligt da folk skulle hjem. Flere af voldsepisoderne indeholdt også gensidig chikane parterne 

imellem. Det er indtrykket, at såvel politi som kommune og natteravne vil sørger for mere tilstedeværelse næste år. Vi 

skal opretholde det vagtomfang (med professionelle vagtfolk) vi har nu. 

Så der planlægges Havnefest også næste år. Det overvejes dog, om det skal være fredag aften + lørdag i stedet for 

lørdag – søndag. Vore opgaver består i drift af 3 af kroerne, samt deltagelse i fællesaktiviteterne. 

I år var det Jørgen Larsen og Kresten der stod for Smuglerkroen, Trisse og Annelise (Trisses datter) for Molekroen og 

Carsten Wagner for Børnekroen. Til næste år har Trisse og Annelise meddelt at de ikke vil være med mere – efter 

over 40 år. Så vi er i gang med at finde en ny krovært, samt hjælpere. 

Klubben siger mange tak for den store indsats der er ydet af kroværterne og hele deres hold.  

For dem der ikke kender hjælperopgaverne ved Havnefesten kan nævnes, at teltene stilles op af professionelle, men 

borde, barer og andet udstyr skal stilles op i løbet af fredagen. Derefter bartjeneste lørdag-søndag. Nedtagning 

mandag – eller søndag hvis åbningstiden ændres til fredag – lørdag.   

Tidligere var der nogenlunde balance mellem hvad hver klub lavede, og overskuddet blev delt med halvdelen til hver. 

Det er ikke mere tilfældet, særligt ikke hvis vi ikke kan bemande den ledige kro. 

Roklubben har derfor rejst spørgsmålet om fordelingen af overskuddet.   

Så når Jørgen og Kresten eller den ny krovært kommer og prikker jer på skulderen så sig ja, det er sjovt at være med.  

Efter denne del af beretningen; som blev godkendt, kommer Udvalgenes beretning:  

Sejladsudvalg ved Hans Jørgen Ellekilde: 

Classic Fyn Rundt: 80 tilmeldte, 28 startede, 5 gennemførte 

  Stævneleder Hans Jørgen Ellekilde, baneleder: Lars Krogh 

  Meget hårdt vejr, hovedparten af de startende sluttede i Svendborg. 

   Fremtid: Er på dagsordenen punkt 5 på denne generalforsamlingen 

Wayfarer DM:  20 tilmeldte, 19 deltog. 

  Stævneleder: Morten Grove, baneleder: Lars Bøcher 

  DM vundet af Peter Boye fra Ho Bugt Sejlklub 

12mR North European 6 tilmeldte, alle deltog.  

  Stævneleder: Bjørn Stephensen, baneleder: Hans Friis og Lars Krogh 

  Vundet af VIM, skipper Andrea Proto, KDY 

Ungdomsudvalget ved Lennart Damgaard 

Mandag og torsdag aften: ca. 25 deltagere, heraf 8 nye optimistsejlere. De 5 nye plastic - optimistjoller er i god gang, 

de er en kæmpe succes. Ungdomsafdelingen kunne godt bruge nogle laserjoller til udlejning til interesserede. Alle 

joller der ligger herude er faktisk i brug. 

Sail Extreme:  310 tilmeldte, heraf næsten ingen udenlandske. 10 klasser. 5 baner 

Hjælpersituationen er kritisk, næste år søges via DS krav om at deltagende klubber 

stiller med hjælpere/følgebåde, ligesom antallet af baner indskrænkes. 

Kølbådsudvalget ved Jens Fick: 

Vi har brugt året på at få startet sejladser og det sociale sammenhold op igen oven på 2 år med Corona. 

Det er gået over al forventning. Vi har serveret grillpølser og drikkevarer til sejlerne gennem hele sæsonen. Dette har 

kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft gode kræfter til både at hjælpe os med afviklingen af sejladserne, men også 

til at sørge for, at der var grillede pølser og brød til de sultne sejlere. Sejlklubben har betalt i starten, sejlerne har selv 

betalt nogle gange, men vi har også været så heldige at der har været nogle firmaer, der har sponsoreret pølser 

undervejs så sejlerne ikke skulle betale hver gang. Vi regner med at få dækket omkostningerne næste år til forplejning 

via velvillige sponsorer. 

Klassebådsudvalget ved Henrik Møhl: 

Onsdagssejladserne gennemført med 15 tilmeldte og Michael Guldmann med besætning vandt den samlede serie på 

i alt 32 sejladser, der blev gennemført. Vi startede den 27. april og sluttede den 21. september. Banefolkene var, 

Bjørn Stephensen, Verner Vestergaard og Lars Krogh Thomsen, som trofast afviklede sejladserne på bedste vis.  

Det lykkedes efterhånden ind i mellem få arrangeret nogle hyggelige fællesspisninger efter sejladserne.  

Tune Up  I starten af sæsonen afviklede vi Tune Up den 23. og 24. april med 21 deltagende 

besætninger. 14 fra Kerteminde og 7 udenbys. Igen i år havde Morten Henriksen 

sammen med Bjørn ”førertrøjen” på, og de havde udviklet mange spændende øvelser, 

16 praktiske og et mindre antal teoretiske. Da vi ikke var ramt af Corona i år, kunne vi 

samles til hyggelig fællesspisning lørdag aften.  

Amanda Cup  Amanda Cup/Fynsmesterskabet blev afviklet 27. – 28. august deltog 21 besætninger, 

heraf 8 udenbys, 1 fra Tyskland. Stævneledere var Per Buch og Hans Jørgen Ellekilde, 
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og igen var både Bjørn Stephensen, Verner Vestergaard og Lars Krogh i sving på 

dommerbåden med assistance af gode hjælpere på banen. Formand for Dansk 

Folkebådsklub, John Wulff fra Sundby Sejlforening vandt med 2 kertemindebåde som nr. 

2 og 3. (Morten Henriksen og Jens Thurøe) Også her var der en hyggelig middag om 

aftenen, hvor Flemming Kold og hans familie, havde tilrettet en spændene all-inclusive 

middag. Gode kræfter med Per Buch i spidsen er i øvrigt ved at udvikle et helt nyt 

spændende fremtidigt koncept for Amanda Cup, som kommer til at hedde Tibbe Cup. Så 

Folkebåden historie kædes sammen med stævnet. Håbet er, at kunne tiltrække endnu 

flere besætninger både fra ind- og udland fremover.  

Desuden har der været ikke mindre end 5 både heraf 4 KS både i Lymington ved Isle of Wight for deltagelse i Sessan 

Cup. De danske både var blandt de første 6 pladser.  

Der arbejdes også på, at vi i KS skal afvikle Guldpokal-sejladserne igen i 2025 

Turudvalget ved Lene Skovgaard Hansen: 

Gennemførte 2 ture til Ballen i maj og juni. Desværre måtte vi aflyse tur i august grundet ferie, så vi mangler lidt 

opbakning fra nogen til at tage over. I september var vi 14 både ca. 40 sejlere i Reersø, hvor vi fik lov at låne deres 

klubhus. Denne tur var desuden lavet sammen med Sejlerskolen med stort udbytte for alle. En god tur! 

Sejlerskolen ved Steen Frederiksen: 

Der har været 56 elever hen over sommeren. Alle 7 både har været i fuld drift. Vi har indkøbt 3 nye sæt sejl så alle nu 

har ens nye sejl. Der har været afholdt jubilæumsreception i anledning af Sejlerskolens 50 års jubilæum. 

Sejlerskolecuppen afholdt i KS for 10. år med 9 deltagende klubber/sejlerskoler. I 2023 starter 32 - 2. års elever og vi 

har 10 på venteliste. 

Husudvalg ved Villy Hansen: 

Der er lavet ny trappe til lageret over mellemgangen, bord til stor kaffemaskine er ved at blive lavet. Der er indkøbt nyt 

komfur og nye ovne. Nyt højtaler anlæg både ude og inde med mikrofoner m.m. Der er opstillet ny signalmast (uden 

barduner!) ved klubhuset. Ny opvaskemaskine planlægges først på året 2023. Der er lavet skitser til ny 

møblering/indretning af klublokalet. Udvidelsesprojektet behandles under separat punkt på generalforsamlingen. 

Materieludvalg ved Lennard Damgaard: 

Vi har 6 følgebåde heraf 4 ribs og Fayarden. Fayarden passes primært af torsdags holdet – mange tak herfor. 

Følgebåde med trailere samt andet materiel er løbende blevet passet og repareret, men der er snart behov for en ny 

RIB til erstatning for den grå rib. Vi har penge på kontoen, til det der forestår.  

Festudvalg ved Dan Anker: 

Festudvalget har arrangeret afrigger sejlads, uden bøjer så, desværre med kun 5 både. Klubaftener vil blive lavet efter 

en skabelon, hvor der indbydes en person til at underholde 30 til 45 minutter for derefter at hygge med snak og andet. 

Festudvalget arbejder med at arrangere reception ved klubbens 75 års jubilæum 10. december. Alle klubmedlemmer 

indbydes – vejledende tilmelding ønsker af hensyn til det praktiske arrangementet. Der er planlagt Hjælperfest den 4. 

februar 2023. Alle der har hjulpet i årets løb vil kunne komme. Derudover arbejders der med arrangementer i løbet af 

vinteren. 

Kommunikationsudvalg ved Hans Jørgen Ellekilde for Morten Grove (sygemeldt)  

Kommunikationsudvalget ved Morten Grove har udsendt 10 Nyhedsbreve til medlemmerne i 2022. 

Opretning af hjemmesiden foregår som en desværre lang løbende proces, da it-supporten har været syg.  

Derudover har vi et synlighedsudvalg, der særligt skulle skabe nyheder til Klubbens facebookside og andre sociale 

medier, bl. a ved interview med sejlere omkring aktuelle emner. Under punktet Valg af repræsentantskab kan vi vælge 

at gøre synlighedsudvalget et selvstændigt udvalg. Både nyhedsbrevene og synlighedsudvalget er helt afhængige af 

at de får orientering om, hvad der foregår, så husk at orientere dem. Stine mangler adgang til siderne. Lars Hansen 

kasserer forklarede om forløbet, og at der er sat penge af til jobbet, men personer mangles. 

Dirigenten afsluttede beretningen uden anmærkninger. 

 

3. Kassererens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 30.10.2022 

Kassereren Lars Hansen gennemgik hovedtal for vores aktiviteter sammenlignet med del budget – hele året samt 

tidligere år. Stævner har giver gode overskud. Der har været en del ekstra udgifter til bl.a. signalmast og nye sejl til 

Sejlerskolen. Her er status som blev præsenteret. 
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Aktivitets udvalg   Stævner 

 

 

  
Øvrige indtægter og udgifter   Medlemstal og fordeling på aldersgrupper 

 

4. Status på planerne om klubhusudvidelse ved Hans Jørgen Ellekilde: 

Vi havde en ide om at kunne forelægge beslutning om at starte projektet, inkl. en finansieringsplan på denne 

generalforsamling. Desværre kan det ikke lade sig gøre. Vi har søgt eller fået orientering hos et par fonde, der bidrog 

sidst. Desværre med afslag. En fond vil først svare senere i november/december. Vi har deltaget i et fundraising – 

seminar. Konklusionen herfra er, at det vil være fornuftigt at søge professionel assistance. Derfor er vi ved at vurdere 

mulighederne herfor. 

På den udførelsesmæssige side havde vi spurgt et par entreprenører om pris, forudsat byggestart ca. 1. januar. Man 

da det ikke kan lade sig gøre, har vi sagt til entreprenørerne at det ikke hastede. Samtidig viser det sig også at 

priserne er på vej nedad efter en ophedet periode. Desuden har kommunen stillet større krav til dokumentation af 

projektet end forventet, hvilket også vil fordyre og forsinke projektet.  

Sammenfattende vil det nok være gunstigt at dele projektet op i flere afsnit. 

 RIB –garage med materielrum 

 Ombygning/renovering af eksisterende klubhus 

 Terrasse og overdækning 

Projektet har stadig en samlet størrelse på ca. 2,4 mill, så det må blive en ny generalforsamlingsbeslutning at 

iværksætte eller stoppe.  Om det kan nås til forårs generalforsamling eller om det bliver en ekstraordinær 

generalforsamling senere, må vi se.  

Mads, Jørgen m.fl. mente ikke de var orienteret nok om projektet m.m. Desuden ønskede man at starte med 

udskiftningen af stole og borde. Bestyrelsen vil enten fremsende yderligere information eller indkalde til møde. 

 

Dirigenten besluttede at behandle punkt 5 og 6 sammen, idet der er sammenfald af indhold i forslagene. 

5. Kapsejlads/tursejlads og 6. Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1: 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 udvidelse 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. Forslaget blev begrundet af Claus Hamdrup.  

Besvaret af henholdsvis Lars Hansen og Ulla Bach. Fonde skal have en levetid på omkring 10 år så det er urealistisk. 

Desuden er der lagt budgetter for forbrug, som ikke kan overskrides.  

En del medlemmer mente de manglede flere informationer før en plan kunne samles. Formanden konkluderede, at vi i 

vinterens løb indkaldte til orienteringsmøder med de 3 hovedpunkter i pkt. 4 og fik, med dem som udgangspunkt lavet 

plan til udførsel, af det, der er behov for, samt at det er finansieret. Arkitekt Sunke bedes opdele budetter for 

områderne. Afstemning om forslag 1. Ved håndsoprækning var ingen for forslaget, og derfor forkastet. 
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Forslag 2: Kompetenceudvikling for frivillige  

Forslagsstiller: Mikkel N. Lange. Kunne man, for at tiltrække og udvikle frivilligsiden af foreningen, lave et 

kompetenceudviklings program som kommer på foreningskalenderen? Løsning: Man kunne bruge et firma såsom 

Ingerfair til at tilbyde, invitere og faciliteter dette. På den måde skal foreningens nuværende ledelse ikke engagere sig 

meget. Forslaget blev begrundet af Mikkel N. Lange.  

Flere var enige i, at der skulle være muligt på flere områder at uddanne sig til forskellige jobs for at understøtte driften 

af stævner m.m. i klubben. Jørgen Larsen henviste til mulighed via Kommunens Frivilliges center, for at få støtte til 

lignende udvikling. En udarbejdelse af ”job beskrivelser” vil kunne hjælpe meget. Mange uddannelser er desuden 

udbudt af DS, specielt på træner og bane siden. Steen fortalte, at de ofte anvendte gulerods metoden til at få bl.a. nye 

til at engagerer sig. Da forslaget ikke var konkret nok til afstemning ville Mikkel Lange tage det med til bl.a. 

synlighedsudvalget.  

Forslag 3: 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 oplevelses- og 

overnatningsmuligheder. Kort sagt skal Kerteminde Sejlklub alene være start og modtagelse 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. 

Formanden sammenfattede forslaget. Flere fremfører at forslaget ikke er nok til en afstemning – men kan bruges af 

CFR bestyrelsen som idegrundlag til at komme flere forslag sammen, bl.a. Klaus Lauridsens forslag om ”Sailing Days” 

Ideen skal konkreteres mere, inden vi kan komme til afstemning. 

Dirigenten indlagde her en pause til en forfriskning på ca. 15 min. 

Efter pausen viste Kresten Lind Hansen en kollektion af muligt tøj til KS. Via en web-shop. 

7. Valg af klubbens formand. 

Formanden blev genvalgt med applaus. 

Formand    formand@kerteminde-sejlklub.dk  

 Hans Jørgen Ellekilde   4064 0880   

 

8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter. 

Gennemgang af de nye formænd og suppleanter i den kommende periode. 

 

Planlægnings- og Udviklingsudvalg  pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM Mikkel Nicolaj Lange 3024 1466 

 Suppleant vacant   

Økonomi udvalget  kasserer@kerteminde-sejlklub.dk  

 Kasserer Lars Hansen  2074 2316 

 Udbetaling Ulla Bach  2331 6668 

 Suppleant 2 Axel Sørensen 2148 0220 

Klubhus udvalg   klubhus@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM Villy Hansen  2972 2123 

 Suppleant Niels Juul Hansen 2553 0695 

Sejladsudvalg   regatta@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM Hans Jørgen Ellekilde 4064 0880 

 Suppleant Søren Schnack   

Ungdoms-/Jolle udvalg  jolle@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM Bo Anker Schou 2423 7913 

 Suppleant Lennart Damgaard 2999 7125 

Sejlerskole udvalg  sejlerskole@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM Per Frederiksen 5188 3275 

Suppleant Martin P. Olesen 2685 0854 

Kølbåds udvalg  tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM Jens Fich  2222 2987 

 Suppleant Flemming Palm 3029 2264 

Klassebåds udvalg  klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM  Per Buch  4098 0801 

mailto:formand@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:kasserer@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:klubhus@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:regatta@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:jolle@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:sejlerskole@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk
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 Suppleant Flemming Kold 4055 4354 

Materieludvalg   materiel@kerteminde-sejlklub.dk 

  Egon Høgh  2987 4460 

  Lennart Damgaard 2999 7125 

Henrik Boye Petersen 2149 6842 

Tur udvalg   tur@kerteminde-sejlklub.dk 

 FM Lene Skovgaard Hansen 2812 3409 

 Suppleant Helle Courdt  2194 4221 

Kommunikations udvalg  mhg@saxe-grove.dk    

 FM Morten Grove  2062 7819 

 Suppleant Carsten Wagner 2339 3963 

Synligheds udvalg  mikkel@ml-ejendom.dk  

 FM Mikkel Nikolaj Lange 3024 1466 

 Suppleant Stine Halgren  2721 5100 

Fest udvalg   dananker@nielsen.mail.dk   

 FM  Dan Anker Nielsen 28309052 

Suppleant Anne Hansen  61104953 

 

Næste repræsentantskabs møde er planlagt til den 24/11 kl 1900 i klubhuset. 

 

8. Eventuelt.  

Formanden startede med 25 års medlemsnåle som er tildelt til: 

Vivi Krat, Helle Braarup, Kent Tobiasen, Peter Reinholdt Hansen, Jens Jørgsholm, Jesper Steen Olsen, Dan Larsen 

og Jens Brorsen. 

Årets sejler 

Udnævnelsen til Årets sejler tilkommer en der ved særlig indsats eller særlige resultater har bidraget til klubben, dens 

ry og dens udvikling. Ungdomsafdelingen og dens udvikling er vigtig for klubben, og Sail Extreme er vigtig for 

klubbens ry i dansk Sejlsport. Derfor går æren til Bo Anker Schou. 

Hans Schultz takkede alle for en stor indsats på alle planer. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  

Formanden Hans Jørgen Ellekilde takkede dirigenten for indsatsen og udbragte et leve for Kerteminde Sejlklub. 

Foreløbig plan for nogle arrangementer i 2023: 

 4. februar Hjælperfest 

 22.-23. april  Tune-up Folkebåde 

 25. april  Tirsdagssejladser starter. 

 26. april Klassebåde starter sæsonens onsdags sejladser  

 27.-28. maj Sail Extreme 

 9.-11. juni  Classic Fyn Rundt 

 30. juni- 1. juli  DM for Contender 

 2. juli – 8 juli  VM for Contender,  

 5.-6. august  Havnefesten,  

 18.-20. august DM for BB10m og Express 

 26.-27. august    Tibbe Cup Folkebåde (Fynsmesterskab), 

 9. september  First Sejlerskole Cup. 

 10. september Klubmesterskab Klassebåde 

 26. september Sidste tirsdagssejlads. 

 27. september Sidste klassebåds sejlads onsdag. 

 

Dirigent     Referent 

     

Per Buch     Bjørn Stephensen  

mailto:materiel@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:tur@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:mhg@saxe-grove.dk
mailto:mikkel@ml-ejendom.dk
mailto:dananker@nielsen.mail.dk
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Formanden og dirigenten kontrolleres af den afgående næstformand. 
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Formanden for sejlerskolen Steen Frederiksen træder af efter 10 år på jobbet. I år kunne skolen også fejer 50 års jubilæum. 
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Afgående næstformand Henrik Møhl 


