Svanemøllebugten Sejlsport
Generalforsamling 2022
Torsdag den 17. marts 2022
1. Valg af dirigent:
Jacob Nørbjerg (Sundet)
Referent:
Kathrine Raunkjær (Frem)
Deltagere:
Jacob Nørbjerg (Sundet) – jnorbjerg@gmail.com
Finn Kristiansen (SKK) kasserer – finn.kristiansen@gmail.com
Thomas Nathan (SKK) – thmsnathan@gmail.com
Jens Bech (Sundet) – jens.bech@sundet.dk
Morten Müller (Frem) formand – morten.mejer.muller@gmail.com
Kathrine Raunkjær (Frem) – kr@bgraphic.dk
Jørgen Kanters (Frem) – jorgen.kanters@gmail.com – mobil: 2875 7402
2. Bestyrelsens årsberetning.
Dansk Sejlunion har skrevet kredsene ud af deres vedtægter. Kredsen er derfor blevet blevet ændret til en
frivillig forening og navnet er ændret til Svanemøllebugten Sejlsport. Der er ændret i vedtægterne, som har
virkning fra 01.01.2022. Flere klubber kan nu inviteres med i foreningen. Jørgen Tulstrup og Morten Müller
vil lave et markedsføringsoplæg til klubberne i området om at blive medlem.
Der blev afholdt visionsmøde i januar om den fremtidige vision for foreningen.
Bane 1 startede op efter sommerferien og bane 2 har afholdt kapsejlads hele sæsonen.
Foreningen har overtaget jollen Marta som følgebåd for bane 1. Jollen Peder fra Sundet lægger bane 2.
Svanens vedligehold står Jacob Nørbjerg (Sundet) og Jan Haagensen (KAS) for.
Jørgen Tulstrup og Jens Lillegaard skriver sammen med Morten beretning fra Kapsejladsudvalget.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Finn gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
10-kr.-kontingentet pr. medlem i klubberne fastholdes.
6. Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år.
Morten Müller genopstiller som formand for 2 år. Han blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år.
Finn Kristiansen er på valg i 2023.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for en 2-årig periode.
Jens Lillegaard (Sundet) og Jørgen Tulstrup (Sundet) er på valg i 2023.

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at søge medlemmer hos de større medlemsklubber, så flere
klubber bliver repræsenteret.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Vælges for en 1-årig periode.
Thomas Nathan (SKK) er valgt som suppleant.
10. Valg af kritisk revisor samt en revisorsuppleant.
Steen Emborg (SKK) er genvalgt som revisor. Jørgen Kanters (Frem) er valgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Finn har givet referat af afholdt visionsmøde i januar 2022. Referat er vedhæftet. Kommentarer ønskes og
kan mailes til Finn Kristiansen. Der ønskes en arbejdsgruppe om visionen under bestyrelsen, og der
indkaldes til et møde i april/maj, hvor alle klubber inviteres.
Jørgen Kanters (Frem) foreslår at vi skal supplere tirsdagssejladserne med 4 x lørdagssejladser. Vi lægger
idéen op på website og Facebook hvor Jørgen Kanters kan kontaktes på 2875 7402 for interesserede til at
hjælpe med afholdelsen. Ønsker at igangsætte dette i efterår 2022.

25. januar 2025

Svanemøllebugten Sejlsport - Tanker om vision og aktiviteter
På møde lørdag den 22. januar blev det diskuteret, hvilken rammer SVB Sejlsport skal agere
indenfor, hvilken vision man kunne forestille sig og hvilke konkrete aktiviteter, man kunne
forestille sig.
Der var en bred diskussion om SVB Sejlsports om, hvad foreningen skal iværksætte og hvad der
skulle varetages af medlemsklubberne selv. Der var enighed om, at SVB Sejlsport skal iværksætte
aktiviteter, som klubberne ikke alene ønsker at stå for, men aktiviteter, som klubberne tilbyder
sejlerne i København, skal SVB Sejlsport ikke konkurrere med.
Eksempelvis skal SVB Sejlsport ikke etablere en grunduddannelsen i sejlads med sejlbåd, som
sejlerskolerne i klubberne i dag varetager.
Når visionen er vedtaget, skal der arbejdes med strategi og aktiviteter for 2022 og derefter.
***************************************************************************

UDKAST TIL KORT VISIONSPAPIR
Baggrund
Svanemøllebugten Sejlsport er etableret af Sejlklubber i København som en fællesforening til
varetagelse af aktiviteter, som den enkelte sejlklub ikke ønsker at tilbyde sejlerne. SVB Sejlsport
skal således ikke iværksætte aktiviteter, som en medlemsklub tilbyder sejlerne i København.

Vision 2027 (årstallet er referentens tilføjelse)
Svanemøllebugten Sejlsport er den ledende forening i København for videreuddannelse af sejlere
og arrangør af lokale, nationale og internationale kapsejladser.

Eksempler på aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Onsdagsmatch – B2 indlægge træningsøvelser
Træning - weekendtræning
Bådmåling
Videreuddannelse af sejlere i boat-handling og kapsejlads, udover de eksisterende
aktiviteterne i klubberne.
Uddannelse af officials (Koordinering af tilmelding / delvis betaling)
Afvikling af stævner / Materiel

For referatet
Finn Kristiansen

