
Bestyrelsesmøde torsdag d. 30/8-21 kl 17:30, Nordre klubhus.  

 

 

Tilstede: Asbjørn Jørgensen(AJ), Sten Emborg(SE), Carsten Christoffersen(CC), Dorte 

Kjerulf(DK), Iben Augustsen(IA), Hans Borgstrøm(HB), Bent Thomassen (BT), Henrik 

Sengeløv(HS), formand, referent. 

Afbud: Morten Petersen(MP) 

 

Referat 

 

 

1. Formanden bød velkommen, specielt til nyvalgte Bent Thomassen. 

 

2. Havnefogedfunktionen 

a. Den daglige funktion kører uden problemer. 

b. CC efterlyste bedre kommunikation til medlemmerne, specielt nye medlemmer. 

Man var enige om at den nye hjemmeside får en central rolle m.h.t 

kommunikation (se punkt 9).  

c. Under emnet kommunikation til medlemmerne blev det diskuteret hvordan 

overtrædelser af reglementer skal håndteres. Der udspandt sig en længere 

diskussion om gråzoner, regler der ikke er specificeret tilstrækkeligt, og 

vanskeligheden ved at håndhæve på disse grundlag. Som konsekvens af dette 

valgte CC at koncentrere sig om havnefogedfunktionen fremadrettet, og dermed 

udgå af bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning, og takker CC for 

inspirerende samarbejde i bestyrelsen, og prioriterer og værdsætter fortsat 

varetagelsen af havnefogedfunktionen højt.   

 

3. Landpladsen 

a. Der er arrangeret arbejdsdag på landpladsen d. 13/9-21. Nogle gamle 

træstativer skal skære op og fjernes.  

b. Generelt skal stativer på landpladsen afmærkes. 

c. Der er ca. 10 uidentificerede både på landpladsen, hvor det ikke har været 

muligt at kontakte ejermand. CC fotograferer bådene, og de lægges på 

hjemmesiden til efterlysning af ejer. Endvidere omtales de i bestyrelsens afsnit i 

næste nummer af Gnisten. 

d. På GF 2020 fik vi hjemmel til at fordoble leje på både der henstår mere end 2 år 

uden ”projektansøgning”, dette vil nu blive effektueret. 

 

4. Frivilligt arbejde 

a. Vi vil nu gå i gang med at hverve medlemmer ud fra den tidligere præsenterede 

matrice (AS). Plan: 

i. Kontakt til frivilliggruppen 

ii. Matrice hænges fysisk op i klubhuset så man kan skrive sig på specifikke 

opgaver. 

iii. Personlig hvervning iht de nye medlemmers kompetencer 

 

5. Klubhuset 

a. Der er behov for at indskærpe husordenen om at klubhuset ikke kan benyttes til 

private sammenkomster. Der har været en klage over en et arrangement, hvor 

klubmedlemmer ikke følte at de kunne komme i eget klubhus, da det var 

optaget af mange personer til privat arrangement. Bestyrelsen vil indskærpe 

reglerne i næste nummer af Gnisten og lægge klubhusets husorden på 

hjemmesiden. 

 

6. Svanemøllekredsen 



a. Svanemøllekredsen har afholdt møde om optagelse som associeret medlem af 

Dansk Sejlunion. HS var desværre forhindret i at deltage p.gr.a. ferie. 

Bestyrelsen vil anmode vores formand for kapsejladsudvalget om at deltage i 

fremtidige drøftelser af denne sag i Svanemøllekredsen. 

 

7. Erstatningshavn 

a. HS har deltaget i et møde med formændene for Svanemøllehavnen og klubberne 

i havnen mhp at overtage den erstatningshavn der etableres i forbindelse med 

at 600 både må udflyttes fra svanemøllehavnen i forbindelse med 

tunnelbyggeriet. Den fremtidige (ca 2026) overtagelse af erstatningshavnen er 

tæt knytte til en visionsplan i Svanemøllehavnen. HS holdning var at SKK er 

med på sidelinjen som politisk støtte i at København mangler havnepladser, men 

kan ikke forpligte sig til administrativ eller økonomisk engagement. Mette 

Moeslund fra KvS deltog også (virtuelt) i mødet, og KvS har samme holdning. 

 

8. Økonomi 

a. SE præsenterede tallene, der overordnet balancerede fint med budgetterede 

indtægter, dog lidt mindre indtægt ved bådhåndtering end budget. Ingen 

overraskelser på udgiftssiden. 

 

9. Hjemmeside 

a. Den nye hjemmeside er oppe at køre, men der mangler tilretninger. AI 

anmodede om at fejl og mangler blev meldt ind, og vil kontakte webgruppen 

snarest mhp et møde om upload på hjemmesiden. 

 

10. Evt. 

a. Intet 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til: 

 

Mandag (obs) d. 27/9-21, i Nordre klubhus. 

 

 

 

3/9-21 

 

Henrik Sengeløv 

Formand, SKK 

 


