
Sejlklubben Ulvsunds Bestyrelses Beretning 2021 

 

Medlemmer:  

Klubben har 119 medlemmer pr. den 8. juni 2021. Det er en fremgang på 7,2% i 

forhold til 2019. Medlemstallet er fordelt således:   

• Bådejere: 88  Stemmer:  176  Stigning: 10% 

• Basismedlemmer: 28 Stemmer:   28 Fald:          6,6% 

• Æresmedlem: 1  Stemmer:      1 

• Ungdom: 2  Stemmer:      2 Stigning: 100% 

• Stemmer i alt:   207 

Gennemsnitsalderen er faldet til 60,9 år, et fald på 1,76% 

I 2020 fik vi 20 nye medlemmer og 16 forlod klubben 

 

COVID19: 

På grund af COVID19 pandemien har vi ligget underdrejet på mange af de aktiviteter 

som klubben ellers arrangerer. 

Af aflyste arrangementer kan nævnes: 

• Marthaaften 

• Standerhejsning 

• Pinsetur   

• Havnens Dag 

• Løvfaldstur 

• Vinsmagning 

• Standerstrygning 

• Julefrokost 

 

 

 

Gennemførte arrangementer der alle foregik udendørs var: 

• Tirsdagstræf 

• Generalforsamlingen 

• Bådisætninger (tilpasset COVID19) 

• Riggersejlads 

• Kapsejladser (onsdage) 

• Bådoptagninger (tilpasset COVID19) 



 

Søsætning/bådoptagning  

Søsætningen og optagning i 2020 gav et mindre overskud end normalt pga. COVID19 

restriktioner. 

 

Master/Mastehus 

Det er gået godt som det plejer med et lille underskud, men det hviler stadig i sig 

selv. 

 

Samarbejde med andre klubber og myndigheder 

Vordingborg Havne 

Har været droslet helt ned i 2020 

 

Øvrige Klubber   

Har været droslet helt ned i 2020 

 

Dansk sejlunion  

Har kun været på informationsniveau vedr. COVID19 restriktioner og spørgeskemaer 

vedr. effekten af pandemien 

 

Sydstævnekredsen 

Der er ikke opkrævet kontingent i 2020 og der har ingen aktivitet været. 

 

Udvikling 

Der er kommet rigtig mange nye både til Kalvehave Havn ca. 80 netto. Det har haft 

en afsmittende effekt på medlemstallet, som vi håber øges yderligere når alle 

pladser bliver besat. 

 

Sejlklubben forventer at de aktiviteter, der er sat i kalenderen kan gennemføres 

igennem resten af året. Dog er Havnens Dag, der skulle være gennemført den 19. 

juni, blevet aflyst. 

 



Vi skal hav sat den nye dør i, samt bygge en trappe ned til vest terrassen. 

 

Vi håber også at medlemmerne, især de nye, vil deltage aktivt i vores grillaftner og 

badeture på stranden ved den gule stald.  

 

På havneområdet sker der følgende: 

• Etablering af en jolle/kajakbro 

• Udbygning af nuværende legeplads i samarbejde med lokalforum 

• Opsætning af et fitnessredskab ved stranden 

• Tømmerflåde ved badstrand 

• Opsætning af flere tråde til svalerne, når de samles til træk 


