
Beretning 2016 

 

Beretningen er delt op i tre dele; 

• Drift 

• Arrangementer 

• Samarbejde med andre foreninger og kommunen. 

Jeg vil slutte af med lidt fest. 

 

Klubben, må vi desværre konstatere, har en vigende økonomi, idet vi siden 2008, 

hvor vi toppede med 85.100,- kontingentkroner er faldet jævnt til 2015, hvor 

kontingentet kun var 69.215,-. Det kan skyldes primært to forhold. Det ene er et fald 

i medlemstallet og det andet er, at antallet af pensionister er steget på bekostning 

af dem der betaler fuldt kontingent. En udvikling som nok ikke blev forudset, da de 

nuværende medlemsskabsformer blev vedtaget for 13 år siden. En sådan udfordring 

kan vi reagere på, på to måder. Der er ved at nedsætte vores udgifter eller øge 

indtjeningen. 

 

Nedsættelse af udgifterne vil være på bekostning af nye tiltag eller ved udskydelse 

af vedligeholdelse som ”kan” vente.  

 

Øgede indtægter kunne være: 

• Flere medlemmer (yngre) 

• Omlægning af medlemskabsformerne 

• Forhøjelse af kontingentet 

• Ekstrabetalinger til udviklingsprojekter 

• Køb af drikkevare igennem klubben i stedet for at medbringe egne drikkevare 

• Søge fonde om midler 

Der er fordele og ulemper ved alle mulighederne og en del af dem kræver en 

beslutning på en generalforsamling. Tænk over mulighederne og giv bestyrelsen 

nogle tilbagemeldinger. 

 

Der har igen i år været stor tilslutning til vores fællesture og klubhuset er blevet 

brugt flittigt. Stor ros til arrangørerne for deres initiativer og engagement. Vi håber 

der deltager endnu flere i år. Arrangementerne fremgår af aktivitetskalenderen som 

I har fået tilsendt og af hjemmesidens kalender.  

Nyt i år er arbejdsdag den 1. maj og vinsmagning den 10. september. 

 



Ungdomsafdeling er fortsat i krise. Vi har stadig ungdomsmedlemmerne primært i 

form af familiemedlemsskaber. Vi har solgt ribbåden og sat pengene til side, så vi 

har en startkapital, når ungdomsafdelingen kommer i gang igen. 

 

Den fælles bådisætning og optagning er gået godt, der er styr på både tilmelding, 

betaling og gennemførelse. Der må gerne komme flere på disse dage, det er dejligt, 

at se så mange mennesker på havnen. Det støtter også fællesskabet. I forsøger vi 

med mastepåsætningsdage efter klubisætningerne. Vi håber, at kunne hjælpe dem, 

der er usikre på, hvordan de skal få masten sat på deres båd. 

 

I mastehuset har vi fortsat den stramme linje, hvilket har betydet, at der er plads til 

flere master og det skaber et lille overskud til klubben.  

 

Tirsdagstræffene er fortsat et hit med et stabilt fremmøde på ca. 25-30 pr. 

Arrangement, enkelte aftner har vi været over 40 medlemmer samlet. Birger vil 

fortsat gerne have hjælp til emner fra medlemmerne.  

 

Havnebestyrelsen i Vordingborg Marina, Kalvehave Havn har nu eksisteret i 1½ år. 

Samarbejdet internt fungere fint, men indflydelsen er ikke som, da vi var en 

selvejenede institution. Fiskernes repræsentant har valgt at træde ud af bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af 6 medlemmer og en sekretær (havnefogeden).  

Fordelingen er herefter således:  

• ”Gule Stald” 1,  

• Erhvervsforeningen 1,  

• Veteran bådlauget 1  

• Sejlklubben 3.  

Sejlklubben beklæder formands og næstformandsposten i havnebestyrelsen. 

 

Som noget nyt etableres der et fælles havneudvalg i Vordingborg Kommune med én 

repræsentant fra hver havnebestyrelse. Det sker på baggrund af et forslag fra 

Kalvehave havns bestyrelse, idet vi mangler et forum, hvor emner, der gælder alle 

havne, kan tages op. Det kunne f.eks. være høringer vedr. takster, langsigtet 

vedligeholdelse og havneadministrationens generelle påhit som bimålere på 

elstandere, bomme ved slæbestederne, forsikringsforhold ved anvendelse af 

havnens faciliteter m.m. 

  

Bestyrelsen deltager aktivt i samarbejde med ”Gule stald”, lokalrådet og 

havnebestyrelsen, i arbejdet med at udvikle havnen som et naturligt samlingssted 



for sejlere, beboere og turister. Det bliver et langt sejt træk der formentlig strækker 

sig over de næste 10 – 15 år. 

 

Forandring kommer ikke af sig selv, det er noget vi alle skal arbejde for. 

 

Til sidst vil jeg gøre reklame for vores 40 års jubilæum for klubbens første 

standerhejsning. Jubilæet frejres lørdag den 18. juni og falder sammen med 

”Havnens dag”, hvor vi gerne vil være aktive spillere i forsøget på at få nye 

medlemmer og få gæsterne på havnen med ud og sejle. Der kunne også lavet et 

tema for børn som hedder ”bliv sejler på én dag”. 

 

 

Hermed vil jeg afslutte bestyrelsens beretning. 


