
Beretning 2018 

 

Beretningen er delt op i tre dele; 

• Drift 

• Arrangementer 

• Samarbejde med andre foreninger og kommunen. 

 

Drift 

 

I klubben, må vi konstatere, at økonomien fortsat er et fokusområde, som vi ikke må 

slippe af syne. I 2016 havde vi nettoindtægter på ca. 100.000,00 kr. i 2017 var det 

ca. 80.000 kr. og vi forventer et beløb på ca. 75.000,00 kr. i 2018. 

 

Det 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.  

 

Der er 121 medlemmer, heraf 99 mænd og 22 kvinder. Aldersfordelingen er 0 

medlemmer mellem 13-18 år, 2 medlemmer mellem 19-24 år, 33 medlemmer 

mellem 25-59 år og 86 medlemmer over 60 år.  

 

En udvikling som nok ikke blev forudset, da de nuværende medlemsskabsformer 

blev vedtaget for 15 år siden.  

 

En sådan udfordring kan vi reagere på, på to måder. Der er ved at nedsætte vores 

udgifter eller øge indtjeningen. 

 

Bestyrelsen fremsætter i dag forslag til ny medlemsstruktur, der vil modvirke 

aldersdiskrimineringen.  

 

Endvidere vil bestyrelsen gå mere aktivt ind i markedsføring af sejlsporten bl.a. ved 

at deltage i Vordingborg Kommunes vandets uge herunder kontakt til skolerne i den 

gamle Langebæk Kommune. Vi ønsker også at deltage i Havnens dag i håb om, at 

kunne trække flere ud på vandet.    

 

Klubbens medlemmer kan også hjælpe til med at få nye medlemmer ind i klubben, 

og tage godt imod alle, både gæstesejlere, øvrige brugere af havnen og i 

særdeleshed nye medlemmer i klubben. 

 

 

 

 



Arrangementer 

 

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

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

 

Vi håber, der er endnu flere deltager i år. Arrangementerne fremgår af 

aktivitetskalenderen, der ligger på klubbens hjemmeside.  

 

Det skal særligt bemærkes, at sejlklubben igen i år er en del af Vild med Vand 

projektet, et projekt der formentlig forlænges yderligere 3 – 5 år. Vi deltager i 

Havnens dag den 9. juni 2018 og deltager også i Vordingborg kommunes ”Vandets 

uge” i uge 24. 

 

Ungdomsafdeling er fortsat i krise. Vi håber, at et initiativ, rettet mod primært 

Stensved Skole, kan få en ungdomsafdeling op at stå 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. Tak til 

hjælperne, der står til rådighed for medlemmerne. 

 

Det er samtidig et håb, at medlemmerne med større erfaring, fortsat vil hjælpe dem, 

der er usikre på, hvordan de skal få masten sat på og taget af 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. 15-30 pr. men dog 

lidt vigende. Forslag til emner modtages gerne.  

 

Samarbejde 

 

Havnebestyrelsen i Vordingborg Marina, Kalvehave Havn har nu eksisteret i 3½ år.  

 

Der er igen kommet ny Havnechef. Vi har endnu ikke haft noget møde med 

Annemette Hommel, men der er aftalt bestyrelsesmøde i havnebestyrelsen i 

begyndelsen af marts måned. Vi har en omfattende dagsorden og ser frem til et 

bedre samarbejde og større lydhørhed fra kommunens side, herunder inkludering af 

lokale frivillige.  

 



Der er små tegn, der viser i den rigtige retning, men vi skal også gerne have 

resultater.  

 

Bestyrelsen består nu af 4 medlemmer og en sekretær (havnefogeden).  Idet 

brugsuddeleren er flyttet til Bårse og Bådlauget har opløst sig selv. Bestyrelsen 

består derfor af repræsentanter fra: 

• ”Gule Stald” 1,  

• Erhverv 0   

• Sejlklubben 3.  

Sejlklubben beklæder formands og næstformandsposten i havnebestyrelsen. Der 

har fra lokalrådet i Kalvehave fremsat ønske om repræsentation i havnebestyrelsen. 

Det vil blive drøftet i havnebestyrelsen i forbindelse med ændring af vedtægterne 

for havnebestyrelsens virke.  

 

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.  

 

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

 

Jeg håber, at alle medlemmerne vil bakke op om klubbens målsætninger og deltage 

aktivt i at hverve flere yngre medlemmer til klubben.  

 

God vind 


