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Som dirigent valgtes Per Reinholdt 

 

Formandens beretning (Jørn Grankvist) 
Siden sidste generalforsamling har vi haft hele 2 ekstraordinære Generalforsamlinger. Dels skulle vi 
have valgt en ny finansmand, klubkasserer kalder man det, og dels skulle vi have ændret datoen for 
generalforsamlingen. Det kom alt sammen i orden. De skriftlige tilretninger af vore vedtægter har 
været lidt længere undervejs, men også det kan vi sige er opdateret. Nu mangler vi blot at ajourføre 
vedtægterne med det rette antal bestyrelsesmedlemmer. 
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Året der er gået - Det er ikke kun et, men halvandet år, der er gået siden sidste beretning.  
 
Bestyrelsen som overtog vagten i november 2017 havde tid til at få indsigt og kontrol over sagerne, 
dels fordi vores gamle kasserer velvilligt fortsatte sin tjeneste, og tak for det, ellers havde det set 
meget vanskeligt ud. Budgetter og planer var delvis på plads, så udover den ordinære drift var der kun 
de lidt mere overordnede sager at tage sig af, så som valgperioder og en ny kasserer. Det lykkedes 
igennem de to ekstraordinære generalforsamlinger. Den første egentlige handling var derfor 
standerhejsning i forbindelse med søsætning for et års tid siden. Vi lovede ved den lejlighed godt vejr 
og en god sæson for alle sejlere, både de gamle og de unge, eller var det kun et ønske om en god 
sæson. Lige meget det har jo været en af de bedste somre i mands minde.  

På det overordnede plan har Snekkersten Skotterup Sejlkub ikke haft det bedre i meget lang tid. Vi 
har fået flere medlemmer og er nu 499, og vi har en fremragende/udemærket økonomi. Vi har fået 
flere medaljer og priser end der er opnået i lange tider, Helsingør Kommune har givet os prædikatet 
Året Sportsklub i 2018 og vi blev indstillet til prisen ”Året Udviklings Sejlkub” af Dansk sejlunion, og vi 
vandt titlen sammen med prisen som pynter i vores klublokale sammen med 20.000 dejlige kroner. 
Det bærende element er vores meget udadvendte ungdomsafdeling. De sejler landshold, deltager i 
internationale stævner og så betyder vores samarbejde med Helsingør Idrætsakademi jo en del, men 
mere om det i Ungdomsafdelingens selvstændige beretning.  

På seniorsiden har vi sejlerskolen, som også udvikler sig løbende. Endnu en 806'er er tilført flåden, så 
vi nu er oppe på 3 både med hver 3 elever 4 dage om ugen. Det bliver til mange ny sejlere - og 
medlemmer i klubben. Det seneste tiltag med mulighed for fri sejlads i dagtimerne venter vi os en del 
af i fremtiden. Navigationsundervisningen har sidste vinter haft 24 dueligheds elever, denne vinter 18 
af samme uddannelse, dertil kommer et yachtskipper 3 hold på 10 personer. Så det er ikke kun 
ungdomsafdelingen som uddanner ny sejlere, seniorafdelingen er ikke bagud på det område. 

André, vores tidligere formand, har overtage ledelsen af sejlerskolen og SUP aktiviteterne, efter at 
Karl Johan i efteråret meddelte at han gerne ville fratræde. André vil sammen med Lene og Helle styre 
aktiviteterne for både SUP og Sejlerskolen. Jeg synes, der er grund til at takke André for at han igen vil 
løfte en stor opgave for klubben, som betyder så meget for vores udvikling og betydning for 
lokalsamfundet. Navigationsundervisningen ligger sikkert i Erik Magius’ hænder. 

Smakkelauget har fået en ny og forstærket tilknytning til sejlklubben. Fonden Snekkersten Havn har 
overdraget de to smakkejoller ”Molly og Bjah” til sejlklubben og ejerkredsen af ”Oline” har gjort det 
samme. Det betyder, at driften af disse både nu bliver en del af klubbens aktiviteter, på lige fod med 
ungdomsafdelingen og sejlerskolen. Vi vil derfor invitere formanden for Smakkelauget med til 
fremtidige bestyrelsesmøder. Mette vil senere aflægge særskilt beretning.  

Kapsejlads for kølbåde har oplevet en øget tilslutning til mandagssejladserne, men der er stadig plads 
på startlinjen til flere deltagere, men det har været dejligt at se den kvalitet og øgede entusiasme, 
som manifesteres såvel blandt dommere som blandt deltagerne. Nu er det grundlæggende en 
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kappestrid, så fra tid til anden kan der opstå uenigheder og knubbede ord kan komme i brug, men der 
findes som regel en afklaring som både forstås eller nødtvungent accepteres - der skal i hvert fald lyde 
en stor tak til mandskabet som afvikler sejladserne, hvor Peter og Simon trækker det store læs.  

Klubhuset har ikke krævet så megen opmærksomhed i den forgangne periode, men vi må erkende at 

det ofte udgør lidt snævre rammer. Finn gør en indsats for at holde det pænt rent, men det kan 
være en udfordring, når nu brugsfrekvensen er øget så meget som den er, derfor har vi etableret en 
taskforce som to gange om året gennemfører en hovedrengøring. Vi håber dermed, at vore brugere 
oplever en forbedret standard. Når man tænker på, at brugen fordeles på private fester gennem 
udlejning til medlemmer, undervisning hen over vinteren 2 aftener om ugen, endvidere idrætslinjen, 
der kommer 2 morgener om sommeren og en morgen om vinteren hver uge, fællesspisninger for 60 
personer hver måned gennem hele vinteren og kokkeholdet, som udfører gastronomiske specialiteter 
6 - 8 gange i vintermånederne, og dertil kommer de to store havnefester. Jo klubhuset er under pres, 
ikke kun på størrelsen.  

Havnefesterne skal have nogle ord. Det er ganske bemærkelsesværdigt hvilke ressourcer der bliver 
mobiliseret når der kaldes til fest på havnen. Den gamle garde stiller til mønstring hver gang, 
suppleret med nye kræfter, som naturligt indlemmes i gruppen. Vi har to formål med vores havnefest, 
hvis ikke tre. Økonomi er vigtig, men ikke det eneste motiv. Fællesskabsfølelse som opbygges og 
vedligeholdes er nok endnu vigtigere. Vi har en særlig fordel ved at vi tildeler hele overskuddet til 
ungdomsafdelingen, derved opnår vi momsfrihed, men det er i fremtiden vores hensigt at tildele 
andre grupper i sejlklubben økonomiske midler som kompensation for deres indsats i forbindelse med 
havnefesterne, dog uden at vores status som momsfri arrangør berøres. Hvis man skal nævne alle 
som yder en indsats i disse arrangementer bliver det en meget lang beretning, men fire personer skal 
dog trækkes frem, og det bliver Erik Magius, Bente Løbel, Finn Westergaard og Peter Clausen.  
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Beretning fra Ungdomsafdelingen (Michael Melbye) 
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Beretning fra sejlerskolen (Erik Magius) 
Vi har købt endnu en 806 og vi havde ved sæsonstart i maj 36 voksne, der ville lære at sejle - så 
bådene var fuldt bookede til skolesejlads. Desuden havde vi to af 806erne med i mandags kapsejlads. I 
den ene båd var det unge sejlere, der gerne vil prøve kræfter med de gamle sejlere, og de skal nok 
komme efter det. De unge vil meget gerne sejle en 806 igen til mandags match, og der er samlet en 
god besætning til den kommende sæson, så det bliver spændende at se hvad de kan på banen. 

I 2018 havde vi desuden 24 elever til dueligheds-prøve-undervisning i løbet af vinteren og i foråret til 
den praktiske del - og det er rigtigt mange. 

Vi har desuden haft et nyt duelighedsprøve-hold som startede i oktober samt et yachtskipper-hold, så 
rigtig mange søger at få uddannelse til at kunne komme ud at sejle. 

De tre 806’ere skal lige igennem en opkvalificering, som betyder at de skal være ens i dækslayout, og 
at skøder og fald skal sidde samme sted og have samme farve. 

Men når det er klart er vi helt parate til en ny sæson med mange elever. 

806’erne har desuden været udlejet med skippere til en dag, hvor nogle medarbejdere fra ”Danske 
Spil” skulle lære teamwork. De fik en fin dag på vandet med kapsejlads til Sletten, en god frokost i 
Kabyssen og en kapsejlads hjem til Snekkersten igen. 

Vi har forsøgt at lade to af bådene ligge i vandet i vinter til vintersejlads, for dem som havde lyst. 
Bådene har været ude nogle gange, men slet ikke nok. 

Det kræver nok lidt igangsætning, så vi forsøger det igen til efteråret - at lade to både ligge i vandet, så 
man kan komme ud at sejle, når vejret tillader det. 

 

Beretning fra Smakkelauget (Mette Brask) 
Årsberetning fra en vidunderlig sæson i en uforglemmelig sommer i Smakkelauget.  

I 2018 kom smakkejollerne vanen tro, i vandet en uge efter kølbådene. Det er en festlig begivenhed, 
hvor vi sammen lægger kræfterne i at få jollerne løftet op på vognen og trillet over til kranen. Så snart 
jollen rammen vandet, skal man hurtigt ned i den og ro den over til smakkebroen inden vandet 
kommer ind, og det er der jo også en vis sport i. Dagens arbejde slutter altid med skøn fælles frokost, 
for fællesskab er det bærende element i smakkelivet. 

Allerede weekenden efter havde vi en pragtfuld arbejdslørdag på haven i høj sol. 

I pinsen havde Træskibsforeningen inviteret os til Helsingør, hvor der var et flot pinsetræf med 100 
træskibe. Vi var med i ”marsvinejagt” i form af balloner på roret og byrådspolitikere i hver joller, der 
skulle spidde ballonerne. Jeg selv havde 3 politikere med fra 3 forskellige partier, lad os bare sige at det 
var noget af en udfordring med samarbejdet.  
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Resten af dagen sejlede vi med en masse gæster og forsøgte på den måde at gøre havnen levende og 
give gæsterne en sejloplevelse. Vi var temmelig trætte til den store fest om aftenen i hal 14. 

Hen over sommeren havde vi en mængde skønne uforglemmelige tirsdags aftner. De mange 
solnedgange, grill aftner 2 gange om måneden i Snekkersten og Espergærde. De andre tirsdage med 
kapsejlads. Vi har haft held med at lave digital start kl. 18:30 ud for Mirasol, uden almindelig start 
procedure. 

Mange møder op om tirsdagen, for at prøve at sejle smakke og vi får mange spørgsmål fra cafeens 
gæster, når vi rigger til foran bordene. 

Store stranddag ved det gule palæ d. 12. juli, var også et tilløbsstykke med super godt vejr og tilpas 
vind og højvande ved Kongevasen. Vi havde rigtig mange familier med på Øresund og der var som altid 
kø på broen. 

Havnefesten kom med lidt for meget vind, og det var derfor ikke forsvarligt at tage gæster med på 
vandet. Men ugen efter d. 18. august samledes Smakkerne i Snekkersten til morgenmad og 
omklædning til Sundtoldsmarked. Foto blev taget af matroser, kaptajner, fiskere og lette damer. Vi 
sejlede samlet til Helsingør, forbi færger og lagde til ved flydebroen, hvorefter vi sejlede glade borgere 
og turister rundt i havnen. Turen tilbage til Snekkersten var lidt voldsom og vi blev trukket af 
Havnefogeden i Kesha.  

I 2018 var det Snekkerstens tur til at afholde den årlige pokalsejlads også kaldet VM. 20 joller deltog i 3 
kapsejladser i en weekend, men med rigtig meget vind. Her deltog joller fra Jylland, Fyn og 
København. Ja selv Michael Melbye deltog i VM og vandt tilmed 1. pladsen med Peter Bruun og 
Lisbeth. Særligt festen lørdag aften skal fremhæves, hvor Ronald og hans venner spillede helt 
uforglemmelig Jazz. Vi har aldrig danset så meget i Smakkelauget. 

Tirsdagen er vores sejlaften og her møder vi de skønne optimister, som også er på vandet. Vi har årligt 
12-1500 personer med ude og sejle og når vi ser et barn eller voksen der virkelig har flair eller 
interesse for sejlads, reklamerer vi for de forskellige afdelinger i Sejlklubben og har ofte sagt 
følgende: ” Det kan godt være, at du ikke kan få en bådplads, men du kan altid komme ud at sejle”  

Liv er en beslutsom pige på 10 år. Hun var kun 2,5 år da hun sagde til sin mor at hun ville sejle med 
Magda (havnes ældste jolle). Mor Tina kom og spurgte mig om de måtte sejle med Magda og det 
kunne jeg jo slet ikke stå for.  

I september 2018 sejlede vi rundt om mine børnebørn, som netop var begyndt til optimist og 
tirsdagen efter vovede Liv at prøve at sejle optimist og blev venner med mine børnebørn fra 
København.  Jeg har aldrig turde drømme om at de ville få mulighed for at lære at sejle, når de boede i 
NV. Kæmpe tak til ungdomsafdelingen. Denne havn har skabt mange sejleroplevelser og venskaber i 
årenes løb.  
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Liv´s mor Tina tog duelighedsbevis hos Erik og er nu blevet hjælpeinstruktør hos optimisterne, så nu 
sejles der ikke smakke om tirsdagen. Men sådan er det i Snekkersten havn, vi inviterer hinanden med 
om bord på kryds og tværs. 

I januar fejrede vi Smakkelaugets 10-års jubilæum med en dejlig fest. For 14 dage siden, d. 16. april 
holdt vi årsmøde i lauget. Ny oldermand blev Jesper Ranløv som sejler Felukka. Dan Christensen er 
fortsat viceoldermand, Anne-Marie Avlund ceremonimester og Bente Thomsen blev kassemester. Så 
med denne årsberetning takker jeg af som oldermand/kvinde efter 5 år på posten. 

Smakkelauget er de sidste 10 år vokset i størrelse, således er der nu 13 joller i havnen. Bjah, Oline og 
Molly er overgået til Sejlklubben og skal sejles i lauget, derfor kræver det lidt mere organisation i 
lauget i form af valg og lidt vedtægter. Som noget nyt er Oldermand suppleant i SSS bestyrelse. 

Smakkelauget ser frem til spændende år, som en del af Sejlklubben. Må vi sejle på kryds og tværs i 
fartøjer og fællesskaber, der hjælper og støtter hinanden. 

Snekkersten Skotterup Sejlklub gør Snekkersten til noget helt særligt. 

 

Afslutningsvis (Jørn Grankvist) 
For at markere at året har været langt og succesfuldt har vi beslutte, at denne generalforsamling skal 
afrundes af en fællesspisning for alle fremmødte, i stedet for den obligatoriske sildemad. Om det 
bliver kutyme fremover ved vi ikke, men jeg kan håbe, at der kan mobiliseres samme begrundelse for 
at gentage en fælles spisning som en rigtig generalforsamling ofte byder sine aktionærer, når 
forretningen går godt.  

Jo en ting mere, vi har besluttet at indføre en rettighed for vore ældste medlemmer, der har været 

medlem det seneste år. Vi kalder det en ”Snedevig Regel”, som kort lyder således: ”Ethvert medlem 
kan uden vederlag benytte klubhuset til en åben reception i anledning af sin 80 års fødselsdag på selve 
dagen, hvis ikke det kolliderer med en skemalagt aktivitet i SSS”. Det skal blot reserveres på sædvanlig 
vis.  

Mit løfte om at tage en periode som formand for sejlklubben slutter med denne generalforsamling, og 
jeg vil gerne takke den siddende bestyrelse for en engageret og professionel indsats, som vi alle kan 
være stolte af. Mine planer om at sejle sydpå i dette forår er udsat et år, men min havneplads er nu at 
finde i Vedbæk som kunne tilbyde mere favorable vilkår. Så sydpå blev det, blot ikke så langt. 
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Fremlæggelse af regnskab og budget (John Bjørn Olsen) 

 

 

Se separat pdf for Årsregnskab 2018 og Budget 2019  
 

 

Vedtægtsændring kan jfr. § 15 ske når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til 
stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Der var fuld konsensus for forslaget, 
men da der ikke var tilstrækkeligt antal medlemmer til stede den 28. april, skal forslaget fremlægges 
på en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes inden 14 dage med sædvanligt varsel.  

http://sssejlklub.dk/generalforsamling-2019/
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Kontingentforhøjelserne pr 1. april 2020 blev godkendt af forsamlingen. 
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Formand til bestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer blev valgt som foreslået i 
indkaldelsen – med applaus. 

 

Eventuelt – Fonde til støtte 

Kassereren viste de tiltag, som bestyrelsen via Dansk Sejlunion har initieret vedrørende fonde til 
støtte 

 

 

Der er opslag om sponsorstøtte i klubhuset. 
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Der var ca 50 personer til stede ved generalforsamlingen og der afsluttedes med dejlig middag. 

 

Dato:  1. maj 2019 

 

 

Dirigent 

Dato: 1. maj 2019 

 

 

Referent 

 


