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Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag, den 

19. februar 2020 
 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse  

4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder fastsættelse af 

kontingentstruktur og –størrelser efter oplæg fra bestyrelsen.  

5. Valg af formand (lige kalenderår).  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. I lige år vælges 2 

bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Første gang vælges dog 5. De 3 med flest stemmer 

vælges for 2 år. De andre 2 for 1 år.  

7. Behandling af indkomne forslag. Herunder nedsættelse af evt. udvalg og godkendelse af 

formænd og næstformænd for disse jf. § 12.  

- fra medlemmer  

- fra bestyrelsen  

8. Hvert år vælges en kritisk revisor for en to årig periode og en revisorsuppleant for en et 

årig periode jvf. § 14.  

9. Eventuelt 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for Assens 

Sejlklub.  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.  

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig, således 

årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2019, samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2019.  

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Assens, den ___ februar 2020 

Bestyrelsen i Assens Sejlklub: 

 

_________________ __________________ __________________ 

Peder Roar Jensen Per Smith Palle Isaksen 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

_________________ __________________ __________________  

Alex Gundersen Bent Damsbo Henrik Werchmeister 

Sekretær Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

 

  

_________________ __________________  

Erik Kulavig Hans L. Petersen  

Formand Sejlads afd. Formand Tursejlere  
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Revisionspåtegning 

 

Til medlemmerne i Assens Sejlklub 
 

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 

2019 for Assens Sejlklub, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 

og noter.  

Årsregnskabet er udarbejdet af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter 

og god regnskabsskik. Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på 

grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsregnskabet.  

Den udførte revision 
Vi har stikprøvevist revideret årsregnskabet, herunder foretaget afstemning af indeståender i 

pengeinstitutter ud fra foreliggende årsopgørelser og kontoudtog mv. Vi har endvidere 

kontrolleret, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og 

god regnskabsskik.  

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god 

regnskabsskik, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, 

finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. 

 

Assens, den ___. Januar 2020 

 

_________________ __________________ 

Klaus Bøggild Hans Kristian Mors 

Intern revisor Intern revisor 
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Bestyrelsens beretning 

Hovedaktivitet 
Klubbens formål er: 

• at varetage medlemmernes interesse for fritidssejlads 

• at arbejde for at øge sikkerheden til søs 

• at skabe et aktivt klubliv 

Årets resultat 
Årets resultat viser et overskud på 13 tkr. mod -28 tkr. sidste år, en forbedring på +41 tkr. 

Det realiserede resultat er lidt bedre end budgettet, som viste et overskud på +5 tkr..  

Indtægter 

Vi har haft -25 tkr. færre indtægter end 2018, primært på grund af: 

• Færre medlemmer og kontingentnedgang – 5 tkr. 

• Sejlerskolens hold markant mindre end i 2018 og indtægterne -21 tkr lavere. 

• Sejladsafdelingens aktiviteter vigende og indtægterne derfor mindre med -4 tkr. 

• Salg fra køkken og af tøj -10 tkr 

men positivt påvirket af: 

• Kommunale tilskud højere +9 tkr.- vedr. 2017, som først er afregnet i 2019 

• Sponsorindtægter +5 tkr 

Vi har haft -28 tkr. færre indtægter end Budget 2019 primært på grund af: 

• Nedgang i kontingentindtægter på 12 tkr 

• Nedgang i deltagerantal i sejlerskolens tilbud på 21 tkr., som dog også betyder færre 

udgifter, så det totalt er en tilbagegang på 12 tkr 

• Vigende tendens vedr. kapsejladser og en nedgang i indtægter på 2 tkr 

• Nedgang i salg af varer på 8 tkr, idet der i 2018 var et salg af tøj også  

men positivt påvirket af: 

• Større kommunalt tilskud 

Udgifter 

Bogføringen af udgifter er i 2018-2019 blevet forbedret betydeligt med hensyn til hvor 

detaljeret vi kan følge op. Det gør det dog vanskeligt at sammenligne med 2017. 

Vi har haft 65 tkr. færre udgifter end 2018, primært på grund af besparelser til: 

• Uddannelse og transport +13 tkr. 

• Forbrug i udvalg/afdelinger +12 tkr. 

• Drift af Seascape både (opmagasineret) +20 tkr incl. forsikringsbesparelse 

• Vedligehold af motorbåde og følgebåde +10 tkr 

• Udgifter for sejlerskolen faldet grundet færre deltager giver +9 tkr 

• Adm. Omk. lavere grundet især sparet revision +5 tkr 

• Færre præmier og gaver + 4 tkr    

Samt højere udgifter end Budget 2018, primært på grund af udgifter til: 

• Annoncekampagne for flere medlemmer og kursusdeltagere -6 tkr. 
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Vi har desuden valgt at afhænde ældre joller, som ikke anvendtes, samt Epoke – vores 

sejlbåd, som ingen sejlede i. 

Det har givet +9,5 tkr. I ekstraordinære indtægter i 2019. 

Resultatet på +29 tkr. af ordinær drift og +13 tkr. I samlet resultat efter afskrivninger 

anses for tilfredsstillende. 

Væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabet 2019 
Bestyrelse og udvalg har arbejdet ansvarligt med økonomien og en tilbageholdenhed på 

udgifterne samt at tiltag for at forbedre aktivitetsniveauet i klubben. Sidstnævnte dog med 

begrænset held. 

Med udgangspunkt i planen for 2019 har der været flg. aktiviteter: 

• Starthavn for Singlehand Danmark rundt 

• Tursejlads udvalget genetableret – Pinsetur, Fredericia-tur, Dyvig-tur, Baagø Rundt 

og Brummers Cup 

• Fin deltagelse ved standerrejsning og -sænkning 

• Desværre kun et lille hold til duelighedskursus 

• Arrangementer i klubhuset om ture, udstyr, sejlads samt fredagsbar 

• Desværre kiksede det helt for vores ungdomsafdeling, hvor manglen på instruktører 

og voksne hjælpere betød, at vi ikke hverken sikkerhedsmæssigt eller 

uddannelsesmæssigt kunne præstere et forsvarligt tilbud til børn og unge 

• Plimsollerne – vores seniorafdeling og socialt velfungerende medlemmer fungerer 

godt og har renoveret standeren i efteråret 

• Mandags-holdet er trofaste og flittige og sørger for vores klubhus ude og inde. 

• Materialeudvalget holder udstyret vedlige – har nok haft det lettere i 2019, da 

udstyret ikke er brugt ret meget  

Generelt er vi som sejlklub udfordret vedr. kapsejlads, hvor flertallet af medlemmerne mere 

er til tursejlads. Især ungdomsafdelingen er under enormt pres – vi har for høje 

omkostninger til få medlemmer, dette skal vi arbejde med i 2020.   

Vi er også på linie med hele Forenings-Danmark i faldet i medlemstal og i udfordringen med 

at kapre flere hænder til at drive vores klub.  

• Ungdomsafdelingen har ligget brak i 2019 

• Ingen ville være kasserer ved sidste års generalforsamling og ny blev valgt i juni 

• Det er Tordenskjolds soldater, som trækker læsset – nu med 1 års mere erfaring og 

1 år ældre i gennemsnitsalder 

• Medlemstallet er faldet – og flere pensionist-medlemmer og færre senior-medlemmer 

Forventninger til 2020 
Her henvises til Budget 2020 og ledelsens beretning heri. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Assens Sejlklub for 2019 er aflagt efter samme principper som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen 

indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver 

og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

Periodisering 
Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen. 

Anlægsaktiver 
Driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 

afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi 

efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte 

tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Der foretages afskrivninger efter saldometoden: 

Både 10% p.a. 

Bådplads afskrives ikke  

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 

salgspris med fradrag af salgs omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 

salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 

Resultat - hovedtal 2019 2019 2018 

Afvigelse 
R19-R18 

Budget 
2019 

Indtægter  
 

    

Kontingenter 113.200 118.250 -5.050 125.000 

Sejlerskolen 17.975 38.950 -20.975 38.500 

Sejladsafdelingen 19.139 22.807 -3.668 17.401 

Fælles arrangementer 2.874 1.174 1.700 0 

  INDTÆGTER AKTIVITETER MED TILMELDING 153.188 181.181 -27.993 180.901 

         

Aktiviteter uden tilmelding 750 921 -171 0 

Kommunale tilskud 66.866 57.563 9.303 57.518 

Lejeindtægter 0 2.467 -2.467 2.800 

Indtægter vedr. salg af varer og i køkkenet 16.632 26.560 -9.928 25.000 

Sponsorindtægter 18.453 13.265 5.188 18.065 

Andre indtægter 948 0 948 0 

  INDTÆGTER AKTIVITETER UDEN TILMELDING 103.649 100.776 2.873 103.383 

INDTÆGTER I ALT 256.837 281.957 -25.120 284.284 

         

Udgifter         

Omkostningsgodtgørelse 0 2.617 2.617 2.500 

Klubhus & Søsportscenter 114.267 112.411 -1.856 100.000 

Udvalg og afdelinger 13.373 25.321 11.948 15.000 

Epoke drift 7.183 8.354 1.171 8.000 

Joller  2.950 2.859 -91 3.000 

Seascape drift 515 16.135 15.620 10.000 

Motorbåde & følgebåde drift 5.678 15.205 9.527 6.000 

Kursusudgifter sejlerskolen 7.074 16.082 9.008 17.500 

Tlf., internet, div. Adm. Udgifter 1.829 6.542 4.713 10.000 

Annoncering 11.088 5.161 -5.927 5.500 

Klubmodul, medl.adm., website, regnskab 6.566 6.592 26 6.838 

Nets & MobilPay 3.165 2.001 -1.164 2.000 

Forsikring både, motorer, trailere 26.610 33.109 6.499 30.500 

Gaver & præmier 2.712 6.634 3.922 7.100 

Kurser og uddannelse 0 10.667 10.667 5.600 

Kontingenter Dansk Sejlunion & Danske Tursejlere 24.711 22.660 -2.051 25.000 

   UDGIFTER I ALT 227.721 292.350 64.629 254.538 

         

   RESULTAT ORDINÆR DRIFT 29.116 -10.393 39.509 29.746 

Afskrivninger Seascape -25.166 -27.962 2.796 -25.000 

Finansielle poster -626 0 -626 0 

Ekstraordinære poster 9.500 10.000 -500 0 

         

   RESULTAT I ALT 12.824 -28.355 41.179 4.746 
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Balance pr. 31. december 2019 
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Noter indtægter 
 

Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

DRIFTSINDTÆGTER      

KONTINGENTINDTÆGTER    

  

  

Senior medlemmer 56.300,00 59.236  -2.936  57.749 

Pensionist medlemmer 33.920,00 33.672  248  34.040 

Junior Medlemsskab med Jolleleje 1.500,00 3.990  -2.490  4.560 
div. NETS "overskud" ved betaling med kort 
som kos 0,00 190  -190  190 

Gaste/støttemedlem 11.500,00 10.335  1.165  12.720 

Vest Fyns Efterskole 9.980,00 9.980  0  10.000 

Div.   0,00   5.741 

Kontingentindtægter, ialt 113.200,00 118.250  -5.050  125.000 

       
 

 

Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

SEJLERSKOLE     

  

  

Duelighedskursus, teori  7.500,00 13.750  -6.250  12.500 

Duelighedskursus, materialer 6.724,62 15.950  -9.225  16.000 

Duelighedskursus, praktik 3.750,00 9.250  -5.500  10.000 

Sejlerskole, ialt 17.974,62 38.950  -20.975  38.500 

       
 

Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

KAPSEJLADSAFDELINGEN    

  

  

Kursus i kapsejladsregler -511,44 -2.300  1.789  -2.300 

Aftenkapsejlads forår 4.290,00 3.300  990  3.300 

Aftenkapsejladser efterår 1.500,00 2.860  -1.360  2.640 

Bågø rundt kapsejlads 1.725,00 1.900  -175  1.900 

Lillebælt 2-Star Race for Kølbåde 560,00 1.000  -440  1.000 

Stævner - events 10.735,00  10.735  10.000 

Dyvig Tur/Retur 840,00 861  -21  861 

Kapsejladsafdelingen, ialt 19.138,56 22.807  -3.668  17.401 
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Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

Fælles arrangementer    

  

  

Pinsetur 400,00 341  59  0 

Torskespisning 2.474,00 1.013  1.461  0 

Fælles arrangementer ialt 2.874,00 1.174  1.700  0 

       

Indtægt fra aktiviteter med tilmelding, ialt 153.187,18 181.181  -27.994  180.901,00 

       

INDTÆGT FRA AKTIVITETER UDEN 
TILMELDING    

  

  

Event tilmeldinger 750,00 1.199  -449  0 

Indtægt fra aktiviteter uden tilmelding, ialt 750,00 921  -171  0 
 

Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

MODTAGET TILSKUD    

  

  

Kommunalt tilskud, lokaler 63.212,10 54.518  8.694  54.518 
Kommunalt tilskud, ungdoms aktivitet ca 203kr 
pr  3.654,00 3.045  609  3.000 

Modtaget tilskud, ialt 66.866,10 57.563  9.303  57.518 

       

LEJEINDTÆGTER       

Lejeindtægter, ialt 0,00 2.467  -2.467  2.800 

       

INDTÆGT FRA SALG AF VARER       

       

Ikke aktivitetrelateret salg af øl/vand m.v. 16.632,29 26.235  -9.603  25.000 

indtægt fra salg af varer, ialt 16.632,29 26.560  -9.928  25.000 

       

REKLAMEINDTÆGTER       

Reklameindtægter, alt 0,00  

 

0 

      

SPONSORINDTÆGTER       

Energi Fyn Tilskud og Fonden for Fynske Bank 2.853,00 3.065  -212  3.065 

Sponsorkonto 15.600,00 10.200  5.400  15.000 

Sponsorindtægter, ialt 18.453,00 13.265  5.188  18.065 

       

ØVRIGE INDTÆGTER       

Øvrige indtægter, ialt 948,26 

  

0 
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NOTER Udgifter 

Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

KLUBHUS & SØSPORTCENTER       

       

Rengøring og vinduespolering i Klubhuset 18.191,45 12.944  -5.247  15.000 

Svømmehal 4.930,00 5.270  340  4.030 

Security (Falk og GS4 aftaler) 10.401,96 8.466  -1.936  9.000 

Licenser 652,00 7.194  6.542  7.000 

Forsikring (løsøre), Ansvar og Kriminalitet 4.238,81 2.871  -1.368  3.000 

Elektricitet 6.745,05 6.228  -517  4.500 
Lokale gebyr Kommunen 30% af 
vand+varme 10.207,00  -10.207  0 

Inventar til klubhuset     5.000 

Indendørs vedligehold 750,00 11.409  10.659  5.000 

Udendørs vedligehold 386,65 2.831  2.444  1.000 

Klubhus/køkken indkøb/forbrug 10.956,41 7.763  -3.193  6.500 

Husleje Søsportscentret 46.808,00 46.808  0  46.808 

Klubhus & Søsportscenter ialt 114.267,33 118.953  4.686  106.838 
 

 

 

Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

UDGIFTER UDVALG/AFDELINGER    

  

  

Forplejning mm udvalg/afdelinger 6.034,40 13.506  7.472  15.000 

Udgifter til aktiviteter 7.338,55 10.219  2.880  0 

Sejlbåde, vedligeholdelse 7.183,40 8.354  1.171  8.000 

Joller, vedligeholdelse 2.950,00 2.859  -91  3.000 

Seascape, vedligeholdelse 515,00 16.135  15.620  10.000 

Motorbåde/følgebåde, vedligeholdelse 5.677,59 15.205  9.527  6.000 

Duelighedskursus materialer 6.741,56 16.082  9.340  17.000 

Duelighedskursus praktik 332,10  -332  0 

Udgifter udvalg/afdelinger ialt 36.772,60 83.956  47.183  59.000 
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Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

ADMIN      

Kontorartikler 503,70 1.453  949  1.500 

Telefon/internet 505,00 539  34  0 

Annoncer 11.088,44 5.161  -5.927  5.500 

Edb-udgifter 6.565,69 50  -6.516  0 

Nets, teller mm. 3.165,43 2.001  -1.164  2.000 

Forsikring: både, motorer, Trailere 26.610,04 33.109  6.499  30.500 

Revisor 820,31 3.867  3.047  8.000 

Kurser & uddannelse     5.600 

Mødeudgifter 0,00 313  313  0 

Gaver & Blomster 2.712,00 6.634  3.922  7.100 
Kontingenter Dansk Sejlunion & Danske 
Tursejlere m 24.710,56 

22.660  
-2.051  25.000 

Mindre anskaffelser 0,00 0  0  1.000 

Adminstrationsudgifter total 76.681,17 86.825  10.144  86.200 

       

Udgifter før afskrivninger 227.721,10 292.350  64.629  254.538,00 
 

 

Assens Sejlklub 2019 Total 2019 2018 Afvigelse 
Budget 

2019 

AFSKRIVNINGER    

  

  

Afskrivning på klubbådsaktiver 25.165,81 27.962  2.796  25.000 

Afskrivninger total 25.165,81 27.962  2.796  25.000 

       

FINANSIELLE POSTER      

Renteindtægter 24,75     

Diverse gebyrer 650,75     

Finansielle poster total -626,00     

       

EKSTRAORDINÆRE POSTER       

Ekstraordinære indtægter 9.500,00 10.000  -500    

Ekstraordinære poster total 9.500,00 10.000  -500    

       

UDGIFTER I ALT -261.760,91 -310.312  -48.551  -279.538,00 

       

DRIFTEN TOTAL 12.823,92 -28.355  41.179  4.746,00 

       
 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget og handlingsplaner 2020 
Assens Sejlklub 

 

Næsvej 25, 5610 Assens 
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Budget 2020 

Handlingsplaner 
Assens sejlklubs største udfordring er sejlernes faldende interesse for at være medlem af en 

sejlklub. Men det at under halvdelen af alle både i havnen er medlem af en af havnens 

sejlklubber er et kæmpe potentiale. 

Vi har en målsætning om at få minimum 10% nye medlemmer inden næste års 

generalforsamling. 

Hvad skal vi gøre for at lykkes i 2020: 

• Flere tilbud til medlemmerne 

• Bedre kommunikation via sociale medier og hjemmesiden 

• Bestyrelsen udarbejder ”jobbeskrivelser” for poster og udvalg 

• Bedre koordination mellem afdelingerne (Bl.a. Årshjul – Plandisc (PS)) 

• Finde det rette setup til ungdomsafdelingen 

På de følgende sider er de nuværende og nye aktiviteter for de enkelte udvalg beskrevet. 

Kommunikations & velkomst udvalg 

• Hvervning af nye medlemmer 

• Introduktion af nye medlemmer / kursister 

• Bedre kommunikation via sociale medier og hjemmesiden 

• Rekruttere flere frivillige via bestyrelsens ”jobbeskrivelser” 

• Proaktiv kontakt til bestyrelse og udvalg for at få materiale til www, FB m.v. 
 

Andet 
Sponsorater, undersøg mulighederne for sponsorater. 

Tursejladsudvalget 
Assens Sejlklub arrangerer ture af kortere eller længere varighed, med socialt samvær som 

det primære formål. Det kan f.eks. være ture til andre havne, øer eller blot en aftensejlads, 

eventuelt med fælles spisning, badning eller andet. 

Nuværende aktiviteter 

Udvalget er etableret i 2019, og Pinseturen blev afviklet med en tur til Fredericia. 

Hans L Petersen genopstiller som formand sammen med Dorthe som næstformand. 

Aktivitetstiltag 2020 

To til tre skemalagte turer pr år  

Etablerer en platform på Facebook til spontane fællesturer 

Vi vil starte med en aften om ”mad ombord”.  

Vi arbejder på at få et par nystartere fra Skive til at fortælle om deres beslutning om at købe 

og hente en 39 fods sejlbåd i Holland. Erfaring: Duelighedsbevis og lidt sejlads i Limfjorden 

med en aldrene Luna 26. Hvor svært kan være med 2 børn og hund? 

Pinseturen går formentlig mod Årøsund, og der arrangeres en skattejagt for børn og barnlige 

sjæle i nærliggende farvand. 

Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året 
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Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid 

for tilmelding 

Sejlerakademiet 
Assens Sejlklub har tradition for at udbyde en god sejleruddannelse via duelighedsbeviset 

og praktisk sejlads.  

Nuværende aktiviteter 

Duelighedsbeviset 

Praktisk sejlads starter primo maj, løber frem til efteråret og afsluttes med den praktisk 

prøve til duelighedsbeviset, i alt 10-12 aftener på vandet med erfarne skippere som vil 

coache kursisten. 

Teoretisk undervisning løber fra efteråret henover vinteren afsluttende med en teoretisk 

prøve i foråret. 

Dette ønsker vi at videreudvikle så der også bliver arrangeret kortere pop-up kurser. 

I 2019 fortsatte vi udbuddet af kurser til speedbådskørekortet i samarbejde med Robert 

Dølling, dette fastholder vi og afholder, når der er nok tilmeldte til et hold bestående af 4-5 

kursister. 

Der er i 2019 etableret samarbejde med Søredningstjenesten omkring uddannelse af 

Søredningstjenestens frivillige. 

Aktivitetstiltag 2020 

Aften med genopfriskning af navigation 

Planlægger en aften (februar/marts 2020) med en eksamensopgave og muligheden for at 

stille spørgsmål til navigation.  

Etablere udvalg for sejlerakademiet 

Finde personer blandt medlemmerne som vil være med i ledelsen af og udviklingen af 

Sejlerakademiet. ER DET DIG? Så kontakt Henrik Larsen (4016 7308). 

Sætte et hold af instruktører og undervisere 

Finde personer som vil være undervisere i Sejlerakademiet. ER DET DIG? Så kontakt 

Henrik Larsen (4016 7308). 

Dette for at kunne udvikle og tilbyde nye kurser og uddannelser – både nogle som 

efterspørges i Assens Sejlklub, men også forløb, korte som lange – som vi selv udvikler og 

finder relevante. 

Integrere kursister i klubben 

Sikre, at der er en procedure for kursister der afslutter en uddannelse, således disse finder 

det attraktivt at blive i sejlklubben – dette skal ske i et samarbejde med den øvrige del af 

Sejlklubben. Herunder deltagelse i tilbud om trænnings-/praktisk sejlads ”år 2”. 

Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året 
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid 

for tilmelding. 
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Ungdomsudvalget - Vision for etablering af Assens sejlklubs ungdomsarbejde 

Vision for ungdomsarbejdet 

Assens Sejlklub (AS) ønsker at lære børn og unge at sejle og færdes sikkert på vandet. 

Dette foregår i trygge og sjove rammer med fokus på det sociale liv og kammeratskabet. 

Sikkerhedsregler 

At sejle er ikke farligt, men man skal være forberedt og have det rigtige udstyr. 

 

Derfor gælder følgende: 

• Der er altid følgebåde bemandet med trænere / erfarne voksne  

• Erfarne trænere  

• Der sejles altid under hensyntagen til vind og vejr  

• Alle sejler altid iført svømmevest  

• Alle på vandet tager hensyn  

• Sejlere skal kunne svømme mindst 200 meter  

• Der føres mødelister for hver træning og der kvitteres for alle er tilbage efter endt 

træning 

 

Forældre involvering 

Klubbens aktiviteter kan ikke drives uden involvering af forældrene. 

 

Det forventes derfor af forældrene: 

• at de sikrer deres børn har en forsvarlig adfærd på havnen  

• at deres børn har det rette udstyr  

• at deres kontaktoplysninger er korrekte 

• at de hjælper med klargøring af udstyr og båden til træning  

• at de tager aktivt del i arbejdet omkring ungdomsafdelingens aktiviteter 

• at de og børnene deltager aktivt i vedligehold af klubbens udstyr 

 

Der etableres en Facebook gruppe eller lignende til kommunikation og koordinering af 

aktiviteter. 

 

Bådtyper 

Optimist – én mandsjolle (ca. 8-14 år) 

Tera– én mandsjolle (ca. 9-15 år)  

Feva – to personers jolle (ca. 11-18 år) 

 

Aktiviteter 

Det er op til trænerne i samarbejde med forældrene at planlægge aktiviteterne. 

Men aktiviteterne skal som minimum omfatte: 

• Undervisning i sikkerhed 

• Undervisning i sejlads 

• Undervisning (og deltagelse) i vedligeholdelse af materiel 

• ”Svømmeprøve” 

Og kan omfatte f.eks.: 

• Svømning om vinteren 

• E-game sejlads 

• Fælles ture / Stævner / Grill aftener 
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• Samarbejde med andre sejlklubber eller efterskoler 

Ungdomsudvalget 

Ungdomsarbejdet ledes af et ungdomsudvalg, hvor formand/næstformand deltager i 

sejlklubbens bestyrelsesmøder og derigennem tegner udvalget og har indflydelse på tildeling 

af ressourcer. 

Aktiviteterne skal planlægges således at omkostninger og aktivitetsniveau er i balance. 

Der indhentes hvert år børneattester på alle personer der har en rolle direkte i 

ungdomsarbejdet. 

Roller 

Udvalgsformand 

2 voksne trænere – har ansvaret for planlægning og afvikling af træning, samt sikkerhed 

2 hjælpe-trænere – sejler følgebåd, hjælper med rigning, sikkerhedsudstyr m.v. (min. 

speedbådskørekort) 

Søskende passer – tager sig af sejlernes mindre søskende medens forældrene og sejlere er 

aktive 

2 kahytsjomfruer til kabyssen – sørger for forplejning efter sejladsen, således at der f.eks. 

arrangeres fællesspisning for sejlerne og familien i klubhuset. 

 

Kapsejladsudvalget 
De medlemmer i Assens Sejlklub som ønsker at måle sig med vennerne i havnen for at se 

hvem der er hurtigst, har muligheden via Kapsejladsudvalgets (KU) aktiviteter. 

Omdrejningspunktet er sejladsen OG det sociale samvær efter sejladsen. 

 

Nuværende aktiviteter 

Onsdagssejladser 

Onsdag aften kl. 18.00 er der skippermøde i klubhuset, kl. 19.00 går starten. Der kæmpes 

på banen ude i Lillebælt, men selvom det ser drabeligt ud, så tages der hensyn og 

sikkerheden går vi ikke på kompromis med. 

Kom og vær’ med, enten med din egen båd eller som gast på en af de deltagende både.  

Efter sejladsen kan der købes en ostemad i klubhuset. 

Klubmesterskab 

Når vi nu har kæmpet hele sæsonen, så skal vi i efteråret også have afgjort hvem der så er 

den sande klubmester.  

Dyvig - retur 

Her sejler vi om kap fra Assens til Dyvig, griller sammen om aftenen, deler erfaringer og 

hygger. Efter den fælles morgenmad går starten igen hjem til Assens. Du kan sagtens 

deltage uden nogen form for kapsejlads erfaring. 
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Brummers cup 

Samme koncept som Dyvig – retur, men turen er kortere, vi spiser frokost sammen på 

Brummers Cafe, hvorefter vi sejler hjem til Assens samme dag. Også her kan du sagtens 

deltage uden nogen form for kapsejlads erfaring. 

Bågø rundt 

Sejladsen har en respit start, dvs. at bådene starter tidsmæssigt forskudt således, at alle 

teoretisk set skulle komme samtidig i mål, så den båd der kommer først i mål, har vundet. 

Efter sejladsen nyder vi vores medbragte frokostkurv i klubhuset. 

2-star race 

Denne kapsejlads er for de som vil sejler short-handed, der må således kun være en gast 

foruden skipper ombord. Dette stiller større krav til deltagernes samarbejde og 

sømandsskab. 

 

Aktivitetstiltag 2020 

Fyn rundt Classic Kerteminde får i år stop i Assens, for singlehanded. 
BB10 DM 13.-16. august 2020. 
Der arbejdes på Danmark rundt single handed igen kommer til Assens Sejlklub i 2020 og 
bliver muligvis udvidet med en double handed sejlads. 
 
Træningssejlads, Erik Kulavig står for at etablere praktisk sejlads om tirsdagen med fokus på 

træning. Der laves en beskrivelse som rundsendes af Erik Kulavig 

Introduktionsaften i april til kapsejlads, trim, regler mv. 
 
Introducerer øvrige medlemmer og afdelinger til kapsejlads f.eks. kapsejlads med flag, at 
kursister fra sejlerskolen kommer med ud at sejle med erfarne kapsejlere (skemalagt). 
 
Tracking på alle både under onsdagssejladserne til replay i klubben. 
 
I 2020 vil arrangementet Dyvig retur blive udvidet med underholdning i havnen og der vil 
blive arrangeret middag om aftenen. Der vil derfor også blive en betaling pr. deltagende 
person. 
 
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året 
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid 
for tilmelding Gastebank, bedre præmier.  
 

Klubliv  
Assens Sejlklubs klubhus har den bedste beliggenhed med udsigt ud over Lillebælt. Der er 

fri adgang til klubhuset, dets køkken, samt den dejlige terrasse, hvor man blot skal 

medbringe grillkul før man kan grille sin aftensmad. …. 

Aktivitetstiltag 2020 

Udarbejd en stillingsbeskrivelse på en ”Klubhus vært/koordinator” og find en kandidat. 

 

Andre aktiviteter 

Fredagsbar 

Fredag eftermiddag er der mulighed for at møde andre sejlere vinteren igennem i klubben til 

en kop kaffe eller en vand/øl. Om sommeren kan man mødes til fælles grill inden du letter 

anker for weekendturen. 
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Kan evt. suppleres med klubaftener tirsdag, så hvis du har lyst til at stå for disse 

arrangementer er du velkommen. 

Aktivitetstiltag 2020 

Ideer til ny indretning af klublokaler 
Frokost under klargøring af både. 
Koordinering af tiltag til socialt samvær i klubben f.eks. fredagsbar, foredrag mv. (hver 
afdeling i klubben er forpligtiget til at komme med et indlæg pr år. 
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året 
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid 
for tilmelding 

 

Mandagsholdet 

Mandagsholdet består af ildsjæle, som mødes hver mandag formiddag og står for diverse 

vedligeholdelsesopgaver, samtidig med de plejer socialt samvær - en vigtig del af 

fællesskabet. 

Aktivitetstiltag 2020 

Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året 
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid 
for tilmelding 
 

Plimsollerne 

Plimsollernes formål er, ved sammenkomster, møder og fællesturer, at styrke sammenholdet 

mellem klubbens seniormedlemmer. Plimsollerne mødes hver torsdag kl. 19.00 i klubben. 

Aktivitetstiltag 2020 

Information om deres aktiviteter og rammerne om disse mhp. synliggørelse og rekruttering af 
nye ”medlemmer”. 
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året 
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid 
for tilmelding  
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Resultat budget  
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Budgetforudsætninger 
Medlemmer 

• Fastholdelse eller vækst i antal medlemmer.  

• Kontingentstigning for pensionister iht. tidl. aftale om tilnærmelse af satsen for seniorer og 

pensionister. 

• Nye standere indkøbes i 2020 – budget 25 tkr 

Sejlerskolen 

• Fastholde sejlerskolens aktivitetsniveau  

• Pop-up kurser for erfarne sejlere om navigation,  

• Videreudvikle med tilbud til kursisterne i duelighed år 2 og 3 med vægt på praktisk sejlads 

Sejladsafdelingen  

• arrangerer DM for BB 10 meter  

• deltager i Fyn Rundt Classic sammen med Kerteminde Sejlklub som overnatningshavn for de, 

som ikke vil sejle om natten – double-hand sejlads 

• Værtsby for Danmark Rundt Singlehand 

• Udvikle arrangementer i tilknytning til disse stævner, som dels synliggør klubben, Assens og 

arrangementerne, dels skaber indtægter til klubben – mål 10 tkr. budgetteret 

• og fortsættelse af onsdagssejladser og ture  

• herunder Dyvig-sejlads med underholdning 

• og udvikle ugentlige ture for tursejlere med fælles samling i klubhuset efterfølgende 

Sponsorer 

• Mål om udvikling af vores sponsor-tilbud og sponsor-samarbejde til et højere indtægtsniveau 

• Udpege en lokal sponsor-besøger i Assens 

Ungdomsafdelingen 

• Ny strategi for ungdomsafdelingen og gen-etablering heraf – herunder finde instruktører og 

hjælpere, så sikkerheden er i orden og andre end instruktørerne står for meget af det praktiske 

• Afvikle Seascape-jollerne og reducere omkostningsniveauet for ungdomsafdelingen. Salgsprisen 

anses på niveau med den bogførte værdi. Budgetteret 0 tkr., men indgår i bestyrelsens arbejde. 

Aktiver 

• Havnepladsen F52, hvor Epoke lå, bevares indtil videre. 

Klubhuset 

• En vision om et ”værtspar”, som varetager det praktiske vedr. klubaftener, fredags-bar, grill-

aftener og andre hygge-aktiviteter og fremmer et mere aktivt klubliv for medlemmer og 

gæstesejlere drøftes, men er ikke budgetteret 

• Der søges funding til renovering af klubhuset og opdatering af inventar – forventes budgetteret i 

2021  

Kommunikation 

• Finde udvalgsmedlem, som har gode erfaringer med brugen af Facebook 

• Optimere kommunikationen til medlemmer 

Plimsollerne 

• Skabe tilgang til deres aktiviteter og torsdagsaftener 

• Fastholde de bådejere, som sælger deres båd, som medlemmer  
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Kontingent 2020 
Kontingentet er pr. husstand (ikke ungdomssejlere) 

De i 2019 vedtagne kategorier bibeholdes: 

1. Medlemmer = bådejere (ikke pensionister) 

2. Pensionister 

3. Gaster/støttemedlemmer uden båd 

4. Unge inkl. jolleleje/undervisning 

 

I 2020 foreslås følgende kontingent størrelser: 

1. 900 kr. (900 kr.) 

2. 600 kr. (500 kr.) 

3. 500 kr. (500 kr.) 

4. 1.100 kr. (1.100 kr.) 

5. Rabat ved brug af egen jolle  

 

Kontingentet for 2020 opkræves efter generalforsamlingen. 
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Valg af formand 
Per Smith (nuværende formand) stiller op som formand 

Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. I lige år vælges 2 

bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Første gang vælges dog 5. De 3 med flest stemmer 

vælges for 2 år. De andre 2 for 1 år.  

Til bestyrelsen blev følgende kandidater valgt 11. marts 2019: 

Bent Damsbo valgt for ét år. – genopstiller ikke 

Alex Gundersen valgt for to år. Sekretær 

Henrik Werchmeister valgt for to år. Fundraiserudvalget 

Per Smith valgt for to år. Næstformand 

og 11. juni 2019 valgtes Palle Isaksen Kasserer 

 

Der ska vælges 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsesmedlem 1:  

Bestyrelsesmedlem 2:  
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Behandling af indkomne forslag  
Herunder nedsættelse af evt. udvalg og godkendelse af formænd og næstformænd for disse 

jf. § 12. - fra medlemmer - fra bestyrelsen  

Forslag til nedsættelse af udvalg og godkendelse af formænd og 

næstformænd for disse jf. § 12 
 

Kapsejlads: 

Fmd.: Erik Kulavig 

Næst fmd.: Per Rasmussen 

Kommunikationsudvalget: 

Fmd.: Hans L. Petersen 

Næst fmd.:  

Tursejladsudvalget: 

Fmd.: Hans L. Petersen 

Næst fmd.: Dorthe Johannessen  

Mandagsholdet: 

Fmd.: John Lunn Walls 

Næst fmd.: Lars Petersen 

Sejlerakademiet: 

Fmd.: Kandidat søges 

Næst fmd.: Kandidat søges 

Underviser: Henrik Larsen 

Plimsollerne: 

Kontaktperson: Hans Kristian Mors 


