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Bestyrelsens beretning for året 2021 
Bestyrelsen redegør hermed for de overordnede aktiviteter der har været i klubben i løbet af 
sæsonen 2021. En sæson med aktiviteter som i starten og slutningen igen var præget af CoviD-
19. 
 
Året generelt 
 
Året startede med restriktioner som løbende blev strammet over vinteren, for så at blive sluppet 
mere og mere, med en dejlig sejlersommer til følge. 
 
Det blev en vinter (20-21) med is, men i mindre mængder, og uden skader på vores anlæg. 
Skønt at have et bobleanlæg som jo altid er klar, takket være gode frivillige kræfter. 
 
Vintertræning og arrangementer måtte udsættes og aflyses p.g.a. restriktioner som for sejlerne 
ikke helt gav mening. Der måtte i perioder kun være 5 eller 10 sejlere på fjorden – uanset at de 
ikke sejlede tæt eller i samme joller. Så selvom vi jo har en friluftssport, så var vi ligeså ramt af 
restriktioner som indendørssport i små lokaler. 
 
Standerhejsningen blev dog gennemført – med afstand, men til tops kom standeren. 
 
Generalforsamlingen var et af arrangementerne som blev udsat – men i slutningen af juni kunne 
vi komme igennem på vanlig sikker vis. 
 
Slagelse Vinkompagni Cup, sejlerskole og juniortræningen kunne dog komme i gang næsten 
som normalt og året bød også på en vanlig god Harboe Cup. 
 
Sommeren blev god og vi fornemmer at de fleste medlemmer kom godt rundt i Danmark. Vi har 
haft rigtigt mange gæstesejlere og der var i vores egen havn opsat håndsprit og der var igen 
brug for øget rengøring. 
 
Vores vedligeholdelseshold torsdagshold arbejdede igen utrætteligt og det er en stor glæde at 
holdet, via tovholderne Bjarne Venø Petersen, Bjarne Levin og Ole Mouritsen, i juni modtog 
Slagelse Kommunes Initiativpris, for det gode arbejde. Tillykke til dem og os alle. 
 
Den indledte dialog om spunsvæggene ved vores havn, har resulteret i projektbeskrivelse hos 
Slagelse Kommune, valg af rådgiver og en indstilling til byrådet om at projektet gennemføres. 
Gennemførelsen blev dog desværre udsat i slutningen af året, da kommunens økonomi ikke 
kunne rumme projektet (selvom det i det store billede er et lille projekt). I skrivende stund er 
projektet til behandling hos bl.a. Kystdirektoratet.  
 
Og vores aktiviteter: 
Corona var årsag til nedlukkede vinteraktiviteter, og vi kom først rigtigt i gang til sankt hans, 
men det var til gengæld et brag af en sammenkomst – 75 deltagere!!! 
 
Juniorer: 
Også for juniorerne generelt har Corona også gjort ondt. Både fordi søstjernerne blev færre og 
færre, men også fordi der ikke har været mange stævner.  
Juniorafdelingen består pt af juniorsejlere, da vi ikke har kunnet finde en ny træner til 
Søstjernerne, men vi forsøger ihærdigt. 
Juniorerne har dog deltaget i nogle af de få stævner der var – Sailextreme, VM for Feva og 
Harboe Cup havde alle deltagere fra SAS. 
 
Men vi er på sigt udfordret på hjælpen til den ugentlige træning og rekruttering af nye unge 
medlemmer. Måske det er afledt Corona-effekt eller en trend i vores samfund som også var 
startet inden Corona. Men frivillige er sværere at få. 
 



 
Sejlerskolen: 
Sejlerskolen har sejlet en del i 2021, men med lidt blandet udbytte for deltagerne. Om det kun 
har været Corona, eller også store forskelligheder på de deltagende både har deltagerne forsøgt 
at evaluere. Der ser ud til at være et behov for at få flere/nye kræfter på enkelte poster. 
Sejlerskolen er et meget vigtigt element for klubben, som skaber nye medlemmer, læring og 
også gerne skulle medvirke til et øget socialt sammenhold. 
 
Det er for bestyrelsen vigtigt at specielt det sociale element ikke glemmes i sejlerskolen. 
 
Øvrige: 
Vi fik igen i 2021 et hold Danmarksmestre. BB10’eren Jazz med Bjarne Venø Petersen, Lars 
Jensen, Søren Molter Hansen og Claus Møller Christensen vandt DM i august som blev sejlet 
udfor Egå. 
 
Økonomi: 
Klubbens økonomi var i 2021 ganske god, med er overskud på ca. 85.000 kr. Overskuddet 
skyldes primært flere gæstesejlere, den udskudte pæleudskiftning, lavere elforbrug, lavere 
udgifter til rengøring samt en mindre end ventet forbrug hos juniorer. 
 
 



Beretning fra Broudvalget 
2021 var året hvor vi næsten var fri for restriktioner, og var klar til at tage på vandet. 
 
Vi havde bestilt nye pæle til renovering af estakaderne, samt et par udskiftninger og regulering 
af et par pladser. 
 
Desværre blev Svend, som skulle ramme pælene brændt af, og der var ingen pæle til ham og 
SAS. 
 
I år er de leveret, og bliver slået i løbet af foråret. 
 
Vi havde igen rigtig mange gæster, og jeg vil ikke udelukke at Hovmesterens buffet trækker 
lidt ekstra. 
 
Vores utrættelige torsdagshold har igen gjort en kæmpe indsats med at holde vores anlæg ¨up 
to date¨. Tak til jer! 
 
I ønskes alle en fantastisk sejlersæson.  
 
Brokaptajnen 
Jesper Bjerge Christensen  



 

Beretning fra Kapsejladsudvalget 
Slagelse Vinkompagni Cup 
2021’s onsdagssejladser gik godt. Deltagerantallet var svingende, men fornuftigt og desværre 
blev klubmesterskabet igen aflyst p.g.a. vejret. 
 
Men alt i alt fik vi sejlet en serie gode sejladser, som blev flot afviklet af det faste dommerteam, 
Torben, Frank, Leif, Sussi og selvfølgelig Thormod, der som altid lagde båd til. På nær de enkelte 
gange, hvor arbejdet kaldte, men så var Lars Ellegaard klar med båd. En stor tak skal lyde de 
disse uundværlige folk!!!! 
 
Her skal også lyde en stor tak til vores fine sponsor SLAGELSE VINKOMPAGNI, som igen i 2021 
har givet os en meget flot støtte. 
 
Vores hovmester skal også roses for en usædvanlig fin service. Han har altid varm mad klar, når 
de sultne sejlere vender hjem efter strabadserne på banen! 
 
Vi håber, at vi i 2022 ser endnu flere på vandet, så endnu flere kan nyde de oplevelser 
onsdagssejladserne giver. Her er de gode muligheder for at blive bedre til at håndtere sin båd 
og få afprøvet de flyvesejl, som måske endnu ikke er kommet frem fra gemmerne til 
weekendsejladsen eller ferien. 
 
På gensyn fra onsdagsudvalget 
 
 
Harboe Cup 
Harboe Cup vendte tilbage i 2021. Dog med ca. 100 færre deltagere end normalt, givet pga. 
coronarestriktioner i andre lande samt afholdelse af diverse udsatte arrangementer i Danmark. 
 
Stævnet blev en god oplevelse for deltagerne og økonomisk også for klubben. 
Vejret bød på både frisk vind, bølger og efter en vinddrejning til søndag også på fladt vand og 
mindre frisk luft. 
 
Selvom 2021 var et år påvirket af CoviD-19, så blev stævnet ganske godt, og alle frivillige, 
deltagere, sponsorer og samarbejdspartnere skylder vi en stor tak. 
 
 
Bjarne Venø Petersen, Bjarne Levin og Claus Møller Christensen 



Beretning fra Sejlerskolen 
Vi lagde ud første mandag i maj. Alle elever var mødt op. Men pga. covid19 blev der kun holdt 
en kort introduktion af, hvad der skulle ske i sejlerskolen, herunder fællesspisning efter endt 
sejlads. Samt givet en kort gennemgang af det udsendte program for foråret.  
 
Eleverne blev derefter fordelt på de 5 både, hvorefter instruktørerne tog over.  
 
Der var fælles spisning et par gange. Det var smadder hyggeligt, at snakke på tværs af de 5 
både. Høre hvordan det gik hos de andre.  
 
Desværre var der sjældent fuldt hus, så folk måtte rokeres rundt.  
 
Generelt var det et anderledes sejlerskole år. De fleste havde selv båd, og vidste meget i 
forvejen.  
 
Sejlerskolen skal holde fri i skolernes sommerferie. Næsten ingen elever mødte op første gang i 
august.  
 
En bedre plan B, i tilfælde af dårligt vejr, ønskes af instruktørerne. Så det må vi jo gøre noget 
ved.  
 
Til næste sæson kan vi godt komme til at mangle instruktører/både, da man som instruktør 
finder sig bundet af at være til stede hver mandag.  
 
Jeg er indstillet på at gøre denne toårsperiode færdig, hermed menes at stå for indkaldelse og 
andet overordnet arbejde ved sejlerskolen.  
 
Venlig hilsen  
 
På vegne af instruktørerne i sejlerskolen.  
Jan Jensen  / Lizette Rysgaard  
 



Beretning fra Aktivitetsudvalget.  
Corona lukkede ned for alle vinteraktiviteter. 
 
Vi kunne være sammen igen til Sankt Hans og det fejrede vi med fællesspisning for 75 
medlemmer. Vi havde ingen forhåndstilmelding så det var ”spændende” at finde plads til alle i 
gården. Det gik dog godt, alle var søde og hjalp hinanden med at finde plads.  
 
Den 12.-13. juni havde vi planlagt en tur til Vejrø. Det var dårligt vejr og vi udsatte Vejrø turen 
og lagde den sammen med Brombærturen.  
 
Den 28. august havde vi brombær tur. Grundet dårligt vejr, blev det dog ikke til Vejrø, men i 
skov og krat omkring Skælskør. Vi spiste frokost og Tormod lavede 25 lækre glas 
brombærsyltetøj. Det blev bagt pandekager og vi smagte på herlighederne. Henning inviterede 
til sejlads på fjorden så vi nåede også at sejle pålideligheds sejlads. Dagen sluttede med 
fællesgrill og spisning i Multirummet. Her deltog også nogle af havnens gæster.  
 
Den 23. oktober var der standernedhaling og efterfølgende middag hos houmesteren. Her var 
fuldt hus og alle havde en dejlig aften.  
 
Den 20. november havde vi julefrokost i Multirummet. Traditionen tro, kom alle med en ret mad 
som vi delte med hinanden. Efter middag var der kaffe og Banko. Gevinsterne som var doneret 
af Harboe cup, modtog vi med stor glæde.  
 
Fredagsgrillen er også blevet tændt flere gange, så alt taget i betragtning, blev der alligevel en 
del socialt samvær.   
 
 
De bedste hilsner 
Sussi Petersen



Beretning fra Juniorafdelingen 
Til at starte med vil jeg gerne takke vores fantastiske trænere Laura, Nikolaj, Malte og Claus, 
for en rigtig solid indsats året igennem. Alle er mødt op med en positiv energi der skaber en 
fantastisk ramme for alle vores juniorer. 
Herefter skal alle de faste forælder hjælpere, have en kæmpe tak for deres indsats og for at 
være medvirkende til at det hele lykkes.  
 
Når man ser tilbage til sæson 2021 må vi sige at vi er blevet en lille gruppe. Vi er samlet 21 
junior medlemmer. Nu hvor Søstjerne holdet ikke er oppe og køre. 
 
Jeg arbejder fortsat på at finde en frivillig søstjerne leder der ønsker at give vand og leg videre 
til børn, så de får en god oplevelse på havnen, men det er fortsat meget svært at finde 
frivillige. 
 
Sæson 2021 er første sæson i mange år hvor vi kun har haft sejler hold: 
Junior sejlere – Sejler mandag og torsdag. 
Begynder sejlere - sejler torsdag. 
 
Konceptet fungerer godt med disse holdopdelinger i den første del af sæsonen. Trænere kan 
på bedste måde have fokus på det enkelte junior medlem, hvor alle føler sig trykke, men 
samtidig kan blive udfordret når lysten og modet rækker. 
 
Begynder sejlerne ledet af Malte og Dan. Vi startede op med 8-10 børn der ville sejle 
optimist jolle. De fleste havde været på holdet fra året før, men ingen af dem havde sejlet 
vinter sejlads. Der kom også 3-4 børn udefra for at prøve at sejle i Skælskør Amatør-Sejlklub. 
Men de dampede desværre hurtigt af igen da interessen ikke rigtig var der. Men 
begyndersejlerne havde nogle gode træninger om torsdagen. Hvor alle gængse øvelser blev 
trænet.  
I løbet af sæsonen var der et par der valgte at stoppe, de sejlede nok mest for deres forældres 
skyld. Så vi stod tilbage med en god håndfuld der hyggede sig med sejladsen og træningen. 
Og ikke mindst hyggen på havnen. Efter sommerferien lagde vi begge hold sammen for at få 
en bedre træning for alle. Både begyndere og de øvede sejlere. 
  
Junior sejlerne eller kapsejlerne er det eneste hold der sejler hele året. Gennem vinteren 
sejler de 8-10 seje unge mennesker hver søndag, de trodser vind og vejr, og da foråret kom, 
sejlede de både mandag og torsdag. 
Laura, Nikolaj og Claus træner dem i kapsejlads, regler og taktik. 
 
Pga. af Corona situationen valgte vi ikke at have vinterteori eller svømmehal arrangementer i 
sæson 2021. 
 
Hele sæsonen har været ”plaget” af Corona restriktioner og manglende stævner, camps, og 
generel aktivitet ude i landet. Så set i bagspejlet et meget roligt år, uden de helt store ture 
rundt i landet. 
 
Men der har da været lidt, SAS junior medlemmer har deltaget i følgende: 
 

- Et par af de store drenge tog til RS FEVA VM i Travemünde Tyskland i en uge af deres 
sommerferie. De gik sammen med to andre unge fra sejlklubben Egensedybet på Fyn 
så de dannede to joller. De vandt ikke VM men de havde en kæmpe oplevelse. 

 
- Sailextreme i Kerteminde. Med en god deltagelse fra SAS, Vejret var lidt til den hårde 

side.  
 

- Harboe Cup hvor alle der vil konkurrere var med. Igennem en fantastisk weekend. 
 
Så aktivitetsniveauet har været mindre end vi plejer. 
 
 



 
Der var 3-4 unge mennesker der syntes de manglede lidt ekstra kapsejlads. Og derfor stillede 
de igen i sæson 2021 op i klubbens SB20 i onsdags sejladsen. ”Slagelse vin cup”.  
Yderligere tog de unge SB20eren på sommerture, hvor hygge, badeture ved Kobæk eller en 
tur til Agersø efter is, var i fokus. 
Jeg er sikker på de er at finde på banen om onsdagen i den kommende sæson. 
 
Lørdag den 11/9 var juniorerne på vandet i Skælskør havn, i samarbejde med Lions Club, for 
at fange dåser fra årets Harboe ”dåse ræs lotteri” vi havde krydret dagen med sejlads og leg 
fra morgen til aften, samt grill og hygge på terrassen om aftenen. Igennem dagen var forældre 
og søskende med til leg og hygge. 
 
”Lige en lille fortælling, fra Harboe dåse ræset, SAS junior gruppen sejlede over i Skælskør 
havn i 3 hvide RIB både, hvor alle junior medlemmer og trænere i ens mørkeblå ”Harboe 
trøjer/Junior t-shirts” vi så ”piv godt ud”. Så der kunne blive taget billeder til lokalavisen og 
sponsorer.” Senere på efteråret var vores SAS junior setup fra dagen, blevet en del af 
ProSafes reklame om deres Brig både til sejlklubber og junior arbejde” 
Så det er fedt at vores samarbejdspartnere bruger os i deres arbejde, når vi i SAS gerne vil 
være en del af vores sponsorer og samarbejdspartnere.  
 
I den sene sæson 2020 købte SAS junior afdelingen to laser joller og i begyndelsen af 2021 
købte vi en Europa jolle. Alle 3 joller er sponsoreret af gode samarbejdspartnere. Foreningen 
Østifterne, NordeaFonden og Lions Club Skælskør. 
 
Vi er ligesom andre sejlklubber i landet ramt af at de unge mennesker forlader sejlsporten i de 
år der hedder efterskole og gymnasieårene. Så vi i SAS forsøger at skabe tilbud i sejlklubben 
så vi kan tilbyde jolle typer til de store der gerne vil sejle. Så de unge mennesker forbliver en 
del af sejlsporten.  
 
Slutteligt vil jeg gerne sige et kæmpe tak til et par herrer der tilbød at bundmale den ene 
SB20ér. De unge havde selv slebet bunden og får deres arbejde ”godkendt” af Bjarne inden de 
kunne tage hjem fra havnen. Og dagen efter klarede Bjarne, Bjarne og Jan kemi arbejdet med 
grunder og maling.  
 
Juniorafdelingen takker igen klubben for den store støtte vi modtager sæsonen igennem og for 
de mange opmuntrende ord og smil vi møder på havnen.  
Vi vil gerne sige et stort tak til klubben for at vi som juniorer har de muligheder og rammer til 
rådighed, som klubben kan tilbyde.   
 
ET STORT TAK 
 
Anders Tümmler  



Beretning fra Vedligeholdelsesgruppen 
Første halvdel af 2021 var præget af Corona. Vi arbejdede derfor i hold på 5 for ikke at smitte 
hinanden. Når vi samledes, sad vi udenfor i den friske luft.  
 
Af større projekter kan nedenstående nævnes, men ud over disse projekter følger vi et årshjul 
med faste opgaver.   
 

• Renovering af broer: Udskiftning af slidte gangbrædder, nye sidekasser og kantbrædder. 
Elstandere og vandhaner er rep. Nye plads-nr. samt røde og grønne skilte monteret. 
Bobleanlæg er renoveret. 

• Klubhus er blevet malet udvendigt. Nyt ventilationsanlæg i grovkøkken monteret. 
Opsætning af nye borde og bænke. Desuden er der forberedt udskiftning af klubhusets 
tag gennem Indkøb af materialer.  

• Der er udskiftet wire på mastekranen. Oprensning af sporene i beddingen. Ny 
redningsstige fra Trygfonden opsat på bro 2. Opsætning af kamera på bro 2. 

• Algebehandling af klubbens træværk. 
• Inga og Peder har vedligeholdt klubbens udeområder.  
• Asfaltarbejde ved juniorskure. Bundbehandling af én SB 20.  
• Udlægning og optagning af turbøjer i Bøgevigen. 
• Endvidere skal nævnes, at Torsdagsholdet blev tildelt Slagelse Guld initiativpris.  

 
Veluxfonden har efter ansøgning tildelt torsdagsholdet 30.000 kr. til indkøb af værktøj. Derfor 
er der igangværende arbejde med etablering af værkstedsrum til værktøjet fra Veluxfonden. 
 
I 2021 holdt torsdagsholdet to julefrokoster. En om sommeren fra 2020 og en i november.  
 
Alle er naturligvis velkomne til at deltage i torsdagsholdets arbejde 
 
Styregruppen 
Bjarne, Bjarne og Ole 
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