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Bestyrelsens beretning for året 2020
Bestyrelsen redegør hermed for de overordnede aktiviteter der har været i klubben i løbet af
sæsonen 2020. En sæson og en række beretninger som i stor grad er præget af påvirkning af
Corona virusen.
Først lidt om året generelt og specielt ved vores havn:
Året blev skudt rigtigt godt igang. Oprensningen af vores havn kom i gang i januar og afsluttet
efter en effektiv indsats af entreprenøren, men også af vores flittige vedligeholdelseshold som
slæbte, skar og fjernede gamle pæle.
Men inden året kunne fortsætte på samme gode vis, ramte Coronaen. Generalforsamlingen blev
udsat, søsætning af både og standerhejsning blev udsat (og efterfølgende virtuel), ligesom alle
aktiviteter med vedligeholdelse, kapsejlads og træning blev udsat.
Heldigvis er sejlsport jo en friluftsaktivitet, med masser af mulighed for at holde afstand til andre
end de få ombord. Dermed kom også muligheden for at sejle Slagelse Vinkompagni Cup,
sejlerskolen og juniorernes træning.
Men forsamlingsrestriktioner betød at rigtigt mange kapsejladser og aktiviteter blev aflyst.
Men sommeren var rigtig god og oplevelsen er, at de fleste fik gode muligheder for at komme
rundt i Danmark og delvist nabolande. I vores egen havn er der opsat håndsprit,
orienteringsplakater og der blev skruet op for antallet af rengøringer.
Vores vedligeholdelseshold har fået etableret en rigtig flot udvidelse af jollepladsen. Den var
tiltrængt både sommer, men også vinter. Om vinteren er der masser af aktivitet, med
juniorernes træning hver søndag, og OK jollerne fra SAS og Korsør Sejlklub samles hos os til
tilsvarende vintertræning. Det giver godt liv i klubben. Pladsen er støttet af Friluftsrådet, og har
næsten ikke kostet klubben penge – hvilket jo alene skyldes en kæmpe indsats af
vedligeholdelsesholdet.
Vi har indled dialog med Slagelse Kommune om spunsvæggene ved vores havn og i den
forbindelse også vores leje af området generelt. Vi har gjort kommunen opmærksom på, at der
flyder materiale ud foran klubhuset, ved stensætningen foran parkeringspladsen og at væggen
mod roklubben er pilrådden. Der er på klubbens regning foretaget undersøgelse af spunsvæggen
foran klubhuset, og den er ikke i god stand. Slagelse Kommune har forsøgt at tage en fornyelse
med i budgetforhandlingerne for 2021, men det er ikke blevet medtaget pt. Dialogen fortsætter
og vi presser på for en hurtig men også korrekt løsning af problemet.
I august fil vi endeligt afholdt vores Generalforsamling, hvor der også blev afrapporteret fra
oprensningsprojektet. Det blev billigere end budgetteret, og dermed med mindre regning til
bådejere med plads i havnen.
Standernedhalingen endte også med at blive uden medlemmer ud over bestyrelsen og uden den
traditionelle kaffe og kage. Vi må tage revanche i 2021.
Og vores aktiviteter:
Ganske få arrangementer blev gennemført p.g.a. de mange restriktioner og forsigtighed omkring
smitterisiko. Naturligvis følger sejlklubben alle retningslinjer og ved de arrangementer som blev
afholdt, var det glædeligt med gode opbakning og respekten omkring anvendelse af håndsprit,
afstand og hensyn.
Juniorer:
Juniorafdelingen består fortsat af søstjerner og sejlere, men vi kom dog senere i gang end
normalt. Vi fik blandt andet sponsoreret 2 nye Lasere som skulle have været døbt ved

standerhejsningen, men dette udsættes til 2021, så sponsorerne kan komme forbi og se dem.
Jollerne har dog været på vandet allerede i 2020, hvor vores største juniorer har stor glæde af
dem.
Den sene start har givet påvirket tiltrækningen af nye sejlere og søstjerner, men vi vil i 2021
forsøge at aktivere skoler i kommunen, og forsøge med lidt mere presse omkring opstarten.
Juniorerne har naturligvis ikke været så aktive udenbys som andre år, men der har være trænet
flittigt og de ser alle frem til 2021.
Sejlerskolen:
Sejlerskolen er et godt aktiv i klubben som igen og igen sejler med mange glade nye sejlere.
Også her var der en forsinket opstart, men stadig med udskiftning, så der kan komme nye til.
Der er benteliste, så initiativet er godt og det aktive hold af instruktører som lægger tid og både
til skal have en stor tak.
Mads Brockhus havde taget initiativ til en ’Sejlerskole II’, med fokus på kapsejlads. Denne endte
dog med ikke at blive igangsat, da Mads løb ind i en længere sygeperiode i foråret og
forsommeren.
Øvrige:
Sommeren blev den bedst besøgte i mange, mange år. Måske den bedste nogen sinde. Vi har i
SAS haft mere end 600 overnatninger i sæsonen, hvoraf lidt over halvdelen er fra medlemmer
af Frihavnsordningen.
I et år med smitterisiko har turbøjerne helt sikkert været flittigt brugt og et godt alternativ til at
komme i land og omgås andre mennesker. Udlægningen var igen arrangeret Lone og Henning,
som lægger bøjer ud i hele landet. Bjarne og Bjarne har taget opgaven på vegne af SAS – tak
for det.
Økonomi:
Klubbens økonomi var i 2020 også ganske god.
Oprensningsprojeket er jo noget vi har glæde af i rigtigt mange år, og efter vores
afskrivningsregler, har bestyrelsen besluttet at afskrive udgiften på ca. 330.000 over 10 år.
Ligeledes er nye pæle afskrevet, men over 5 år.
Vi får fortsat lokaletilskud fra Slagelse Kommune, hvorfor indtægterne er højere end
budgetteret. (Budgettet blev jo lagt i 2018 inden første lokaletilskud blev modtaget)
Den gode gæstesæson har medført den højeste indtægt på gæstesejlere nogen sinde (17.500
kr. mere end budgetteret). Vi har også haft flere vinterliggere end tidligere. Det er ikke ønsket
at dette stiger, da det også slider på broer og pæle og besværliggør renovering i foråret.
Vi har haft ikke budgetterede udgifter til undersøgelse af spunsen foran klubhuset og
vedligeholdelsen generelt har været højere end budgetteret. Det er dog gode penge der er givet
ud her, da klubben er i rigtig god vedligeholdelsesmæssig stand.
Vandudgiften er faldet efter et unormalt højt forbrug i 2018 som budgettet er sat efter.
Harboe Cup blev som bekendt ikke afholdt, men resultatet er fint som følge af tilskud fra Harboes
Bryggeri og Corona puljer.
Klubbens investerede formue har givet et afkast budgetteret, trods et meget volatilt år på
finansmarkederne. Afkastet af den investerede kapital var ca. 3%.
Årets resultat før afskrivninger var på niveau med budgettet og efter de besluttede afskrivninger
af oprensning og pæle ender det på ca. -21.000. Det opfatter bestyrelsen som et godt resultat i
det meget anderledes Corona-år.

Beretning fra Broudvalget
2020 har som alle ved, været et noget specielt år, men vi har alligevel haft rigtig mange
gæstesejlere i vores lille havn, og oprensningen i foråret har gjort at de har kunnet vælge frit
mellem pladserne. Det har for os i broudvalget også været nemmere at fordele pladser, når der
ikke skulle tages højde for dybden.
Pladserne på indersiden af bro 3 er gjort længere og bredere, hvilket har givet mulighed for også
fremover, at kunne tilbyde attraktive pladser for lidt større både.
Vi har nu også nået en grænse for, hvor store pladser vi kan lave, uden at havnen bliver for
¨mokket¨ og der er heldigvis stadig et behov for alle størrelse pladser.
I skrivende stund (22-01-2021) ved vi ikke helt hvor mange pæle der bliver udskiftet i foråret,
men forventer helt bestemt en indsats på estakaderne.
Igen i år skal vi sige tak til torsdagsholdet, og andre som frivilligt har gjort en indsats for at
vedligeholde og forbedre vores broanlæg.
I ønskes alle en fantastisk sejlersæson
Venlig hilsen
Brokaptajnen

Beretning fra Kapsejladsudvalget
Slagelse Vinkompagni Cup
2020 onsdagssejladser fik en noget anderledes start. De første sejladser blev aflyst, og da
sejladserne endelig kunne gå i gang, var det med et alternativt set up af hensyn til
forsamlingsforbuddet. Det blev så med respiten først. Men dette betød, at der ikke kunne ændres
banelængde, vindstyrketabel, og programmet sailwave, som er vores beregningsprogram, heller
ikke var anvendeligt.
Der blev så forsøgt et andet setup, en simpel start med 1 minuts mellemrum. Dette muliggjorde
baneændringer osv. Men spændingen på startlinjen var der jo stadig ikke.
Endelig blev det muligt at vende tilbage til fælles start dog med 2 starter, da antallet af deltagere
i gennemsnit var større end forventet, en ganske positiv situation.
Resten af årets sejladser forløb efter planen, men Klubmesterskabet måtte aflyses grundet
manglende vind.
Alt i alt en serie gode sejladser flot afviklet af det faste dommerteam, som bestod af Torben,
Frank, Leif, Susie 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 år 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 endnu flere i 2021 får øjnene op for 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 blev desværre aflyst som følge af Corona-pandemien og de restriktioner som vi
forventede ville gælde under stævnet. I den sidste måned op til stævnet blev restriktionerne
skærpet yderligere og pandemiens påvirkning i Danmark værre, og det var derfor en
tilfredsstillende beslutning der blev taget.
Harboes Bryggeri har trods aflysningen ydet et kontant sponsorat til klubben. Mindre end ved år
med Harboe Cup, men en vigtig og værdsat støtte. Tak til Harboe for det gode samarbejde, vi
håber på et godt jubilæumsstævne i 2021.
Vi har haft mulighed for at søge en af de støtteordninger som er etableret under ’Coronapakkerne’ og klubben har fået et tilskud på 35% af det ansøgte.
SB20
SB-20’erne blev sat i vandet senere end ventet, men blev brugt flittigt i sommerferien og også
til nogle af Slagelse Vinkompagni Cup sejladserne. Vi forventer at de bundmales i 2021 og
søsættes i foråret. Dette var den oprindelige plan for 2020 som Corona også spændte ben for.
Bjarne Venø Petersen, Bjarne Levin og Claus Møller Christensen

Beretning fra Sejlerskolen
Covid-19 satte sit præg på årets sejlerskole. Starten blev udsat, den første mandag i maj, gik
starten endelig.
5 både med 1 instruktør og 2 elever i hver. I år var der 9 anden års elever og en enkelt første
års elev. Flere kunne det ikke blive til, pga. de gældende restriktioner.
Teori og praksis sejlads foregik ombord på de enkelte både.
Forskellige øvelser: sejle mod vinden (krydse), halvvind, agten for tværs og plat læns. Rigtig
mange ’mand over bord’ øvelser. ’På grund’ øvelser for at lære at komme af grund. En enkelt
båd lærte at det ikke umiddelbart er smart at sejle med spiler på fjorden. Båden skar op, og de
sad godt og grundigt på grund ude ved lodsbroen imellem jollerne.
Nat sejlads til Agersø. Afgang fredag kl. 20, ud og runde femmeren, der blev snakket om blink
og ledefyr. Vel ankommet til Agersø havn, var der hjemmebag, lidt varmt at drikke og andre
flydende væsker.
Retur og ind af fjorden i mørke, alle kom i havn uden at være gået på grund.
Lidt omrokering efter sommerferien. De elever der havde valgt at skulle op til praktisk
duelighedsprøve, gennemgik en grundig gennemgang af bådene og terpede efter alle kunstens
regler.
Alle 5 bestod. 1 junior bestod samme prøve. Tillykke til jer alle.
Efter hver aften, blev der sluttet af med mad i multirummet. Smadder hyggeligt lige at runde
aftenen af.
Stor tak til instruktører og madmor fra alle elever.
Til sejlerskolen 2021, mangler der en skipper med båd. Henvendelse til sejlerskoleleder Jan
Jensen på tlf. 21 77 44 08.
Lizette Rysgaard

Beretning fra Aktivitetsudvalget.
Januar måned startede med nytårskur, hvor ca. 50 medlemmer mødtes og gik 7 km med et lille
stop ved naturskolen. Ved hjemkomsten var der en let frokostanretning.
Den 18. januar bød på spisning og foredrag om PET´S organisation og arbejdsopgaver v/Leif
Hansen.
Den 8. februar var der arrangeret en vild aften i klubhuset. Alle pladser var besat og vi fik rådyr
(leveret af medlemmer) med efterfølgende kaffe i multirummet og musikalsk underholdning
v/Jonas og gæstesolist Ellen.
Den 29. februar serverede Peter Jensen hamburgryg (rester fra Harboe Cup) og vi så filmen
”Amatører til søs”.
Så kom Corona og vi aflyste aftenen med Garmin.
Alle sommerens aktiviteter blev aflyst, men lørdag den 29. august var forsamling af 50 personer
tilladt og vi sejlede Flotillesejlads til Vejrø og lavede Brombærtur samtidig. Det var dejligt vejr
og ved ankomsten samlede vi 10 kg brombær som Thormod og co. lavede til dejligt syltetøj. Vi
grillede aftensmaden og til dessert fik vi pandekager og det nylavede syltetøj. Vi sejlede hjem
om søndagen og drak kaffe sammen på grill pladsen. Senere på dagen var nogle heldige.
Hovmesteren havde rester fra en festmiddag og gav frokost.
Årets sidste arrangement blev Skælcup. Ole Christensen havde arrangeret en single hand sejlads
med respitten forud. Dommerbåd med Frank og David samt de 12 deltagende både havde en fin
dag på vandet. Vinderen blev Bjarne Venø, og dagen afsluttede med præmieoverrækkelse,
moleøl (sponseret af Harboe) og pølser.
De bedste hilsner
Sussi Petersen

Beretning fra Juniorafdelingen
Når man ser tilbage til sæson 2020 er det første jeg tænker på Covid-19 - hold da op en speciel
sæson. Og hold da op en masse tiltag og beslutninger der har været taget, for at koordinere
med børn, trænere og forældre. Det sociale og sejlsportsmæssige har fungeret som det skulle,
under de myndighedskrav vi er blevet stillet overfor.
Til at starte med vil jeg gerne takke vores fantastiske trænere Laura, Mads, Sofie, Else, Malte,
Dan og Claus, for en rigtig flot 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.
Vi har i år kørt med 3 hold i vores junior gruppe:
Junior sejlere – Sejler mandag og torsdag.
Begynder sejlere - sejler torsdag.
Søstjerner – Sejler, leger, bader og fisker torsdag.
Konceptet fungerer godt med disse tre hold og deres inddeling. 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.
Søstjernerne har været ledet af Else, Sofie og Dan hvor fokus har været på leg og vand. Der
fanges krabber, små fisk, og leges i og omkring vandet. Holdet er blevet halveret i antal i 2020
sæsonen. Der har i gennemsnit været 5-8 børn. Men jeg tror også der er en del børn der er
blevet væk pga. Covid-19.
Begynder sejlerne ledet af Dan, Malte og Anders. Vi startede op med 8-10 børn der ville sejle
optimist jolle. Der kom et par nye ansigter på holdet gennem sæsonen og det er jo dejligt. I den
sidste halvdel af sæsonen har vi fået en ny junior træner i klubben. Det er Malte der selv sejler,
som er begyndt at træne de helt nye. Det er godt at se at ”klubbens” store sejlere når et
tidspunkt hvor de kan og vil træne de yngste medlemmer.
Junior sejlerne eller kap-sejlerne er det eneste hold der sejler året igennem. 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, Mads og Claus træner dem i kapsejlads og regler om sommeren og gennem vinteren har
Laura og Mads teori og fysisk træning mens Claus har dem med på vandet om søndagen.
Da 2020 sæsonen gik på hæld, valgte træner Mads at stoppe i klubben da han vil fokusere på
uddannelse og eget firma. Men herfra skal der igen lyde et stort tak for hans kæmpe indsats.
Hele sæsonen har været ”plaget” af manglende stævner, camps og generel aktivitet ude i landet.
Men i sommersæsonen har denne gruppe dog deltaget i følgende:
-

Feva Sjællands- og klassemesterskab. Med en 1. plads.
Roskilde Cup.
Med Zoom 8 – 1. og 2. plads.
Dansk Sejlunions - Sommerlejer i Middelfart.
Dansk Sejlunions – Uge 42 på Oure efterskole.

Så aktivitetsniveauet har været meget mindre end vi plejer.
Der var 3-4 unge mennesker der syntes de manglede noget kapsejlads. Og derfor stillede de op
i klubbens SB20 i onsdags sejladserne. De trænede i deres sommerferie ude mellem Kobæk og
Agersø. Her trænede de med sejltrim og gennakker. Og da onsdags sejl sæsonen startede igen
efter sommerferien valgte de at stille op et par gange. Bedste resultat var en samlet 2. plads.
Og jeg kan love jer – alle disse unge kommer igen om onsdagen i 2021!

I august holdt vi ”lodsbro tur”. Et weekend-arrangement, hvor alle juniorer og forældre var
inviteret til sjov, leg og sejlads begge dage. De store sov i multirummet og de små hjemme.
Men vejret var utroligt dårligt og vi valgte at aflyse søndagens aktiviteter.
I sæson 2019 fik vi stjålet vore ene RIB, men vi hentede penge fra Fonde, så regnestykket gik
op. Og i begyndelsen af 2020 ankom den nye RIB så træner holdet igen kunne komme på vandet
for vores juniorer.
Jeg gerne sige et kæmpe tak, til torsdagsholdet og alle de hjælpere der har knoklet med den
nye plads bag jolle skuret. Sikke en masse dejlig plads vi har fået til OK joller, trailere osv.
Et kæmpe tak for jeres flotte arbejde og resultat.
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
Status over vedligeholdelsesgruppens arbejder i 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bistået ved uddybningen af havnen ved, at fjerne – sortere – opskære og bortskaffe, de
pæle der blev trukket op for, at uddybningsfartøjet kunne arbejde.
Opmålt alle bådpladser efter etablering af nye agter pæle, samt lavet nye rød/grøn skilte
med de nye breddemål på pladserne.
Skiftet wire på mastekran.
Udskiftet defekte og udslidte vandslanger på broerne.
Udskiftet el-fatninger og isat LED-lys i alle el-standerne.
Udformet og opsat nyt ”Velkommen skilt” på estakaden ved indsejlingen til sejlklubben.
Udgravet og etableret ekstra ny jolleplads med belægning bag jollehusene. Den
opgravede jord er blevet placeret nederst på græsplænen op til p-pladsen og
efterfølgende planeret og tilsået med græs.
Alle udvendige murstensvægge under multirummet er blevet malet med gul ”Keim”
murmaling.
Vinduerne til juniorrummet er malet hvide.
Alle trævægge mod gårdrummet ved toiletterne er blevet malet, dvs. væg mod
materielrum og masteskur.
Altanen ved multirum er blevet malet hvid og området nedenfor trappen er ordnet.
Klubhuset har fået malet sternbrædder og vindskeder samt udvendigt træværk i gavle.
Alle bord/bænksæt er malet.
Der er monteret aftapningshaner til frostsikring på rør til udekøkkenet i gården og
monteret ekstra el-stilk i stander på bro 3.
Turbøjerne i Bøgevigen er blevet hhv. udlagt og optaget ved sæsonstart og afslutning.
Ud over ovennævnte er er der foretaget de sædvanlige rutiner mht.; vedligehold af
bobleanlæg, opsætning og nedtagning af vandslanger, vandet blomster og ryddet op efter
andre bådejere i miljørummet!! (brugte oliefiltre, spildolie samt udtjente akkumulatorer
o. lign).

I torsdagsklubben er alle selvfølgelig velkomne, der er ingen møde - eller tilmeldingspligt.
Gruppen mødes om torsdagen kl. 9 i multirummet, hvor arbejdet tilrettelægges og fordeles over
en kop kaffe. (Når vi må for Covid19).
Styregruppen
Bjarne, Bjarne og Ole

Skælskør Amatør-Sejlklub
Driftsregnskab 1/1 - 31/12 2020

Indtægter:
Kontingent Note nr. 1
Offentlige tilskud Note nr. 2
Gebyr venteliste
Indtægter i alt
Administration:
Møder
Porto
Kontorartikler
Telefon
Repræsentation
Annoncer
D.S. kontingent
Øvrige kontingenter
Forsikringer
Klubstander
Frihavnsmærker
Gebyrer
EDB
Kurser
Stander op/ned
Hjertestarter
Klubtøj
Udgifter administration

Total kr.
194.785,00

Budget kr.
204.000,00

38.044,13

15.000,00

5.400,00
238.229,13

2.000,00

kr.
12.942,26
0,00
1.969,85
2.900,00
0,00
3.697,50
31.185,06
4.311,40
45.989,33
0,00
3.598,00
10.910,30
9.829,75
0,00
60,00
1.871,87
5.658,00

Budget total kr.

221.000,00
kr.
10.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
33.000,00
6.000,00
45.000,00
3.000,00
2.000,00
9.000,00
12.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00

-134.923,32

-134.000,00

Broer:
Indtægter
Broleje
Gæstesejlere
Vinterleje
El vinterligger

kr.

kr.

316.625,00
67.488,54
43.450,00
1.833,50

363.000,00
50.000,00
22.000,00
7.000,00

Indtægter broer

429.397,04

442.000,00

Udgifter
Vedligeholdelse
Mastekran
Bedding
Masteskur
Renovation
Vedligeholdelse legeflåde
Vedligeholdelse estakader
Vedligeholdelse kran
Udgifter broer
Overskud broer

kr.
103.848,58
0,00
0,00
0,00
17.995,53
1.753,00
20.000,00
4.359,04
-147.956,15

kr.
75.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
138.000,00
281.440,89

304.000,00

Klubhus:
Udgifter
Vedligeholdelse
El Note nr. 3
Vandafgift
Inventar
Telefon/bredbånd
Rengøringsartikler
Køkken multirum
Rengøring
Papirvarer
Renovering af spuns
Ny parkeringsplads
Udgifter klubhus

kr.

Total kr.

Budget kr.

ki.
56.474,44
81.089,85
25.274,16
0,00
5.492,34
864,40
252,10
66.737,50
8.399,64
18.015,69
5.980,64

Total kr.

Budget kr.
25.000,00
85.000,00
75.000,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00
2.000,00
60.000,00
6.000,00
0,00
0,00

-268.580,76

Budget total kr.

-272.000,00

Juniorudvalg:
Udgifter
Stævnegebyrer
Forsikringer
Kørsel
Sommerlejr/div. arrangementer
Præmier
Benzin
Kurser
Undervisning/svømmehal
Møder
Materiel
Vedligeholdelse joller & SB 20
Vedligeholdelse trailer
Vedligeholdelse motorer
Vægtafgift
Vedligeholdelse gummibåde
Juniortræner
SB 20 drift
Drift juniorudvalg i alt

0,00
38.872,53
472,00
773,50
425,00
2.283,69
0,00
0,00
0,00
31.229,90
20.275,90
4.994,50
1.165,25
808,33
4.158,91
12.975,00
1.107,95

15.000,00
40.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
8.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
1.500,00
5.000,00
12.000,00
0,00
-119.542,46

-122.500,00

Kapsejladsudvalg:
Indtægter
Diverse sejladser
Udgifter
Materiel
Rejser/kurser
Overskud kapsejladsudvalget

15.599,30

30.000,00

0,00
5386,68

5.000,00
10.212,62

25.000,00

Aktivitetsudvalg:
Indtægter:
Deltagerbetaling
Udgifter:
Arrangementer
Drift aktivitetsudvalg

kr.
1.780,00

Total kr. Budget kr.

Budget total kr.

11.720,97
-9.940,97

-10.000,00

30.917,76

20.000,00

27.812,89

31.500,00

Finansielle poster:
Indtægter:
Udbytte
Udgifter:
Renteudgift bank
Kurtage
Kursregulering
Udgifter finansielle poster
Finansielle poster i alt

38.180,00

1.523,42
1.417,60
4.321,22
7.262,24

Overskud før afskrivninger
Afskrivninger:
Oprensning af havn
Brig Falcon 500S
Pæle 25 stk.
Afskrivninger i alt
Årets underskud

27.000,00
11.800,00
10.417,00

0,00
12.000,00
0,00
-49.217,00

-12.000,00

-21.404,11

19.500,00

Aktiver:
Anlægsaktiver
25 Pæle
Oprensning af havn
Altan multirum
Multirum
Materialeskure
Klubhus ( Ejendomsværdi)
Brig Falcon 500S
Anlægsaktiver i alt
Beholdninger
Sparekassen Sjælland 6150 1689022
Sparekassen Sjælland 6150 1262143
Sparekassen Sjælland 6150 128303
Sparekassen Sjælland 6150 1174058
Sparekassen Sjælland 6150 133626
Værdipapirer Note nr. 4
Debitorer
Beholdninger i alt

Skælskør Amatør-Sejlklub
Status 1/1 2021
kr.
52.083,00
296.850,00
127.357,62
549.032,82
515.346,75
820.000,00
5.675,00

total kr.

2.366.345,19

92.847,91
37,01
75.922,82
50,00
199,93
1.242.623,05
23.760,00
kr.

Aktiver i alt

1.435.440,72
3.801.785,91

Passiver:
Egenkapital:
Egenkapital primo 2020
Underskud 2020
Egenkapital ultimo 2020

1.989.517,33
-21.404,11

Henlæggelser:
Henlæggelser primo 2020
Henlagt 2020
Henlæggelser ultimo 2020

1.266.776,80
61.000,00

Gæld:
Broindskud
Kran plads vinterligger
Sponsorer sportsbåde SB 20
Sponsorer Søstjerner
Depositum hovmester
Kreditorer
I alt
Passiver i alt

1.968.113,22

1.327.776,80

380.000,00
2.997,30
75.128,05
14.155,30
10.000,00
23.615,24
505.895,89
3.801.785,91

Noter til årsregnskab 2020:
Note nr. 1: Kontingent
Kontingent op til 25 år
Kontingent over 25 år

kr.
15.345,00
179.440,00

Kontingent i alt

194.785,00

Note nr. 2: Offentlige tilskud
Medlemstilskud Slagelse Kommune
Lokaletilskud Slagelse Kommune
Tilskud Leder- og instruktørudd. Slagelse Kommune

10.790,00
23.230,13
4024

Offentlige tilskud i alt

38.044,13

Note nr. 3: El
Anslået tilskud til hovmester (el og vand) efter aflæsning af bimåler ca. kr. 40.000.
Note nr.4: Værdipapirer
Udenlandske aktier
SEBinvest Europa Small Casp
SEBinvest G1 OPP P

Antal
250
850

Udenlandske obligationer
SEBinvest Kreditobligationer

800

105,40

84.320,00

2900
300
2800

100,50
958,43
101,71

291.450,00
287.683,05
284.788,00

Danske Obligationer
Nordea Invest Korte obligationer
Nykredit Invest Engros Lange Obl.
SEBinvest Lange Obligationer

Kurs kr. Kursværdi kr.
581,95
145.487,50
175,17
148.894,50

Værdipapirer i alt

1.242.623,05

Medlemmer:
Aktive
Aktive ægtefæller/samlever
Juniorer
Passive
Medlemmer i alt

2019
121
140
29
17

2020
122
144
21
18

Til/afgang
1
4
-8
1

307

305

-2

Bestyrelsens erklæring:
Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2020 og anser
dette for aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsprincipper.
Vi bekræfter samtidig, at modtagne tilskud fra Slagelse Kommune er anvendt til det/de tildelte
formål og er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Skælskør den

Sign. Claus Møller Christensen
Formand

Morten Lindquist
Medlem

Arne Hansen
Kasserer

Lizette Rysgaard
Medlem

Anders Tümmler
Medlem

Jesper Bjerge Christensen
Medlem

Ulrik Sams
Medlem

Revisionspåtegning:
Vi har gennemgået regnskabet og har stikprøvevis gennemgået bilagene.
Beholdningerne er kontrolleret og deres tilstedeværelse konstateret.
Vi mener, at regnskabet viser et retvisende billede af klubbens aktiviteter.

Skælskør, den

Sign. Peter Dam
Revisor

Sign. Kaj Jacobsen
Revisor

Skælskør Amatør-Sejlklub
Budget 2022
Indtægter:
Kontingent
Offentlige tilskud
Gebyr venteliste
I alt Indtægter
Administration:
Møder
Kontorartikler
Telefon
Repræsentation
Annoncer
DS Kontingent
Øvrige Kontingenter
Forsikringer
Klubstander
Frihavnsmærker
Gebyrer
EDB
Kurser
Hjertestarter
Udgifter administration
Broer:
Indtægter:
Broleje
Gæstesejlere
Vinterleje
El vinterligger
Indtægter broer
Udgifter:
Vedligeholdelse broer
Vedligeholdelse mastekraner
Vedligeholdelse kran
Vedligeholdelse bedding
Vedligeholdelse masteskur
Renovation
Vedligeholdelse legeflåde
Vedligeholdelse estakader
Udgifter broer
Overskud broer

kr.
194.000
30.000
4.000
228.000
kr.
10.000
3.000
3.000
2.000
4.000
33.000
6.000
47.000
3.000
2.000
12.000
10.000
5.000
2.000
-142.000
kr.
325.000
50.000
43.000
3.000
421.000
75.000
5.000
15.000
5.000
5.000
18.000
5.000
20.000
-148.000
273.000

Klubhus:
Udgifter:
Vedligeholdelse
El
Renovation/vandafgift kommune
Inventar
Telefon/bredbånd
Rengøringsartikler
Køkken multirum
Rengøring
Papirvarer
Udgifter klubhus
Juniorafdelingen:
Vedligeholdelse joller & SB20
Vedligeholdelse trailere
Vedligeholdelse motorer
Vedligeholdelse gummibåde
Vedligeholdelse i alt
Vægtafgift
Forsikringer
Benzin
I alt forbrug
Stævnegebyrer
Sommerlejr/arrangementer
Præmier
Annoncer/porto
Diverse materiel
Undervisning inkl.. Svømmehal
Kørsel
Træneromkostninger
Kurser
Drift
Udgifter juniorafdelingen
Kapsejladsudvalget:
Indtægter:
Overskud diverse sejladser
Udgifter:
Kurser
Diverse materialer
Udgifter
Overskud kapsejladsudvalget

kr.

kr.

kr.

25.000
85.000
30.000
5.000
5.000
5.000
2.000
60.000
10.000
-227.000

5.000
4.000
5.000
5.000

19.000

2.000
40.000
3.000
45.000
15.000
3.000
2.000
1.000
10.000
5.000
3.000
12.000
8.000
44.000
-123.000

30.000

30.000

5.000
5.000

-10.000
20.000

kr.
-15.000

Aktivitetsudvalget:
Finansielle poster:
Indtægter
Udbytte
Udgifter
Renteudgifter bank
Finansielle indtægter/udgifter
Afskrivninger:
25 pæle bro 3
Oprensning af havn
Underskud

20.000
-2.000
18.000

13.000
32.000

-45.000
-13.000

På klubbens ordinære generalforsamling 2021 foreslår bestyrelsen nedenstående takster for 2022

Kontingent:
2020
kr.
825,00
1.100,00
495,00
220,00

Aktive
Ægtefæller/samlever
Juniorer
Passive

2021
kr.
825,00
1100,00
495,00
220,00

2022
kr.
825,00
1100,00
495,00
220,00

Broleje:

m2:
00-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-50

2020
1/4-15/11
kr.
1.300,00
1.800,00
2.225,00
2.725,00
3.200,00
3.625,00
4.200,00
4.600,00

2021
2022
1/4-15/11 1/4-15/11
kr.
kr.
1.300,00 1300,00
1.800,00 1800,00
2.225,00 2225,00
2.725,00 2725,00
3.200,00 3200,00
3.625,00 3625,00
4.200,00 4200,00
4.600,00 4600,00

20/21
21/22
22/23
16/11-31/3 16/11-31/3 16/11-31/3
kr.
kr.
kr.
700,00
700,00
700,00
1.050,00
1050,00 1.050,00
1.400,00
1400,00 1.400,00
1.750,00
1750,00 1.750,00
2.100,00
2100,00 2.100,00
2.450,00
2450,00 2.450,00
2.800,00
2800,00 2.800,00
3.500,00
3500,00 3.500,00

2020
150,00

2021
150,00

2022
170,00

50,00

50,00

50,00

Gebyr ventelisten pr. år

250,00

250,00

250,00

Broindskud

15.000

15.000

15.000

Havnepenge inkl. bad og strøm for gæstesejler
Frihavnspris

Nedskrivning af broindskud fastsættes til 10% af indbetalte indskud
Bestyrelsens dispositionsbeløb jfr. vedtægternes § 16, max. kr. 250.000 i 2022

