
Bestyrelsens beretning for året 2016. 
Bestyrelsen redegør hermed for de overordnede aktiviteter der har været i klubben i løbet 
af sæsonen 2016. I beretningerne fra de enkelte udvalg er aktiviteterne yderligere 
beskrevet. 
 
Klubben har igen i 2016 haft et højt aktivitetsniveau, både gennem aktivitetsudvalget og 
via vores aktive medlemmer flittige brug af vores faciliteter. 
 
Efter endnu en isfri vinter uden skader på broerne, startede sæsonen flot med 
standerhejsning den 22. april 2016, hvor marinegarden trak op, inden standeren blev hejst.  
Herefter indviede Lars Ellegaard vores nye legeflåde sammen med en masse børn. 
Thorbjørn døbte legeflåden ’Søstjernen’, mens børnene kastede med vandballoner mod 
flåden. Derefter stod Claus Møller Christensen for talen, da den nye gummibåd blev døbt. 
Laura Bjerge Christensen døbte båden ’Søhesten’. Sidste akt i række var indvielse af det 
nye Multirum. Det blev indviet af Borgmester Sten Knuth som klippede den røde snor. 
Alle fremmødte fik herefter lidt at spise og drikke og dagen blev afsluttet med flotille 
sejlads på fjorden og efterfølgende moleøl.  
 
Vi har igen fået hovmester i klubhuset. Kristian overtog 1. juli jobbet som hovmester til 
glæde for klubbens medlemmer og gæster. Klubben har igen mange gæster og aftalens 
første halve år har virket godt for begge parter. Der er i klubhuset sat en ny varmepumpe 
op. 
 
Efter sommerferien gik byggeriet af den nye altan ved Multihuset i gang, og den stod 
færdig lige inden Harboe Cup. Det har givet et væsentligt løft til huset, og usædvanligt 
gode forhold for medlemmerne at nyde udsigten fra. 
 
Der har fra tid til anden været ubudne gæster i havnen og ved vores bygninger, og der er 
derfor blevet sat overvågningskameraer op, så klubbens faciliteter er overvåget dag og 
nat. 
 
Havnen har også i løbet af efteråret og vinteren fået nye faciliteter, idet projektet ’Vild med 
vand’, har sponseret 4 aktivitetsstandere, hvor alle kan lære at binde knob. De er sat op på 
promenaden. Derudover har Tryg fonden sponseret  8 redningsstandere, som er sat op på 
broerne og der vil efterfølgende blive monteret nye redningsstiger.  
Målet er at blive certificeret som ’Sikker havn’ af FLID. 
 
Vores nye kran - Harboe Kranen – er sponsoreret af Harboe Bryggeri. Kranen er hen over 
efteråret blevet monteret og forventes at stå færdig ved standerhejsning til foråret. Kranen 
skal anvendes til klubbens 2 nye sportsbåde, til klubbens følgebåde, til klubmedlemmers 
både samt evt. ved stævner og lignende. 
 



Sejlklubben har meldt sig ind i sejlsports ligaen og efterfølgende købt to sportsbåde, som 
skal bruges til træning for klubbens medlemmer. Sejlsportsligaen er en klubturnering, hvor 
vi over 4 weekender skal stille med et hold på 4-5 personer. 
Bådene er blevet sponseret af: Den A.P. Møllerske støttefond, Nordea fonden, Slagelse 
Kommune og Ellegaard Göttingen Minipigs. 



Beretning fra Broudvalget 
Klubben har i 2016 sæsonen haft besøg af 473 gæstesejlere, der sammenlagt har tilbragt 
564 nætter i klubben. Det er 99 både og 100 overnatninger mere end i 2015. Det er 
forhåbentligt en afspejling af klubbens miljø, ry og omdømme, da vejret var lige så blandet 
i 2016 som i 2015. Af de 473 gæstende både var 286 fuldt betalende og 225 fra frihavn.  
 
Estakaderne er blevet renoveret i fuld længde og alle huller stoppet således at alle 
havnens både nu skulle ligge godt beskyttet i de næste mange år.  
Dog er der en vis sandsynlighed for, at der med jævne mellemrum vil være en pæl i det 
inderste og ældste lag, der bukker under for pæleormene og må fiskes op. 
  
Bro 1 er blevet forstærket med nye pæle på begge sider af broen, da de gamle pæle er 
temmelig svækket af pæleorm. På denne måde kan behovet for nye broer forhåbentligt 
udsættes i rigtigt mange år. Ulempen kan være, at der kommer til at stå en pæl lige der, 
hvor man plejer at entre broen. Pælene rager op over brodækket for at have mulighed for 
at kunne etablere et nyt brodæk oven på det gamle når det bliver nødvendigt. 
 
Bro 2 har fået slået enkelte nye pæle som forstærkning. Resten følger i 2017. På 
ydersiden efter ”knækket” er der slået nye og kraftigere agterpæle til de større både og 
samtidigt er både bredden og længden på pladserne øget. 
Denne manøvre kostede en bådplads. Til gengæld blev der etableret 3 pladser for enden 
af bro 3, hvoraf de to er helt nye pladser. 
 
Promenaden er blevet lidt amputeret i forbindelse med etableringen af den nye ”Harboe-
kran”, men det bliver ordnet i starten af 2017, hvor der også etableres brodæk ved kranen. 
 
Bobleanlæget var, grundet en mild vinter, ikke i brug, men til gengæld stoppede pumpen 
med at virke ved sidste testkørsel før vinteren 2016/2017. Det endte med en total-
renovering og et lavere støjniveau.  
 
Redningsstandere, er i slutningen af året, blevet opsat på alle broerne og Promenaden. 
 
Beddingen har fået ny beddingsvogn. Den gamle viste sig at være tæret på undersiden 
og styrken i egebjælkerne var reduceret kraftigt. Beddingen kan nu som før benyttes til 
både på op til 5 ton. 
 
Mastekranens kranarm blev i efteråret bukket og er blevet udskiftet med en ny. Skaden er 
blevet dækket af en ansvarsforsikring. Mastekranen har en max. belastning på 250 kg. 
 
”Harboe-kranen” der har en kapacitet på 2500 kg 6 meter ude, er sat op og både den og 
mastekranen er blevet testet, justeret og godkendt af firmaet SKS-kraner.  
 
Multirummet og altanen er færdigmeldt og kommunen har udstedt ibrugtagnings-
tilladelser. 



Beretning fra Kapsejladsudvalget 
Der har igen været sejlet onsdagssejladser (Meny Cup) med i alt 16 deltagende både. 12 
kølbåde og 4 OK joller. Der er blevet sejlet i alt 13 sejladser og et klubmesterskab. 
 
Meny i Skælskør, havde sponseret vindervin til onsdagssejlerne og en stor købmandskurv 
til løbsvinderne af klubmesterskabet.  
 
Klubmesterskabet blev afsluttet med fællesspisning i klubhuset.  
 
Der skal lyde en stor tak til de frivillige, der har deltaget som dommere til onsdags-
sejladserne. Der bliver sat stor pris på deres arbejde.  
 
Harboe Cup 2016 
Igen i 2016 var vi begunstiget med fantastisk flot vejr. Solen skinnede begge dag; lørdag 
bød på sydvestlig vind ca. 3-6 sekundmeter og søndag var vinden drejet til sydøst og 
tiltaget til ca. 5-8 m/s. Med en sydøstlig vind var der ingen bølger ved stranden og 
søsætning af de mere en 200 joller, som tog ud fra Kobæk gav et fantastisk billede for 
tilskuerne. Alle vores gæster har haft en rigtig god weekend i Skælskør, og vores 
samarbejdspartnere har alle vendt positivt tilbage omkring deres deltagelse og oplevelse 
under Harboe Cup.  
 
I 2016 var Harboe Cup igen DM og ranglistestævne for en række klasser og samtidig var 
Harboe Cup en del af Dansk Sejlunions Grand Prix serie (Torm Grand Prix). Europe, 
Laser Radial, Feva XL og 29’ere dystede alle om DM titler samtidig med at Optimist A, B 
og C, Zoom 8, Tera, Laser Std, Laser 4.7 og Hobie Cat 16 Spi også fik mange gode 
sejladser. 
 
Vores frivillige har igen overgået sig selv og skabt de enormt flotte rammer som nu i 3 år 
frem over også danner rammen om et af Dansk Sejlunions grand prix stævner. DS har 
siden 2011 direkte nævnt Harboe Cup som et fyrtårn i dansk sejlsport, og ønsket at flere 
klubber kunne lære af os, og løfte arrangementer af den kaliber med så flot resultat. 
Lidt tal fra stævnet...343 joller, 404 sejlere, 6 baneledere (1 føl), 8 jurymedlemmer, 24 
banebåde, 50+ følgebåde, 95 frivillige, 101 sejladser, 135 præmier, 350 spisende lørdag 
aften. Et imponerende arrangement som alle i klubben kan være stolte af. Alle de frivillige 
skal have en stor tak. 
 
Og en stor tak skal Harboes Bryggeri også have. Alle deltagende glæder sig hvert år til 
stævnet, som næsten er som en stor fest. Det har Harboes Bryggeri en meget stor andel i. 
Men også de andre sponsorer og samarbejdspartnere er vigtige for arrangementet. De er: 
North Sails, Aarhus Seashop, Winner Optimist, Palby Marine, Pro-Safe, Orkla (Bähncke 
og Beauvais), SLAM, Lærkesteensgårdens Kartofler, DinghyShop, Dalmose El-Service, 
Nykredit i Slagelse, Kobæk Strand Konferencecenter, Skælskør Nor Camping og Meny i 
Skælskør. Og samarbejdet med Slagelse Kommune fungerer rigtigt godt. Vi får støtte på 
en lang række områder. F.eks. lån af Skælskør Skoles hal, områderne ved Kobæk og 
Noret, vand, strøm, badebro ved Kobæk samt skraldespande, vejmarkeringer og meget 
andet.  
 
Alle elementer er med til at stævnet kan give et fint tilskud til klubbens økonomi og dermed 
give os mulighed for flere aktiviteter. 
 



Beretning fra Sejlerskolen 
I sejlerskolen er deltagerne kommet omkring mange emner og undervisningsmetoderne 
har været meget forskellige. Deltagerne har tørsejlet på søkort i multirummet og på vandet 
har vi øvet mand over bord, havnemanøvrer, opankring samt trænet navigation ved hjælp 
af kompas, navigator og selvfølgelig de gammeldags - men altid pålidelige uanset strøm 
ombord eller ej – søkort. 
 
Årets natsejlads gik til Agersø og her blev der øvet navigation ved fyr samt læsning af 
lanterner. 5 både har deltaget og der har været i alt 13 elever, som alle har deltaget med 
stor interesse og højt humør. 
 
Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med grillhygge, og som altid havde vores trofaste 
grillmester Kai-Ole Mortensen sørget for, at grillen var varm til vi kom på land og vi havde 
en hyggelig afslutning. 



Beretning fra Aktivitetsudvalget.  
2016 var et meget aktivt år med stor opbakning fra medlemmerne. 
 
I samarbejde med SBL, Tursejlerne og Småbådsklubben, afholdt vi onsdags aktiviteter i 
januar – februar – marts måned. 
  

− Januar startede med gamle minde om SAS. Medlemmerne kom med dias, billeder 
og gamle historier. 

− Tursejlerne holdt et foredrag om forskellige bådforsikringer. 
− Jonas og Ulrik spillede rock, folk og country for os. 
− Tursejlerne og DS lavede VHF-kursus.  
− Martin, fra Skælskør Auto Elektro fortalte om El ombord. 
− Allan, fra Aarhus Sea Shop, viste maritimt tøj 
− Knud spillede op til fællessang på harmonika. 
− Skælskør vinhandel kom og lavede Whisky smagning af 5 forskellige flasker. 

 
April 
16. april kom bådene i vandet og der var morgenmad i multirummet. 
22. april var der standerophaling, hvor vi sørgede for bespisning til den store 
indvielsesfest. 
 
Maj 
14.-15. maj gik pinseturen gik til Nyborg. Der var få deltagere på grund dårlig vejr. 
29. maj var Havnens dag og vi bidrog med åbent hus. Alle borgere i kommunen blev 
inviteret til at besøge SAS og blev budt på en tur på vandet.  
 
Juni 
17. juni grillede vi vores medbragte mad og Jonas og Co. sang og spillede for os. 
18-19 juni inviterede Småbådsklubben til familiedag på Agersø. 
23. juni holdt vi Sankt Hans aften med fællesspisning og Jørgen Kok som båltaler. 
 
September 
3. - 4. september bød på den traditionelle brombærtur til Lohals arrangeret af Thormod. 
10. september var er klubmesterskab for onsdagssejlerne med middag om aftenen. 
 
Oktober 
8. oktober bød på fiskekonkurrence og efterfølgende spisning. 
15. oktober kom bådene op på parkeringspladsen og der var morgenmad i multirummet. 
29. oktober var der standernedhaling og fest i klubhuset.  
 
November 
2. november blev der afholdt Hjertestarter kursus sammen med Skelskør Roklub. 
26. november afholdt vi julefrokost med medbragt mad og bankospil. 
 



Beretning fra Juniorafdelingen 
Efter mange år med søstjerner i klubben, kan vi konstatere at holdet er en fin rugekasse 
for vores klubudvikling. I 2015 fik vi de første søstjerner op som sejlere, og den udvikling 
arbejder vi stadig med. Vores trænere forsøger løbende at vurdere søstjernerne så de 
løftes til sejlerholdet når de selv er klar til det. 
 
Trænerstaben har ydet en formidabel indsats. Staben blev igen i år udvidet, sådan at vi på 
sejlersiden har haft lutter unge trænere. I foråret var Casper og Nikolaj trænere for 
sejlerne, og efter sommerferien kom Laura med på holdet. Det har været en stor succes 
og sejlerne har udviklet sig meget. Søstjernerne har været ledet af Else med god støtte fra 
Sofie, Maiken, Anna og Cecilie. Det er en god og meget vellidt trup. De fleste har givet 
tilsagn om at fortsætte i 2017, og ved årets udgang har et nyt medlem i klubben vist 
interesse for at være træner. Vi skal løbende holde truppen intakt, så det er dejligt med 
nye frivillige kræfter. Den nye træner hedder Maja og er 22 år og fra Skælskør. 
 
Vores fokus i afdelingen er stadig på de generelle færdigheder, de sjove oplevelser og det 
gode miljø, samtidig med at vi gerne vil styrke det sociale miljø, når sejlsport samtidig kan 
være lidt ensomt i hver enkelt jolle. 
 
Vores træningsdage har været mandag og torsdag; således at der mandag var mulighed 
for de mest øvede at træne mere specifikt. Torsdag har både søstjerner og sejlere trænet 
og der har været godt socialt samvær efter træningen. 
 
Vi har hjulpet til ved Lions Harboe Ræs, været på tur til Lodsbroen, holdt ministævne, 
klubmesterskab og film/hyggeaften i klubben.  
 
Og vi har flere gange været til stævner. Freya og Malte har været i Frederikssund og i 
Herslev for at deltage i stævner. Og med flotte resultater til følge. Både i Frederikssund og 
i Herslev vandt Malte. I Frederikssund sluttede Freya blandt de første 10 og i Herslev som 
nr. 5 kun 2 point fra nr. 2. Begge var også tilmeldt et stævne i Kalundborg, som desværre 
blev aflyst. Vi besluttede derfor at vi selv holdt et ministævne på fjorden. 7 Friske af vores 
egne var med, og det var god træning. 
 
Klubmesterskabet blev afholdt i september – med 9 deltagere og Freya som vinder. 
Hendes hårdeste konkurrent Malte var uheldig og forstuvede fingrene lige inden 
klubmesterskabet.  
 
Ved Harboe Cup var der 5 lokale med. Malte blev nr. 15 og samtidig kredsmester, Freya 
nr. 18, Amalie Dige nr. 22, Ida nr. 50 og Kristine nr. 57. Flot sejlet af alle. Og Malte er med 
de flotte resultater B sejler fra sæsonen 2017. 
 
Og aktiviteterne har fortsat. På land med teori og ture i svømmehallen og på vand, hvor 4 
optimister har deltaget i søndagstræningen sammen med OK jollerne. Og så må vi ikke 
glemme film/hyggeaftenen i Multirummet. DET var ren hygge. Der blev grillet udenfor, og 
derefter var gulvet fyldt med madrasser, børn og soveposer. OG SÅ blev der fyret op for 
film og hygge. Og med nybagte boller fra Marnus’ far Søren blev søndag morgen også et 
hit. Nogle af de overnattende hoppede direkte i sejlertøjet og trænede sammen med OK-
jollerne. Selvom det var november og ganske koldt. SEJT. 
 
I 2016 har vi fået støtte til vores projekt med sportsbåde i SAS. Bådene skal bruges til at 
styrke tiltrækningen af unge i alderen 16-28, men også som link mellem jollesejlads og 
kølbådssejlads, mulighed til sejlerskolen og som træning til Sejlsportsligaen. Vi har købt 2 
SB20 sportsbåde som vi glæder os til at bruge i 2017. Bådene er sponsoreret af Den A.P. 



Møllerske støttefond, NordeaFonden, Slagelse Kommune og Ellegaard Göttingen 
Minipigs. Vi er meget glade for støtten og kan ikke vente med at indvi bådene. 
  
Juniorafdelingen takker klubben for den store støtte vi modtager og for de mange 
opmuntrende ord. Vi vil så gerne skabe liv og oplevelser for de kommende sejlere, og det 
er skønt at være i en klub, som spænder så vidt som SAS. Den aktive og deltagende 
forældregruppe skylder vi også tak - I er en nødvendighed for os alle – både børn og 
trænere.  



Beretning om Legeflåden 
Klubben har efter et stort arbejde af frivillige kræfter, fået en ny attraktion. Legeflåden 
fylder et år i april 2017.  
 
Kravene fra starten var 

1. Den skulle underholde mindre børn 
2. Den skulle være indrettet, så ingen blev drevet op i en krog eller kom i klemme 
3. Den skulle være udført i en for børn sikker konstruktion. F.eks. fra kommandobroen 

til rebstigerne med en sikker overligger, og samlinger imellem elementerne dækket 
af beskyttende manchetter; begge dele for at sikre mod ulykker. Og vi har, os 
bekendt, ikke haft ulykker på flåden. 

Ved fiskebassinet er det bevist, at en otteårig hånd er bedre til at holde om en ål, end 
vores større hænder og at krabber, fisk og ål kan smutte ud af hænder og over bord. Det 
hører med til legen. Indholdet har forårsaget mange krabbebid, men ikke mange 
gentagelser på samme barn. Resultatet har I selv set og fulgt i løbet af sommeren. 
Fiskebassinet er den helt store magnet, og vi fortsætter med liv i bassinet det kommende 
år. 
 
Bænken er dekoreret af vores yngste medlemmer og har været vel besat af forældre. 
 
Flåden har haft besøg af mere end 1.000 børn i de seks måneder sæson har varet; heraf 
flere fra gæstesejlere, og mange børn og børnebørn fra byen og det meste af Sjælland. 
 
Vandforbruget har været stort, men det kommer fra havnebassinet, og der er endnu meget 
tilbage at pumpe af. 
 
Den dag, vi tog flåden op, kom to dagplejemødre med børn, som en sidste gang i 2016 gik 
ud og klappede flåden farvel og mødrene spurgte ivrigt til, hvornår den kom tilbage? De 
havde været ivrige gæster hele sommeren. 
 
Svaret var: Det gør den i 2017!!  
 


