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Bestyrelsens beretning for året 2018
Bestyrelsen redegør hermed for de overordnede aktiviteter der har været i klubben i løbet af
sæsonen 2018. I beretningerne fra de enkelte udvalg er aktiviteterne yderligere beskrevet.
Vinteren bød på lidt is, men ikke noget som gav skader på vores broer. Vi har et vandanlæg som
er ganske godt vedligeholdt, og bortset fra storme og højvande har vi været fri for store
udfordringer. Juniorbroen nåede dog ikke op i 2017 inden den led skade, så i foråret har forældre
til juniorerne fikset elementerne der var skadet. Ved optagningen i efteråret, blev det
konstateret, at der skal repareres lidt på fortøjningsbøjlerne øverst på broen. Det sker efter
søsætning 2019.
Efter en sen vinter og dermed lidt kold start på forårsklargøringen, hold vi standerhejsning Der
var standerhejsning den 14. april. Der havde tidligere på dagen været søsætning af både på
parkeringspladsen og efter standerhejsningen var der kaffe og kage i klubhuset og i multirummet
sponseret af vores nye hovmester.
Klubben har fået ny hovmester. Vi møder nu Freddie og hans store smil. Klubben har været
meget besøgt i 2018 og gæster samt medlemmer sætter pris på at komme hos Freddie. Freddie
startede den 1. april, og blev lidt senere kastet lige ud i en fantastisk sommer.
Sommeren er nok den de fleste medlemmer husker sæsonen for, og med god grund. Vi har i
SAS også haft mange gæstesejlere i sæsonen. Ca. 550 overnatninger er det blevet til, hvor ca.
halvdelen er medlem af Frihavnsordningen.
Udlægning af turbøjer er en opgave sejlklubben har og heldigvis er det Lone og Henning, der
har opgaven i hele landet, så samarbejdet er fortrinligt. Der blev igen udlagt 2 bøjer i bøgevigen
og disse taget op igen senere på året.
Skælskør Amatør-Sejlklub deltog igen i år med ved ”Havnens Dag”, med et ikke imponerende
besøgstal, men de medlemmer som deltog havde mulighed for forskellige aktiviteter og de blev
brugt.
Vi har i 2018 ikke haft et aktivitetsudvalg, men alligevel har enkelte medlemmer fundet ud af at
arrangere aktiviteter fordele klubben. Sussi og Bjarne tog initiativ til at starte en grill eller 2 på
udvalgte fredage når vejr og tid bød sig. Det blev til hyggelige aftener.
Ligeledes har der været Brombær tur ved Tormod, julefrokost og en række andre aktiviteter.
Det er dejligt at klubben lever og at vi vil hinanden også selvom der pt ikke er et aktivitetsudvalg.
Det er vigtigt for at vores klub kan bestå som en aktiv klub og ikke en campingplads eller
parkeringsplads.
Vores ugentlige sejladser hedder med Slagelse Vinkompagni som sponsor nu Slagelse
Vinkompagni Cup. Deltagelsen har været nogenlunde stabil, men på et lavt niveau. Vi opfordrer
flere til at deltage, også selvom kapsejladserfaringen måske ikke er stor. Enten som gast eller i
egen båd. SB20’erne kan også anvendes.
Og SB20‘erne har i 2018 ikke været brug så meget som håbet, men det ser ud til at vi med både
sejlerskolen og evt juniorerne kan se frem til lidt større anvendelse i 2019.
Sejlerskolen er et godt aktiv i klubben, og vi kan byde velkommen til flere nye medlemmer som
har fået føling med sejlads, eller fået opgraderet deres kompetencer ved at deltage på
sejlerskolen. Tak til et godt aktivt hold som lægger både og tid til.
Juniorerafdelingen består fortsat af søstjerner og sejlere, og vi så igen i 2018 et godt ryk fra
søstjerneholdet til juniorsejlerne. Og vi har haft en række aktive juniorer, som har været afsted
til træningslejre og kapsejladser med fine resultater.

Beretning fra Broudvalget
2018 har været et stille år for broudvalget. Ud over den sædvanlige vedligeholdelse af broerne,
er der blevet slået en del nye pæle bl.a. agterpæle ved promenaden.
I løbet af foråret 2019 vil samtlige agterpæle på indersiden af Bro 3 også blive skiftet, da de er
i meget dårlig stand. Når arbejdet med pælene er overstået, går vedligeholdelsesholdet i gang
med at montere pæletoppe til agterfortøjninger.
Der vil desuden blive opsat nye kameraer på den første el-stander på hver bro, så vi i tilfælde
af hærværk eller indbrud kan se, hvem der gået på broerne.
Der er blevet flyttet fortøjningsbøjler så de passer til pladserne og der vil blive udskiftet
Fri/Optaget skilte hvor der er behov for det.
HUSK : at vende skiltet på grønt, når I sejler ud.
I løbet af året har der været mange forespørgsler på bådpladser i klubben og flere har købt
større båd. Vi prøver at få puslespillet til at gå op.
Der er blevet lavet en ny alurampe på Bro 1, så det er nemmere at køre ind og ud med masterne.
Masteskuret er igen i år fyldt godt op og bestyrelsen gør opmærksom på, at reglen med
mærkning af master SKAL overholdes. Dette indebærer synlig mærkning med ejers navn, tlf.nr.
samt bådens navn. Bestyrelsen gør også medlemmerne opmærksom på, at bomme ikke må
opbevares i masteskuret og medlemmerne opfordres til at fjerne disse straks.
I løbet af foråret 2018 og vinteren 2018/19 har vi haft dage med ekstremt høj/lavvande, det er
dejligt at se, at så mange medlemmer kigger forbi sejlklubben og giver en hånd med, når der er
brug for det.
Til sidst skal der lyde en stor tak til de frivillige, der har været med til at vedligeholde vores
anlæg.

Beretning fra Kapsejladsudvalget
Slagelse Vinkompagni Cup
Der blev i 2018 sejlet 14 sejladser med i alt 15 både fordelt på 10 kølbåde, 2 sportsbåde og 3
OK joller. Antal startende i de enkelte sejladser varierede en del i løbet af sæsonen.
Igen i 2018 var de enkelte deltagere på skift banelæggere/dommere, mens vi i langt de fleste
tilfælde blev bistået på sædvanligvis af vores dommerbåde (stor tak til Thormod, Peder og Lars).
Vi havde i år fået ny sponsor, Ulrik Sams havde forhandlet en fin aftale med Slagelse
Vinkompagni på plads og en stor tak skal her lyde til vores sponsor for absolut velsmagende
præmier.
Med henblik på sæson 2019 bør det nævnes, at der er plads til mange flere både. Man skal ikke
holde sig tilbage, det er på disse onsdage man får prøvet sin boathandling af og lært sin båd
virkelig godt at kende under skiftende vejrtyper. Man kan sagtens deltage uden målerbrev.
En tak skal selvfølgelig også lyde til vores hovmester for altid at have mad klar til
onsdagssejladspris, når vi vender sultne hjem fra sejladserne.
Harboe Cup
Efter en fantastisk sommer, lød vejrudsigten op til Harboe Cup på en rigtig blæsende weekend.
Heldigvis ændrede udsigten sig i dagene op til stævnet og weekenden endte med rigtigt godt
sejlvejr. Mellem 4 og 10 m/s blev det til, og dertil tørt og en del sol.
Vi får generelt mange roser for stævnet, og 2018 var ingen undtagelse. De mange frivillige gør
deres yderste for at sejlerne og gæsterne får en god oplevelse, hvilket gør at Harboe Cup
rangerer højt på alle jollesejleres to-do-liste. Men også hos Dansk Sejlunion har stævnet en stor
stjerne.
Harboe Cup er en fast del af Dansk Sejlunions Grand Prix serie, som omfatter Optimist A, Zoom
8, Europe, Laser Standard, Radial og 4,7 samt 29’ere og Hobie Cat 16 Spi. Men derudover
inviterer vi som altid også Optimist B og C, Tera og Feva XL. Der blev sejlet 103 sejladser for de
381 joller. Dermed blev Harboe Cup årets største jollestævne i Danmark.
TAK til ALLE som har hjulpet og en stor tak til Harboes Bryggeri. Igen i år blev evalueringen også
en lille fest for alle hjælpere. Tak til Harboes Bryggeri for en dejlig aften i bryggeriets flotte
bygninger.
Men også de andre sponsorer og samarbejdspartnere er vigtige for arrangementet. De er: One
Sails, Aarhus Seashop, Winner Optimist, Palby Marine, Pro-Safe, Orkla (Bähncke og Beauvais),
SLAM, Lærkesteensgårdens Kartofler, Dalmose El-Service og Smartos Group. 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.
Stævnet har vanen tro givet et fint resultat sportsligt, men også økonomisk har det været et
godt arrangement for klubben.
SB20
Der blev sejlet SB20 Cup 2 gange i 2018. Igen som arrangementer, hvor der sejles lige udenfor
sejlklubben, sættes hold på dagen, og alle kan deltage. Både 10. juni og 7. oktober blev der
samlet flere hold og alle fik sejlet nogle sjove og intense sejladser.

Beretning fra Sejlerskolen
I sejlerskolen er deltagerne kommet omkring mange emner og undervisningsmetoderne har
været meget forskellige. Der er blevet tørsejlet med kort og passer, og på vandet er der blevet
øvet flittigt med skiftende rorgængere og gaster.
Årets natsejlads måtte desværre aflyses da vejret drillede. 4 både har vi været på vandet i år,
og i alt 12 elever har deltaget med stor entusiasme og højt humør
Da vi var et par stykker med havari sidst på sæsonens, benyttede vi klubbens SB20’ere som
skolebåde, og det med stor succes. Sandsynligvis vil de komme på vandet med tidligere
sejlerskoleelever til onsdagsmatch i 2019.
I 2018 havde vi 5 elever oppe til prøve i praktisk duelighed hvilket de bestod i flot stil, og med
stor ros fra sensor. Tillykke til Ina, Sanne, Carsten, Michael og Rune.
Traditionen tro sluttede vi af med dejlig grillmad og tak til Kai-Ole for som altid at have grillen
klar.

Beretning fra Aktivitetsudvalget.
2018 har været et år uden et decideret aktivitetsudvalg. Men stadig et år med mange aktiviteter,
både brombærtur, fiskekonkurrence, julefrokost og ’åben grill’. Vi håber at få stablet et nyt
aktivitetsudvalg på benene igen.
Tak til de aktive medlemmer som alligevel samler klubben om enkeltstående aktiviteter.
Og inden det tidligere aktivitetsudvalg var fratrådt, havde de allerede sørget for en del aktiviteter
for vinter/forår 2018.
17. januar fortalte Marianne og Peter historier og viste billeder fra deres tur til Frankrig.
7. februar fortalte Lone og Henning om Danske Tursejleres sommertogt 2017.
28. februar var Mikkel Antonisen på besøg og fortalte om Oceans of Hope.
En tak skal også lyde til det tidligere udvalg.

Beretning fra Juniorafdelingen
Trænerstaben har igen ydet en stor indsats. Alle er blevet rost fra både børn og voksne. Laura
og Mads har givet de unge sejlere helt specielle oplevelser og træningsøvelser om torsdagen og
Claus har trænet sejlerne om mandagen. John Nielsen har mange dage været med på vandet
som støtte. Efter sommerferien tog Ulrik Sams og Anders Tümmler initiativ til at lave et
overgangshold fra Søstjerner til sejlere. Det blev taget rigtigt godt imod, og nu er sejlerstaben
for 2019 blevet godt udvidet.
Søstjernerne har været ledet af Else, Sofie og Dan. Sæsonen har været god og der har været
15-20 Søstjerner med en flok glade og ivrige forældre og bedsteforældre. Størrelsen passer
rigtigt godt.
Der blev sejlet flittigt gennem vinteren af nogle få men seje, og sæsonen kom rigtigt i gang midt
i april måned.
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.
Træningsdage har igen 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, med godt
socialt samvær efter træningen.
Søstjernerne fik også ture til Kobæk, hvor forældre pakkede trailer med kajakker mm og alle
hyggede sig gevaldigt.
Vi har hjulpet til Lions Harboe Ræs, haft weekendtur med overnatning i multirummet og holdt
klubmesterskab. Over vinteren har Laura og Mads haft teoriundervisning og fysisk træning.
Stævnesæsonen startede for alvor i pinsen, hvor mange sejlere som tog med til Kerteminde.
Resultaterne blev for Optimist C: Magnus Schønemann Mortensen nr. 28, Ida-Marie Tümmler
nr. 30, Julie Nielsen nr. 41 af de 56 deltagende. I Zoom8 blev Malte Juul Kubel nr. 22 og Amalie
Dige Hansen nr. 27 af de 29 deltagende joller. I øvrigt Amalies første optræden i Zoom8.
Ditlev var til stævne på Bogø i maj. Et godt begynderstævne med gode oplevelser at tage med
hjem.
Og i juni var Julie og Magnus i Skovshoved til Skovser Cup. Magnus blev nr. 8 og Julie nr. 17 af
de 27 som var med i Optimist C.
Ida-Marie, Julie og Magnus tog alle Optimisten med til Sletten i august for at deltage i Sletten
Cup. Magnus blev nr. 3, Ida-Marie nr. 6 og Julie nr. 14.
Julie, Ida-Marie og Malte var i Herslev, hvor de fik flotte resultater med hjem. Malte vandt
Zoom8, og Julie blev nr. 3 og Ida-Marie nr. 4 i Optimist C mens Magnus blev syg og måtte på
land.
Amalie prøvede Home Cup i Snekkersten, men pga manglende vind blev det mest en sejlads om
at drive mest/mindst med/mod strømmen.
Klubmesterskabet blev sejlet 9. september – med 8 deltagere og Julie Nielsen som vinder.
Sidste stævne blev derfor vores egen Harboe Cup. Her endte resultaterne således: i Optimist C
blev Julie nr. 2 og samtidig kredsmester, Ida-Marie nr. 16 og Ditlev Olsen nr. 49 af de 68
deltagende. Hos Zoom8 blev Malte nr. 29 og Amalie nr. 30 af de 36 deltagende sejlere. Of vi
havde igen et Feva hold med. Magnus og William blev nr. 11 af de 20 deltagende joller. Det var
deres første optræden i Feva, så det er ret flot sejlet.
Og derudover har vi haft friske juniorer med på træningslejre både i sommerferien og i

efterårsferien.
Juniorafdelingen takker igen 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.

Skælskør Amatør-Sejlklub
Driftsregnskab 1/1 - 31/12 2018
Indtægter:
Kontingent
Offentlige tilskud
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
Udgifter administration

Total kr.
170.400,00
14.725,00
2.200,00
187.325,00
kr.
8.606,35
303,45
2.900,00
2.500,00
1.756,88
32.021,67
5.768,00
42.831,14
1.500,00
7.909,09
9.410,75
2.178,11
1.871,87

Budget kr.
183.000
16.000
1.000

Budget total kr.

200.000
kr.
8.000
1.000
3.000
3.000
1.000
5.000
33.000
6.000
43.000
3.000
2.000
5.000
10.000
2.000
3.000
-

-119.557,31

-128.000

Broer:
Indtægter
Broleje
Gæstesejlere
Vinterleje
El vinterligger

kr.

kr.

333.410,00
42.776,34
21.700,00
9.455,50

330.000
50.000
18.000
4.000

Indtægter broer

407.341,84

402.000

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

kr.
194.499,71
2.506,25
150,00
18.162,05
240,90
996,80
8.925,09
225.480,80

kr.
75.000
10.000
5.000
5.000
12.000
1.000
15.000
123.000
181.861,04

279.000

Klubhus:
Indtægter
Udlejning
Udgifter
Vedligeholdelse
El
Renovation/vandafgift
Inventar
Telefon/bredbånd
Rengøringsartikler
Køkken
Rengøring
Papirvarer
Udgifter klubhus
Drift klubhus i alt
Juniorudvalg:
Indtægter
Sponsorstøtte
salg af både
Udgifter
Stævnegebyrer
Forsikringer
Kørsel
Sommerlejr/div. arrangementer
Præmier
Benzin
Kurser
Undervisning/svømmehal
Møder
Annoncer
Materiel
Vedligeholdelse joller & SB 20
Vedligeholdelse trailer
Vedligeholdelse motorer
Vægtafgift
Vedligeholdelse gummibåde
Juniortræner
SB 20 drift
Udgifter juniorudvalget
Drift juniorudvalg i alt
Kapsejladsudvalg:
Indtægter
Diverse sejladser
Udgifter
Materiel
Rejser/kurser
Udgifter kapsejladsudvalget
Overskud kapsejladsudvalget

kr.

Total kr.

Budget kr.

700,00

16.000

44.259,71
108.542,76
47.786,26
8.370,34
2.730,85
3.315,58
46.293,00
4.445,50
265.744,00

30.000
75.000
30.000
15.000
5.000
5.000
2.000
70.000
12.000
244.000
-265.044,00

-228.000

kr.

kr.

1.500,00
8.000,00
9.500,00

0
0

37.565,66
1.652,00
1.343,35
2.640,06
12.480,99
4.060,00
9.723,73
14.599,40
3.345,00
5.711,50
637,50
2.000,00
9.367,59
1.500,00
106.626,78

20.000
25.000
3.000
10.000
3.000
4.250
7.000
8.000
1.000
3.000
15.000
5.000
4.000
5.000
1.750
5.000
12.000
-97.126,78

-132.000

kr.

kr.

81.262,40

30.000

2.187,50
950,00
3.137,50

5.000
78.124,90

Budget total kr.

25.000

Aktivitetsudvalg:
Indtægter:
Deltagerbetaling
Udgifter:
Arrangementer
Drift aktivitetsudvalg
Finansielle poster:
Indtægter:
Udbytte
Indtægter finansielle poster
Udgifter:
Renteudgift bank
Kursregulering
Portefølgeadministration
Udgifter finansielle poster
Finansielle poster i alt
Afskrivninger:
HPPC
Brig Falcon 500S
Opvaskemaskine
Årets underskud

kr.

Total kr.

Budget kr.

Budget total kr.

4.787,56

12.280,85
-7.493,29

-10.000

kr.
64.075,00
64.075,00

20.000
20.000

124,41
85.593,65
1.000
85.718,06

4.120,00
11.800,00
4.452,00

-21.643,06

19.000

-20.372,00

-21.000

-83.925,50

4.000

Skælskør Amatør-Sejlklub
Status 1/1 2019
Aktiver:
Anlægsaktiver
SB 20 sportsbåde
Altan multirum
Multirum
Materialeskure
Klubhus ( Ejendomsværdi)
Opvaskemaskine
HPPC HP printer
Brig Falcon 500S
Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavende
Debitorer
Beholdninger
Sparekassen Sjælland 6150 1689022
Sparekassen Sjælland 6150 1262143
Sparekassen Sjælland 6150 128303
Sparekassen Sjælland 6150 1174058
Sparekassen Sjælland 6150 133626
Værdipapirer
Elmålere
Beholdninger i alt

kr.
152.577,00
127.357,62
549.032,82
515.346,75
820.000,00
1.870,29
2.062,08
29.275,00

kr.

2.197.521,56
kr.
41.527,29
kr.
63.686,24
50,00
7.710,49
50,00
199,93
1.216.206,50
3.790,34

1.291.693,50
3.530.742,35
3.530.742,35

Aktiver i alt
Passiver:
Egenkapital:
Egenkapital primo 2018
Underskud 2018
Egenkapital ultimo 2018

kr.
1.833.668,72
83.925,50

Henlæggelser:
Henlæggelser primo 2018
Henlagt 2018
Henlæggelser ultimo 2018

kr.
1.160.776,80
62.000,00

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

kr.

1.749.743,22

1.222.776,80
kr.
306.000,00
2.761,84
228.920,55
3.000,00
10.000,00
7.539,94
558.222,33
3.530.742,35

Note til årsregnskab 2018:
Værdipapirer

Antal

Kurs kr.

Kursværdi kr.

Udenlandske aktier
ValueInvest Global Kl
Sparinvest Index Europe Growth KL
Nykredit inv. Globale

400
800
850

224,80
116,05
81,39

89.920,00
92.840,00
69.181,50

Danske aktier
FUI Stock Pick
Nykredit Invest Engros Lange Obl.

200
300

200,00
957,05

41.060,00
287.115,00

1700
4600

102,50
100,40

174.250,00
461.840,00
1.216.206,50

2017

2018

Til/afgang

122
124
46
17
309

128
134
40
18
320

6
10
-6
1
11

Udenlandske obligationer
Nordea Invest European High Yield Bonds
Nordea Invest Korte Obl.
Værdipapirer i alt

Medlemmer:
Aktive
Aktive ægtefæller/samlever
Juniorer
Passive
I alt
Skælskør, den

/1 2019

Sign. Claus Møller Christensen
Formand

Sign. Arne Hansen
Kasserer

Morten Lindquist
Medlem

Anja Kiersgaard
Medlem

Lars Ellegaard
Medlem

Jesper Bjerge Christensen
Medlem

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

/1 2019

Sign. Kaj Jacobsen
Revisor

Ulrik Sams
Medlem

v

Forslag om opsigelse af medlemsskab af
Frihavnsordningen.
Forslag:
Bestyrelsen foreslår, at SAS melder sig ud af Frihavnsordningen.

Baggrund:
Der har i de senere år været flere drøftelser relateret til Frihavnsordningen som SAS er medlem
af. Medlemskabet giver medlemmer med bådplads i Skælskør Lystbådehavn, mulighed for at
ligge i op til 3 nætter i andre havne der ligeledes er medlem af ordningen, til lavere priser.
Det har dog generelt kunnet konstateres at de reelle priser for at ligge i flere af frihavnene, ikke
alene baseres på det foreslåede frihavnsgebyr på 25 kr., som ellers foreslået af administratoren
af ordningen. Derimod bliver der i stigende grad omlagt til ekstrabetaling for strøm, vand og
bad.
På baggrund af en række henvendelser, har frihavnsordningen fra 2019 fået et revideret
regelsæt. Det betyder at der fremover ikke er en maksimumpris, men en maksimal procentdel
af en normal gæstepris. Der må således fra 2019 opkrævet maksimalt 1/3-del af den normale
gæstepris. Hertil kommer betaling for el, vand og evt. andre ydelser.
Det må forventes, at de fleste havne hæver priserne, hvilket også har været ønsket i mange af
de henvendelser som Skive Søsportshavn har fået omkring ordningen. Forskellen mellem
frihavnsligger og normal gæstesejler bliver dermed mindre, men der er stadig en besparelse på
ca. 2/3 af normal gæstepris.
Medlemsskab af Frihavnsordningen koster SAS 1.500 kr. i henhold til regnskabet, men det kan
også være tid til at se på hvad den reelle forskel er for klubbens økonomi og for medlemmerne?
Der er ikke mange Frihavne i nærheden af SAS, da de fleste findes i Limfjorden/Nordjylland, på
Øresund og i Roskilde Fjord. Det er derfor ikke på korte ture, at medlemmerne af SAS får glæde
af ordningen.

Økonomi:
Gæstesejlere betalte i sæsonen 2018 42.776 kr. i havnepenge. I dette beløb er dels fratrukket
gebyrer fra Mobilepay og der er indeholdt enkelte aftaler om længere liggetid for enkelte
gæster. Disse er ikke indeholdt i det efterfølgende forslag.

Vi havde i 2018 ca. 531 overnatninger, hvor ca. 52% var frihavnsliggere. Indtægterne fordeler
sig dermed således:
255 betalte 130 kr pr. overnatning = 33.150 kr.
276 betalte 30 kr. pr. overnatning = 8.280 kr. (Frihavn)
Typisk ligger både tilmeldt frihavnsordningen 2 eller 3 døgn i havnen og optager ofte plads for
både, der kunne betale fuld pris. Hvis vi melder os ud, vil vi måske få færre gæster, men til
højere betaling.
Omvendt vil de medlemmer som anvender frihavnsordningen skulle betale en lidt højere pris i
de havne der besøges. En forskel som må forventes at blive mindre med den nye
ordning/regelsæt.
Hvis vi forestiller os, at vi får 100 færre overnatninger, altså ca. 19% i forhold til totalen og 36% i
forhold til frihavnsgæster, 431 overnatninger a` 130 kr. = 56.030 kr. i 2018-priser. (Såfremt
forslaget om forhøjelse for 2020 vedtages er dette 64.650 kr.).
Frihavnsordningen koster klubben 1.500 kr. årligt, og forskellen i 2018 priser vil dermed være
(56.030 – 42.776 – 1.500) 11.754 kr. Eller en forøgelse af indtægter på gæstesejlere på 27%.
Der er derudover nogen administration forbundet med ordningen, både i optælling til statistik,
udlevering af mærker samt dialog med Skive Søsportshavn. Denne slipper vi naturligt for.
Vi har fra flere medlemmer hørt om deres oplevelser med de stigende frihavnsgebyrer og tillæg
af bad, strøm og vand. Disse oplevelser viser, at det ikke er unormalt at der betales 50 – 60 kr.
pr. overnatning, og det ofte plus bad og/eller strøm. Disse priser forventes med det nye
regelsæt ikke at falde, men andre havnes priser forventes at stige tilsvarende.
Har Frihavnsordningen overlevet sig selv? – det er vores opfattelse, og vi foreslår derfor at
klubben melder sig ud af ordningen.

25. januar 2019
Bestyrelsen

Skælskør Amatør-Sejlklub
Budget 2020
Indtægter:
Kontingent
Offentlige tilskud
Gebyr venteliste
I alt Indtægter
Administration:
Møder
Porto
Kontorartikler
Telefon
Repræsentation
Annoncer
DS Kontingent
Øvrige Kontingenter
Forsikringer
Klubstander
Frihavnsmærker
Gebyrer
EDB
Kurser
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.
204.000
15.000
2.000
221.000
kr.
10.000
1.000
3.000
3.000
2.000
3.000
33.000
6.000
45.000
3.000
2.000
9.000
12.000
2.000
-134.000
kr.
363.000
50.000
22.000
7.000
442.000
75.000
5.000
15.000
5.000
5.000
18.000
5.000
10.000
-138.000
304.000

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 inkl.. Sportsligaen
Sommerlejr/arrangementer
Præmier
Annoncer/porto
Diverse materiel
Undervisning inkl.. Svømmehal
Kørsel
Træneromkostninger
Kurser
Drift
Udgifter juniorafdelingen
Kapsejladsudvalget:
Indtægter:
Overskud diverse sejladser
Udgifter:
Diverse materialer
Overskud kapsejladsudvalget

kr.

kr.

25.000
85.000
75.000
5.000
9.000
5.000
2.000
60.000
6.000
-272.000

5.000
4.000
5.000
5.000
19.000
1.500
40.000
3.000
44.500
15.000
3.000
2.000
1.000
10.000
5.000
3.000
12.000
8.000
44.000
-122.500

30.000
-5.000
25.000

Aktivitetsudvalget:
Finansielle poster:

kr.

-10.000
kr.

kr.

Indtægter:
Udbytte
Finansielle indtægter

20.000

Afskrivninger:
Brig Falcon 500s
Afskrivninger i alt

12.000

Overskud

20.000

-12.000
19.500

På klubbens ordinære generalforsamling 2019 foreslår bestyrelsen nedenstående takster for
2019 og 2020
(For 2019 gælder det alene Frihavnsprisen)
Kontingent:
2018
kr.
750,00
1.000,00
450,00
200,00

Aktive
Ægtefæller/samlever
Juniorer
Passive

2019
kr.
750,00
1.000,00
450,00
200,00

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

Broleje:

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

2018
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

2019
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

2020
1/4-15/11
kr.
1.430,00
1.980,00
2.450,00
3.000,00
3.520,00
3.990,00
4.620,00
5.060,00

2018
2019
2020
16/11-31/3 16/11-31/3 16/11-31/3
kr.
kr.
kr.
500,00
700,00
770,00
750,00 1.050,00
1150,00
1.000,00
1.400,00
1540,00
1.250,00
1.750,00
1540,00
1.500,00
2.100,00
2310,00
1.750,00
2.450,00
2700,00
2.000,00
2.800,00
3080,00
2.500,00
3.500,00
3850,00

Havnepenge inkl. bad og strøm for gæstesejler
Frihavnspris

130,00

150,00

40,00

50,00

200,00

250,00

10.000,00

15.000,00

30,00 (25+5)

Gebyr ventelisten pr. år
Broindskud
Nedskrivning af broindskud fastsættes til 10% af indbetalte indskud

Bestyrelsens dispositionsbeløb jfr. vedtægternes § 16, max. kr. 250.000 i 2020

