
Referat af generalforsamling i SSS onsdag den 19. februar 2020 
 

Til stede:  36 medlemmer 

Formanden byder velkommen og mindes dem der er gået bort i det forgangne år. 

Seniorsejlernes generalforsamling: 

Mogens byder velkommen. Kjeld vælges til dirigent. Frantz fremlægger regnskab. Mogens 
takker af. 

Den ordinære generalforsamling: 

1. Kjeld vælges til dirigent 
 

2. Formanden fremlægger beretning sammen med Sejlerskolen, OK-sejlerne, 
Ungdomsudvalget, Seniorgruppen, Kapsejladsudvalget, PR/Nyhedsbrevsudvalget, 
”Classic regatta” og Aktivitetsudvalget. Beretningen godkendes 
 

3. Frantz fremlægger det reviderede regnskab – regnskabet godkendes 
 

4. Budget og aktivitetsplan – Aktivitetsplanen ligger på hjemmesiden. Frantz forventer 
flere sponsorindtægter i 2020, da der bliver tilbudt annoncer i nyhedsbrevet. 
Kontingentet forbliver uændret. 
 

5. Ingen indkomne forslag 
 

6. Formand Christian Hammerich ønsker genvalg og vælges. Næstformand Mogens 
Larsen er ikke på valg 
 

7. Sekretær Sanne Thiele er ikke på valg 
 

8. Kasserer Frantz Christensen ønsker genvalg og vælges 
 

9. Udvalgsformænd: 
Ungdomsudvalg – Jeppe Malmmose 
Sejlerskolen – Per Lorenzen 
Aktivitetsudvalg – Mette Groth 
PR/Nyhedsbrev – Kjeld Hansen 
Sponsorudvalg – Henrik Meulengracht 
OK-Jolleudvalg – Niels Arntoft Milling 
 

10. Revisorer: Ove Boesnæs og Mads Kircheiner. Suppleant: Svend Johan Weimann 
 
 



11. Eventuelt:  
Kjeld, Michael, Frantz og Christian fortæller om, og fremlægger tegning om en 
udvikling af Strandgården. Det er også medtaget, at andre foreninger låner klubben til 
forskellige aktiviteter. Der bliver sendt en ansøgning til Svendborg Kommune senest 
den 3. marts. Dernæst skal der søges fonde. Svend spørger til lejekontrakten med 
kommunen. Kjeld fortæller at den nuværende kontrakt løber til 2031, men at de 
forhandler ny lejekontrakt. Der er også den mulighed at klubben overtager 
bygningerne. Per spørger om man ikke kan invitere flere aktiviteter ind. Christian 
fortæller at det arbejdes der allerede på. Frank siger at man skal være forberedt på at 
kommunen kan opsige deres lejekontrakt. SSS har en særlig aftale, der gør at den ikke 
må opsiges så længe der drives sejlklub. 

Årets SSS’er: Seniorgruppen 

Lene Groth spørger til, om det med udvikling af Strandgården har noget med 
Svendborg Havn at gøre. Kjeld fortæller, at det har det ikke. Det er Havnens 
brugerudvalg. 

Peter Heide spørger ind til planen med at flytte nuværende slæbested til det gamle 
slæbested. Det har brugerudvalget videregivet til Havnekontoret sammen med 
reparation af østmolen. Havnen har erkendt at dette skal løses. 

Svend spørger til, om Sejlsportsligeaen kører deres eget liv uden for klubben. Christian 
fortæller at de er tilknyttet klubben, men bor og studerer rundt omkring i landet. 

Kjeld takker for god ro og orden.  

Christian takker Kjeld og slutter af med et trefoldigt leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Sanne Thiele 

Bilag: Formandens og udvalgenes beretning 



Beretning SSS 2020 
 

Vi har i 2019 mistet: 
Lotte Nielsen (Michael P’s hustru - for år tilbage meget aktiv i og omkring sejlklubben) 
Leif Sølvason (de seneste år passiv i SSS, men aktiv fritidsfisker med fiskerhus på havnen) 

År 2019: 

SSS havde i marts et udviklingsmøde hvor der blev efterspurgt ideer og frivillige til at arbejde 
med ideer. Der var var et godt fremmøde og ivrige diskussioner i forskellige grupper, desuden 
havde bestyrelsen aftalt et forløb med DIF, Anders, som skulle give input til klubudviklingen. 
Bestyrelsen havde og har et ønske om at få flere til at gå ind de forskellige udvalg/grupper og 
evt. starte nye interessedrevne udvalg  
Hvad er der kommet ud af det:  
Vi har fået et aktivitetsudvalg igen – hvilket har gjort en stor positiv forskel socialt set. 
Pinsetur, fester og generalforsamling + senest frivillig fest 
Vi havde en kort overgang et motorbådsudvalg 

Der har været lidt ekstra medlemmer i kapsejladsgruppen – og således fik vi genetableret 
Tåsinge rundt 

Senest har vi fået et nyhedsbrev genstartet vha. en gammel kending. 

I efteråret tog Thurø initiativ til at indkalde til et samarbejde: sejlsport på Sydfyn, hvor SSS 
deltager aktivt sammen med Amatørsejlklubben, Fåborg, Troense og Oure/Lundeborg. Der 
arbejdes med at etablere fælles aktiviteter og koordinere vores forskellige sejladser i et lidt 
større omfang (tankerne/ideerne er ikke nye). 

Så selv om vores organisationsstruktur ikke er helt udfyldt bliver der kæmpet godt – men for 
at fx kunne levere til det samarbejdet omkring sejlsport Sydfyn vil det være meget 
velkomment med en yderligere styrkelse af ungdomsafdelingen som på det seneste har fået 
flere folk ind, men der mangler nogle unge sejlere så vores seje trænere kan blive udfordret og 
vise hvad de kan. 

Der er flere udvalg som har brug for lidt hjælp og vi har et hængeparti med at definere nogle 
af opgaverne for udvalgene, så det bliver nemmere at byde ind med den tid man nu har. 

I øvrigt har alle vores ”traditionelle” aktiviteter kørt med mange gode kræfters hjælp og skabt 
en masse liv og aktivitet i sejlklubben – hør udvalgenes beretninger om lidt. 

Vi har desværre oplevet et netto fald i medlemmer de sidste par år (ca. 20 pr. år), hvilket er en 
udfordring vi må give opmærksomhed – så det ikke bliver en tendens. 

Et af de tiltag der forhåbentlig kan være med til at give klubben et godt skub frem er en 
opgradering af vores klubhus – faciliteterne i og omkring Strandgården. Der er tale om et 
skitseprojekt fra 2016, som er blevet genoptaget og videreudviklet i efteråret og vinteren af 



en kompetent gruppe sss’ere.  (lidt mere info under eventuelt). Dette er endnu et eksempel på 
at SSS råder over nogle gode kompetencer og et solidt fundament. 

Et andet tiltag som er blevet diskuteret og som ønskes igangsat i 2020 er at skaffe midler til 
indkøb af 2 sportsbåde (J70 eller J80) som kan øge interessen på tværs af aldersgrænser og 
forhåbentlig tiltrække flere medlemmer. Det kræver naturligvis, at vi får etableret en gruppe 
der vil synes det er sjovt at få indkøbt bådene og nogle som har lyst til at arrangere aktiviteter 
for bådene (vi har jo bl.a. sejlerskolen allerede). 

 

År 2019 i Sponsorudvalget: 

2019 har været et ganske fint år i sponsorafdelingen i Svendborg Sunds Sejlklub. Udvalget har 
fået udvidet staben, idet Kjeld Hansen er indtrådt i sponsorudvalget, som nu udgør 2 
personer. Sponsor udvalget er ikke en lukket klub, så enhver der har lyst, er velkommen til at 
bidrage med arbejdskraft, gode ideer eller nye tiltag. Vi anser os selv for at være den 
udøvende kraft i forbindelse med de overordnede sponsorater og den koordinerende kraft 
ved ad hoc sponsorater, således at vi ikke kommer rendende flere gange til de samme 
sponsorer i løbet af en sæson. 

Vi har mange gode venner i Svendborg, som gang på gang stiller op og støtter stort og småt. 
Dette forpligter - så opfordringen fra sponsorafdelingen til samtlige medlemmer er, at bruge 
vores sponsorer til alle indkøb – både i sejlklub regi og i privatregi. Er du i tvivl om mulige 
leverandører, er du velkommen til at spørge eller at tjekke listen på hjemmesiden, som 
løbende vil blive opdateret. 

Fynske Bank og Leif Larsen Marine er vores faste holdepunkter gennem mange år. Syd Fynsk 
Elforsyning har i de seneste år været hovedsponsor for vores Sejlsportsliga hold. 

Fynske Bank Fond, SEF Fonden og Sydfynske Dampskibsselskabs Fond har også været gode 
ved os i det forgangne år. 

Ud over de ovennævnte er der en sværm af sponsorer, der stiller op til enkelte arrangementer 
i større eller mindre omfang. Tak til jer alle.  

Du/I kan aktivt gøre en forskel ved at tilmelde jer SEF Support Energi ved el og gas handel. 
Der er også mulighed for en benzin aftale ved OK benzin. Er du/I ikke allerede tilmeldt, så hør 
nærmere ved kassereren eller i sponsorafdelingen. Det er ikke småpenge, der kommer i 
klubkassen på denne måde – helt uden indsats. 

Sponsorafdelingen arbejder i øjeblikket på at modernisere vores tilbud til annoncører og 
venner af SSS. I forbindelse med SSS Nyhedsbrev, åbner vi for muligheden for at annoncerer i 
dette, således at vi ofte bliver mindet om, hvor vi bør lægge vores indkøb. 

Tak til alle – store som små – der i det forgangne år har støttet Svendborg Sunds Sejlklub. Vi 
ser frem til samarbejdet i 2020. 

STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS. 



År 2019 i Kapsejladsudvalget: 

Sæsonen igennem har der været afviklet onsdagssejladser for kølbåde. Deltagelsen har været 
stabil og lidt stigende i forhold til de seneste år.  Årets klubmester i første start blev Mogens 
Larsen i H-båd, med Simon Kirk i L23 på andenpladsen. I anden start sejlede familien Groth 
alle ud  af banen med John i Dehler 34 på 1. pladsen og Mads i X 79’eren på 2. pladsen. 

Tak til ”Havnens Fiskeriartikler, PS Marineservice, RIGGERNE, Fynske Bank og Dag’librugsen 
for præmier, og tak til Wendorff for lækre franskbrød efter sejladserne. 

12 skippere sejlede ”Alene rundt i Øhavet” en lørdag i maj, i fantastisk vejr, og sluttede med 
rigtig hyggelig aften på Strandgården.  Tak til Boye-P sejl fra Kerteminde for præmier, der var 
vist til alle! 

Om søndagen blev den traditionsrige, landets ældste distance sejlads ”Tåsinge Rundt” sejlet.  
Alle fik en rigtig god dag på vandet, en enkelt båd blev ”grundejer” i Mørkedybet, men alle 
øvrige kom rundt i fin tid, så vi midt/sidst på eftermiddagen kunne få moleøl, pølser og 
præmier til de hurtige. Tak til ”Havnens Fiskeriartikler, PS Marineservice for hjælp til 
præmier. 

Vi er en lille gruppe der ”drifter” ovenstående sejladser, men vet vil være rigtig godt hvis der 
er flere der vil være med, og også som formand for et kapsejladsudvlg. 

 

År 2019 i PR/Nyhedsudvalget: 

Efter at bestyrelsen valgte at nedlægge klubbladet, har det været lidt svært at formidle 
nyhederne. Der er godt nok de forskellige Facebook sider, og udsendte informationer fra 
bestyrelsen.  

Tiltaget med at lave et nyhedsbrev er at orientere klubbens medlemmer, og omverdenen om 
der sker, og er sket i Svendborg Sunds Sejlklub.  

Nyhedsbrevet er et supplement til hjemmesiden, hvor der gerne skal være muligt at finde 
mere fyldestgørende oplysninger og beretninger. 

Det er tanken at nyhederne skal lande i medlemmernes mailbokse ca. 6 gange om året, og det 
tilstræbes naturligvis at de udkommer passende i forhold til klubbens aktiviteter. 

Vi håber at nyhedsbrevet bliver taget godt imod. 

 

År 2019 i OK-Jolleudvalget: 

OK jolle sejlerne har haft endnu et år med et meget højt aktivitetsniveau. 

Først og fremmest skal fremhæves, at Ask Askholm i 2019 lå # 1 på OK jolleklubbens 
rangliste. Ask blev hyldet behørigt med champagne for dette i forbindelse med en af vores 
onsdags sejladser. 



Der har været udvist meget stor flid fra mange OK sejlere i året 2019. SSS har været 
repræsenteret ved flg. stævner: 

VM, New Zealand, 10. – 15. februar 2019: Ask Askholm og Anders Gerhardt 

Nyborg, ranglistestævne, 13. april: Ask, Niels A, Jacob B, Peter H, Anders G 

Træningsweekend med Thomas Hansson Mild fra Sverige, 26. - 27. april: Ask, Thomas J, 
Anders G, Jakob B, John K, Jacob B, Peter H  
 
Nyk. Sj. ranglistestævne, 4. - 5. maj 2019: Ask, Thomas J 
 
Lundeborg, ranglistestævne, 25.-26. maj 2019: Niels A, Ask, Jakob B, Peter H, Anders G, 
Thomas J 
 
Nordisk mesterskab, Vallensbæk, 15. - 16. juni 2019: Ask, Anders G, Thomas J,  
 
EM, Kiel, 22. – 25. juni 2019: Ask, Anders G, Peter Z  
 
Svensk mesterskab, Marstrand, 2. – 4. august 2019: Ask, Thomas, Anders G 
 
DM, Skive, 23. – 25. august 2019: Ask, Anders G, Thomas J, Jacob B, Jakob B,  
 
Svendborg, 21. – 22. september 2019: Niels A, Ask, Anders G, Peter H, Niels J, Thomas J, Jacob 
B 
 
Herslev, 1 dags efterårsstævne, 26. oktober 2019: Ask 
 
P.t. er der 8-9 aktive sejlere i SSS. Der sejles året rundt og i al slags vejr. Kæntringsstatistikken 
er høj for nogle. 
 
Onsdag sejladserne sejles sammen med vores gode venner fra Wayfarer segmentet. Disse 
aftener sluttes altid hyggeligt af med grill pølser og en øl i Buegangen. 
 
Som hovedregel sejles der også mindst en af dagene i alle weekender. 
 
Der kommer heldigvis nye sejlere til. 2 velkendte og dygtige jollesejlere fra Svendborg har 
købt OK joller i løbet af vinteren 2019 efter prøvetur i klubjollen. Vi glæder os til at se Jer på 
vandet også. Vores gæt er, at konkurrencen skærpes yderligere nu. Således starter vi året med 
11 aktive sejlere. 
 
Klubjollen har været brugt flittigt. Den bærer præg af dette og skal i denne vinter have en 
mindre overhaling, således den er klar til nye udfordringer i 2020.  
 
OK jollen fortsætter sin sejrsgang ude i verden. Der findes aktive OK jolle sejlere fra Norge i 
nord til New Zealand i syd og fra Thailand i øst til USA i vest. Godt gået for Knud Olsens jolle 
fra 1957. 
 



År 2019 i Sejlerskolen: 
 
Beretningen for sæsonen 2019 falder logbogsmæssigt i tre dele, en fra “Pige- sejlerne”, og en 
fra“Delebåds-folket”, samt en fra “Sejlerskolen”. 
 
Bådene blev i foråret klargjort med knofedt og relevante maskiner, og rig og sejl blev 
efterset og repareret om nødvendigt. Bådene bruges heldigvis meget, så slid må påregnes. 
Vi arbejder løbende med instruktioner, reparationer og til sæsonen får vi nye 
påhængsmotorer. Det er som sædvanligt et eksemplarisk samarbejde mellem mange parter 
i vores sejlklub, der har gjort det muligt at optimere på motorsiden, og samtidig få 
optimeret beslag og teknik til at manøvrere motorerne lettere. Det bliver godt. 
 
Pigerne, repræsenteret ved Anne-Marie beretter: 
H-bådene har været til stor glæde for pigerne, som trofast har dystet til onsdagssejladserne. 
Vejret har været udfordrende, men blæsten har kun sjældent vippet os af pinden, hvor vi er 
endt som landkrabber. 
De nye sejl er stadig funklende hvide og er nu trimmet så de er kommet helt til tops og 
tilpasset de gamle krumme master. 
Bundmalingen har været effektiv og kun givet grobund for ganske få muslinger i selskab med 
lidt rurer. Så undskyldninger skal vi lede længe efter, når vi bliver overhalet af hurtige både 
med herre-besætninger. 
Det har været en skøn sejlsæson, som sluttede med interesse fra et par nye 
pigesejlere. Trine og Alice blev efterårets friske nye pust ombord blandt os 
pigesejlere. 
Nu håber vi at kunne mikse pladserne på bådene så vi i den kommende sæson kan udvide 
pige-gruppen. 
Pigebesætningerne til onsdagssejlads har haft følgende besætninger: 
Sprøjt har stadig sin faste 3-mandsbesætning: Marianne, Ulla og Grethe… sejt. Red Line har 
i sæson 2018 haft fast besætning med: Mette G, Anne-Marie og Mette L. 
Blue Line med Karin som skipper og opbakning fra delebådsfolket m/k deltog også i 
onsdagssejladserne. 
Alle besætningerne fik øvet og øget samarbejde, i dag kaldet “boathandling” og taktik, der 
selvfølgelig er hemmelig for alle andre end besætningen… Hyæneracene er en årlig aktivitet 
med fælles gennemførelse fra Thurø og SSS. Inden sommerferien havde vi besøg af Thurøs 
piger i hårdt vejr, hvor vi udvidede en onsdagssejlads med hyænerne. Anden halvdel af 
hyæneracet arrangerede Thurø sejlklub med pigesejlads en onsdag efter sommerferien. 
Kapsejladsen sluttede med havblik på Lunkebugten og placeringerne endevendt. SSS stillede 
op med klubbens 3 h-både plus folkebåden Lady Grey ud ad et felt på i alt 7 både. Vi måtte dog 
se os slået af Thurøs J70’er, som løb med sejren, men grillpølserne smagte stadig godt. 
 
Den nye opskrift med ‘ude og hjemme’ til onsdagssejlads er blevet forsøgt i to år. Men til 
sæsonen 2020 har SSS’ erfarne kapsejladsledere tilbudt deres hjælp til afholdelse af et 
hyæne-lørdagsstævne. Vi damer må indrømme at uden jer var det ikke muligt… tak for det! 
Thurø har taget imod initiativet med kyshånd og datoen for stævnet er fastsat til lørdag 
22.august. Her håber vi også på deltagelse at pigebesætninger fra Troense og Svendborg 
Amatør Sejlklub. 
I den kommende sæson er planen at fastholde besætningerne på Sprøjt og Red Line med 



mulighed for ‘vikar-gaster’ og igen lade Blue-Line være muligheden for at ”kapsejle” med 
‘delebådsfolket’ og ‘uddannede’ sejlerskoleelever. På den måde håber vi at kunne give 
muligheder for, og fastholde nye sejlere m/k. 
Vi viste også flaget på klubbens hyggelige pinsetur i Ærøskøbing og tro mig om ikke ham 
vestjyden fra Red Line igen i år dukkede op med lakridspiber og sang på et sprog som ingen 
fynboer forstår. 
Det indbyrdes kapsejladsregnskab endte som(sædvanligt!) følgende: 1. Sprøjt, 2. Red Line og 
3. Blue Line. 
 
Delebådene repræsenteret ved Karin og Frank beretter: 
Blue Line fik sejlet en del i 2019. Mest med Karin og Frank. Vejret var blandet som vi husker. 
Den anden “del”, Betina fik også sejlet. Vi har på skift benyttet Blue Line til aften-, dags- og 
weekendsejladser når vejr og tid har passet. 
Karin og Frank fungerer som tovholder på Blue Line i forhold til at følge op på fejl og 
mangler. 
Selv nye sejl bliver udfordret, så til sæsonen bliver de forstærket og forbedret ved 
rebeøjerne. Det er stadig en fornøjelse at sætte dem og ikke mindst at hale dem ned. 
Blue Line sejlede onsdagssejladser med skiftende skippere og besætninger. Der var 
udfordringer til alle. Alt efter erfaring og lyster til at være skipper, besætning, taktikker 
og spilergaster. 
Delebådsprojektet Blue Line har eksisteret i ca. 13 år. Karin og Frank har været med fra 
starten, og vi andre trækker på deres erfaringer. 
En øget interesse omkring delebådene bevirkede at Red line nu også indgår i ordningen. 
Red line har givet så mange skønne oplevelser i det sydfynske Øhav, at Torben og Anne-
Maries ‘del’ er blevet udskiftet til en ‘hel’ båd. Så ser I en BB10 pendle mellem Vesterrøn og 
SSS, så er dem med rødder fra Red line. 
Men andre har set muligheden for at få saltvand i håret, og i sæsonen 2020 “deles” 
Thomas(stabil Wayfarer) og Mette L(stabil pigesejler) om RedLine - god fornøjelse. Red Line 
har været fantastisk i det pragtfulde sommervejr. 
Og Blue Line med Karin og Frank fik deres Fyn Rundt. En mangeårig drøm der gik i 
opfyldelse. Vinde og vejr var perfekte, “og det var næsten som at sejle under sydlige 
himmelstrøg. 

Står flere parter på spring, så lad os tale om det. 
Delebådsprojektet er et oplagt tilbud til sejlskoleelever, som har taget deres 
duelighedsbevis. Her kan man få lov bruge det i praksis, og lære hvad det kræver at sejle en 
kølbåd. 
Sidst men ikke mindst, er det en dejlig mulighed for at udforske det sydfynske øhav. 
 
Klubben har åbnet for muligheden for at leje en H-båd, og dette har været benyttet et par 
gange. Det er Per der koordinerer udlejningerne. 
 
Sejlerskolen, repræsenteret ved Per beretter: 
I sejlerskolen 2019 anvendte vi Sprøjt og Red Line. 
I sæsonen 2019 underviste Lasse og Per, og vores vikar Tonny. 
Vores elever opnår at blive fortrolige med sejlads i en lille kølbåd med de udfordringer og 
oplevelser dette indebærer, og til et niveau der forbereder eleverne til den praktiske prøve 
af duelighedsbeviset. 



Vi siger mange tak til Lasse og Tonny for den store frivillige indsats som instruktør. Vi havde 
9 elever tilmeldt med meget forskellige forudsætninger og ønsker. Flere af eleverne ønskede 
at friske deres kundskaber op, nogle syntes bare det var hyggeligt, og ved sæsonslutningen 
var der to der aflagde prøve og fik den praktiske del af duelighedsbeviset. 
Vi sejlede i ugerne 18-25 og igen fra uge 33 til 36. Fordelt på mandage, tirsdage og torsdage. 

Vi i “H-bådene” glæder os til sæsonen 2020. 

 

År 2019 i Seniorgruppen: 
 
Seniorgruppen bakkes op af 8-10 trofaste seniormedlemmer, som foruden det hyggeligt 
samvær udfører forskellige praktiske opgaver for sejlklubben.  
Gruppen er mest aktiv i vinterhalvåret - altså uden for sejlsæsonen m.v. 
 
Sidste vinter påtog gruppen sig en større maleropgave af teorilokalet og afsluttende 
oprydning efter renovering af bygningen som følge af skader efter det væltede træ.  
Til gengæld fik bygningen fornyet alt tagpap til en værdi af 10-12.000 kr. 
 
Efter sommerferien 2019 trængte området omkring Strandgården til kraftig oprydning og 
rigelige mængder ukrudt mellem fliserne, rundt om bygningerne og på bådepladsen blev 
nedkæmpet. 
 
Gruppen tager sig ligeledes af tur-bøjerne, når disse skal lægges ud om foråret og udskiftes 
med vinterafmærkning om efteråret.  
Også når der trænger til ekstra rengøring rundt omkring træder seniorerne til. 
 
I denne vinter sysles med nyt navneskilt “Svendborg Sunds Sejlklub” til opsætning på 
buegangen mod nord og andre mindre vedligeholdelsesopgaver. 
 
Seniorgruppen er ikke en lukket “fest” og byder gerne endnu flere seniorer velkommen.  
Seniorerne mødes som udgangspunkt på tirsdage i lige uger kl. 0930 
 

 

 
 
 

 


