
Kompasset april 2016 

  

Standerhejsning: 

Vi mødes til standerhejsning lørdag d. 16. april kl. 17.00. 

Når standeren er hejst, er der "molebajere" til alle. 

Efterfølgende er der spisning for dem, som har lyst. Menuen står på 
Himmelevgryde (svinemørbrad, champignoner, tomat og fløde med ris og grøn 

salat), brownie med hindbærpuré og kaffe/te til i alt 125 kr. incl. drikkevarer - 
børn under 15 år 75 kr. I er velkomne til at tage familie og venner med. 

Tilmelding til spisningen kan ske via hjemmesiden (events) eller til Lone på tlf. 

nr. 2165 0225. 

Kom og få en hyggelig dag. 

Bestyrelsen 

  

Generalforsamling. 

D. 17. marts afholdt vi generalforsamling. 

Der var 47 stemmeberettigede medlemmer til stede.  

Kurt Hansen var dirigent. 

Morten aflagde beretning sammen med de ansvarlige for de forskellige udvalg 

og grupperinger i klubben. Beretningen blev godkendt. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Det blev besluttet at forhøje kontingenterne svarende til forslag A, således at 
takstbladet for 2017 nu ser således ud: Junior (under 25 år): 920 kr., Senior: 

1230 kr., Seniorpar nr. 2: 620 kr., Pensionist: 920 kr., Pensionistpar nr. 2.: 

320 kr., Passiv: 620 kr. Forhøjelserne gælder fra 1. januar 2017. 
 

Som nyt medlem af bestyrelsen blev Søren Andreasen enstemmigt valgt. 

Søren er ny i klubben, men har erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde. Der er 
pt. 2 vakante pladser i bestyrelsen. 



Claus Bo Rasmussen blev valgt som suppleant, Flemming Barfod blev genvalgt 
som intern revisor og Klaus Bjerregaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 

HR Revision blev genvalgt som ekstern revisor. Alle valg skete enstemmigt. 
 

Det fulde referat af generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden. 

Bestyrelsen 

  

  

Roskilde Sejlklubs aktiviteter - spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Tak til de 51, der tog sig tid til at svare på den undersøgelse, der blev sendt ud 

sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. 

Svarene var godt fordelt, så der var nogle fra alle aktiviteter i klubben, så mon 
ikke de er repræsentative. Måske lidt flere aktive idet halvdelen har deltaget i 

klubaftener. 
 

Rammerne: 
Langt de fleste er tilfredse med klubbens rammer. De nye forslag går på 

værksted til bådreparation og så en bedre vedligeholdelsesstand på joller og 
følgebåde. 

 
Det burde klubben tilbyde: 

Omkring halvdelen af svarerne ville gerne deltage i de nye aktiviteter, der var 
foreslået i undersøgelsen - åbent klubhus, fælles sejlture, kapsejladsskole, 

udlånsordning af både og fælles bådreparation.  
Det er dejligt mange og lover godt for at øge klubbens aktivitetsniveau. 

 

Hvilke tilbud kan du selv hjælpe med: 
Mellem 1/3 og 2/3 af svarerne vil gerne hjælpe med at få aktiviteterne op at 

stå. Lidt afhængig af aktiviteten. Topscorerne er pasning af klubhus, 
vedligeholdelse af udearealer og lave vinterprogram, hvor hhv. 12, 7 og 8 

gerne ville medvirke. Det er da rigtig dejligt. 
 

Desværre er der ikke mange, der ønsker at tage initiativet. Det må bestyrelsen 
se på og komme med en løsning på. For der er jo nok nogen i 

medlemskredsen, der kan overtales til at være skipper på et initiativ. 
Skulle der være nogen, der er opmuntret af resultatet her, og som vil 

tage handsken op. Så kontakt en fra bestyrelsen. 
 

 
 



Vild med vand og havnens dag den 29. maj. 
 

Alle både på vandet 

Reserver allerede nu dagen, for alle havnens både skal på vandet den dag. Alle 

- det betyder, at der er et samarbejde mellem sejlklubben og alle andre på 
havnen om at vise vores aktiviteter på fjorden, så alle skal ud at sejle. 

 
Om formiddagen inviterer sejlklubben alle medlemmer til at deltage i sejlads - 

enten i klubbens kajakker, joller, matchracere, IF'ere eller i egne joller, 
kajakker og både. Vi sejler ud og runder Elleore og ankrer op rundt om 

Havhingsten for at spise frokost og så gå ind igen for at åbne for publikum. 
 

Prøv at sejle i noget nyt 
Det her er chancen for at prøve at sejle i noget andet end du plejer eller at 

sejle, hvis du normalt er tilskuer, når vi andre er på vandet. Denne dag 
hjælper vi hinanden til en god sejloplevelse i Inderbredningen. 

 

Publikumssejlads 
Om eftermiddagen inviterer vi hele byen til at komme og se og deltage i en tur 

på vandet. Det bliver chancen for at få nye medlemmer til vores aktivitet og få 
forklaret gæsterne, hvorfor sejlads er en dejlig sport og oplevelse. 

 
Klubhuset er åbent hele dagen med cafe og forhåbentlig en udstilling af udstyr 

til sejlads. 
 

Hvis du skulle have lyst til at stå for en aktivitet eller være bådfører eller 
lægge båd til nogle ture så send en mail til henemark@yahoo.dk 

Henning. 

  

Onsdagssejlads. 

Forår og sommer er på vej og dermed Onsdagssejladserne. De starter som 

sædvanligt første onsdag i maj,  i år er det den 4. maj,  og efter otte sejladser 
slutter forsommer-sæsonen den 22. juni med grill og øl og 

præmieoverrækning. Sensommer-sæsonens seks sejladser kører fra 10. 
august til 14. september. 

Som noget nyt - og af en del ønsket - bliver der i år mulighed for alle for at 

sejle på op-ned bane. Distancebanerne er uændrede fra sidste år og ligeledes 
er op-ned banen, blot kan den nu altså vælges af alle. 

Jeg regner pt. med, at alle op-ned både skal starte i tredje start, den klokken 
19.00. Men det vil kunne ændres, hvis rigtig mange ønsker op-ned. Så kan det 

mailto:henemark@yahoo.dk


f.eks. blive til en enkelt start af alle distancebådene klokken 18.50, og så to 
starter på op-ned, 18.55 og 19.00. 

Der er RS-tilmelding via RS-hjemmesiden, og den VSB-ansvarlige laver det 

tilsvarende for VSBere. 

Se mere om onsdagssejladserne på hjemmesiden. 

Poul Astrup 

 

Torsdagsspisning/grill 

Vi har sidste torsdagsspisning torsdag d. 14. april, hvor Preben, Jørgen, Poul 
og Ingelise står for maden. Vi har haft en fin sæson med et fremmøde på ca 

30 pr. gang. 

I løbet af maj starter vi grillaftenerne. Startdatoen afhænger af vejret. 

Jeg regner med at få sms-kæden til at fungere også i år, så vi kan advisere 

om, hvornår vi tænder op i grillen. Du kan komme med i kæden ved at sende 
en sms til 2165 0225 (mig). 

Lone 

  

Kalenderen er lidt usikker lige nu, så den kommer ud senere. 

 

Lone, redaktør  07.04.16 

 


