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1. Mødets overordnede formål er budgetønsker fra de forskellige udvalg til 2016.

2. Økonomien i klubben ser fortsat fornuftig ud. På nuværende tidspunkt er der plus i regnskabet 
og penge på kontoen. 

3. Sejlerskolen: 7 andenårselever + 3 interesserede i at være førsteårselever næste år. 8 elever 
har færdiggjort duelighed i år. Ingen budgetønsker til næste år, men et stort ønske om, at 
klubbens garvede sejlere bakker op om sejlerskolen.

4. Surfafdelingen: Se bilag 1. for opgørelse og ønsker.

5. Dialogmøde i klubben omkring klubbens fremtid ift. sammenhængskraft mellem afdelinger, 
unge og gamle, så vi kan få det sociale liv i klubben op og stå. Arne er tovholder.

6. Bestyrelsen vil indkalde kulturudvalgsformanden til et møde, så vi kan få en fornemmelse af, 
hvad der rør sig på Marinaen og hvad muligheder, vi har i fremtiden. Arne er tovholder.

7. Ebba kontakter jolle- og kølbådsudvalg omkring budgetønsker.



Bilag 1.

Vedr. Surf afdelingens forslag til budget 2016. 

Surfafdelingen har i sæsonen 2015 efter vores egen opfattelse haft en meget tilfredsstillende sæson. 

Medlemstallet er mere end fordoblet i forhold til den opgørelse undertegnede modtog fra 
sejlklubben i starten af sæsonen. 
Her var der ca. 21 betalende medlemmer i surfafdelingen og i den seneste opgørelse fra sejlklubben 
er vi nu oppe på 47 medlemmer. 
De nye medlemmer, har for næsten alles vedkommende deltaget i en eller anden form for 
undervisning, som udover kontingent til sejlklubben, har skaffet økonomiske midler til klubben. 

Surfafdelingen har i 2015 investeret i følgende nye tiltag: 

• 5 nye Stand Up Paddles til surfskolen, 

• 5 nye surfboards til surfskolen, 

• 5 speedbådskørekort. 

• 5 instruktørkurser SUP. 

• 3 instruktørkurser windsurf. 

• 3 nye børne rigge. 

• Diverse småanskaffelser. 

De nye tiltag er alle financieret vha. sponsorater, salg af ældre udstyr som lå i klubben samt penge 
vi har modtaget fra sejlklubben. 

Vores beregninger viser, at vi i sæsonen 2015 i surfafdelingen har været i stand til selv at skaffe 
indtægter til sejlklubben, som svarer til de penge vi har brugt. 

Dette nævnes ikke for på nogen måde at være utaknemmelige over den hjælp vi har fået fra 
sejlklubben, tværtimod vil vi gerne her benytte lejligheden til at takke for forståelse og godt 
samarbejde. 

Vi nævner det for at tydeliggøre at det kan betale sig at investere i uddannelse og udstyr til sup og 
surfere og gør det selvfølgelig fordi vi også i den næste sæson håber på at få mulighed for at 
forbedre forholdene for nuværende og fremtidige klubmedlemmer. 

Vi tror i surfklubben på, at der er potentiale til mere aktivitet og flere medlemmer i køgeområdet, 
men vi ved jo også godt, at vi er i konkurrence med andre sportsgrene som kan tilbyde gode forhold 
og nyt udstyr. 

Vi har i surfklubben afholdt møde for at afdække medlemmernes ønsker/behov, vi har simpelthen 
spurgt medlemmerne hvad der vil gøre klubben til en bedre klub. 

Svarene fra møde kombineret med instruktørernes og undertegnedes opfattelse af fremtidige behov 
ligger til grund for vores budgetønske for 2016. 



Surfskolen: 

• Surfskolen har i sæsonen 2015 krævet rigtig meget arbejde af vores instruktører bl.a. fordi vi 
har haft undervisning både tirsdag og søndag. 

Vi har talt om at det måske kunne være bedre for både elever og instruktører at vi kun 
underviser om tirsdagen. 

Rent socialt vil det være bedre for eleverne fordi alle nye således er samlet den samme dag, 
hvor vi i øvrigt også har klubaften. 

For instruktører vil det være rart alene at skulle undervise én gang om ugen. 

Elever vil få besked på, at der en gang imellem er behov for at deles om udstyret, men der 
vil under alle omstændigheder være behov for mere udstyr. 

Vi forestiller os 4 -5 ekstra surf boards og rigge. 

Anslået omkostning 30.000kr. 

På instruktørsiden vurderer vi at der vil være behov for uddannelse af yderligere 2 surf 
instruktører. 

Vi har i sæsonen 2015 haft én surf instruktør med rygskade og én surf instruktør som pga. 
uddannelse ikke har haft tid til at tage undervisning. 

Dette har presset de resterende instruktører meget, vi ser derfor et behov for uddannelse af 
yderligere 2 instruktører. 

Kurset koster ca. 2650 kr. pr. deltager. 

Eksisterende sejl og rigge til skoleudstyret skal gennemgås og suppleres. 

Anslået omkostning 5 -  7.000 kr. 

Dragter og redningsveste skal suppleres op således at nybegyndere har noget 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tage på. 

Anslået omkostning 3-6000 kr. 

Surfskuret: 

• Vi kunne godt tænke os at opdatere surf skuret således at der blev lidt mere klubstemning. 

Vi kunne godt tænke os noget udsmykning/skilte/flag og nogle infotavler på ydersiden af 
skur. 

Infotavler således at nye elever kan se hvor de skal henvende sig, flag og udsmykning 
således at man kan se der er aktivitet. 

Anslået omkostning 3.000 – 4.000 kr. 

SUP: Stand Up Paddle: 



• Vi har det antal instruktører som vi vurderer der er behov for på nuværende tidspunkt. 

Allerede i sæsonen 2015 (som ikke har indeholdt en go sommer) har der været pres på 
brædderne. 

Vi foreslår at der afsættes beløb til 2 brædder hvis behov opstår. 

Anslået omkostning 16.000 kr. 

Introdage/havnedage: 

• Vi har et ønske om at afholde langt flere begivenheder hvor folk kan prøve sporten. 

Vores erfaring er, at gang i grillen, pølser og sodavand giver en go start sammen med kyndig 
vejledning og maksimal sikkerhed.. 

På den sidste havnedag brugte vi ca. 500 kr. på diverse lokkemidler. 

Overslagsmæssigt skal der vel afholdes 5-6 arrangementer af den karakter. 

Gummimåtte slæbested, badefaciliteter, renovering af trailer til gummibåd: 

• Slæbested, hvor de surfere som går i vandet ved havnen benytter, er så algebegroet at det 
kun er et spørgsmål om tid før der er nogle som falder og kommer til skade. 

Gummimåtte, armeringsnet eller anden skridsikring bør monteres. 

• Trailer til gummibåd er efter vores vurdering i en stand som gør at den er ulovlig at køre 
med. 

Derudover er den besværlig at bruge og gummibåd bliver altid trukket skæv således at den 
falder af de hjul som skal støtte den. 

Vi anbefaler at der afsættes beløb til service/renovering. 

• Der er en del medlemmer som mener at der bør være en eller anden form for badeforhold 
ved surf skuret. 

En badevogn har været nævnt og kunne vel også være et ønske hos jolleafdelingen? 

Afslutningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på at vi godt ved, budgetønske er højere end de 
tidligere år. 

Vi mener også at vi kan argumentere for, at alle beløb er afsat for at få gang i surfafdelingen og 
opnå noget mere aktivitet. 

Hvis vores plan virker, skulle det jo gerne fremadrettet være således at der med flere medlemmer og 
flere elever kommer mere økonomi til klubben. 

Har i spørgsmål/ kommentarer er disse selvfølgelig velkomne. 

Jeg træffes på mail eddie@skandi-staal.dk og på tlf.: 40296458 

På surf klubbens vegne. Eddie Halgreen
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