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Begrænset genåbning
SKS har modtaget nye retningslinjer fra Gentofte
Kommune og Dansk Sejlunion, der gælder fra d. 20.
april. Disse gør, at klubben så småt kan begynde at
åbne for nogle få aktiviteter i klubben - primært i SKS
Ungdom, hvor der jo sejles i én- og tomandsjoller.
Der kommer nærmere information fra de enkelte
udvalg om, hvad der kan og vil foregå som følge af
åbningen. Klubben understreger, at “døren kun er
åbnet på klem”, så det er meget vigtigt, at alle overholder de gældende retningslinjer.
Følgende gælder foreløbigt for aktiviteter i SKS
• Adgang til klubhuset, Sejlerhuset og Sandslottet
(omklædningsfaciliteter) er stadig lukket.
• Omklædning foregår hjemme - ligesom evt. bad efter
endt sejlads også foregår hjemme.
• Sejlads i klubbens både er kun muligt, sålænge der
ikke er flere end 2 personer ombord. Sejlads i
tomandsjoller / klub-Hobier kan kun ske med fast
makker.
• Reglen om 2-meters afstand skal respekteres så vidt
det overhovedet er muligt - både på land og på vandet.
• Der må ikke forsamles mere end 10 personer på
noget tidspunkt.
• Dette gælder specielt på jollerampen i forbindelse
med isætning/optagning og til-/afrigning.
• Klubbåde/joller vaskes og spules efter brug.
• Hvis man selv eller ens husstand har symptomer på
Covid-19, skal man holde sig hjemme.
Retningslinjer fra overordnede organisationer og
myndigheder, som SKS skal overholde:
• DIF retningslinjer: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
• DS retningslinjer: https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona
• Gentofte K. https://www.gentofte.dk/da/Borger/Borgerservice/Coronavirus-nyt-fra-Gentofte-Kommune

Udskudte arrangementer
Grundet Corona-situationen og det deraf følgende
påbud om at holde klubben lukket, er klubben nødt
til at aflyse vigtige arrangementer her i foråret.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen udsender indkaldelse til den ordinære
generalforsamling, så snart det bliver muligt at
afholde denne. Dette er vigtigt, så vi kan få klaret de
administrative punkter på dagsordenen, f.eks.
godkendelse af regnskabet for sidste år og valg til
bestyrelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling havde til
formål at fastsætte kontingentsatser for 2020, og
denne bliver ikke afholdt. Læs mere herom på næste
side.
Standerhejsning
Vores traditionelle standerhejsning bliver selvfølgeligt afholdt, så snart det kan lade sig gøre.
Standerhejsningen plejer jo at markere starten på
sejlsæsonen, og vi synes i bestyrelsen, at dette også
skal være tilfældet i år. Dvs. vi afholder den, så snart
vi kan afvikle sejlads i klubben for alle, og vi igen har
adgang til vores klubhus (som jo stadig er lukket pga.
påbud fra kommunen).
Sejlerskolen vil gerne igang
Forudsat at klubben får klarsignal 10. maj, betyder
det, at skolesejladsen kan starte mandag den 25. maj.
Sejlerskolen vil holde introduktionsmøde for elever
og trænere: mandag den 11. maj kl 18:00.
Ungdomstræning er igang
I denne uge starter træningen, med Corona retningslinier der er mere info til sejlerne og forældrene
findes på facebook. Se her
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Ændring af kontingentstruktur
Skrevet af formand Lars Marqvart Jørgensen
Vi har i bestyrelsen et ønske om at få en mere simpel
kontingentstruktur i SKS. Specielt mener vi, at alle,
som udgangspunkt, skal være medlem af klubben på
lige fod. Derudover skal medlemmerne betale for de
klubfaciliteter, som de gør brug af. Også her ønsker vi,
at strukturen er så simpel som muligt.
Vi havde planlagt at fremlægge den nye kontingentstruktur på den ordinære generalforsamling, og
her få den vedtaget, så den gælder fra 2021. Yderligere
var det vores ønske, at de nye kontingentsatser også
kunne gælde i år. Dette kræver iflg. klubbens love en
ekstraordinær generalforsamling, som det var vores
plan at afholde efter den ordinære generalforsamling,
således at der var klarhed om kontingentet inden
starten på sæsonen her i foråret. Vi har allerede taget
lidt forskud på glæderne ved kun at a conto opkræve
det nye medlemskontingent pr 1. januar - selvfølgeligt i
forventning til at der ville være opbakning til ændringerne på de to generalforsamlinger.
Corona-situationen har desværre betydet, at vores
planer for fremlæggelse og vedtagelse af de nye
kontingentsatser er totalt kuldsejlede. Vi ved således
stadig ikke, hvornår det overhovedet bliver muligt at
samle klubbens medlemmer til afholdelse af en generalforsamling.
For at kunne komme i gang med sæsonen og skabe
klarhed omkring kontingentsatserne for både eksisterende og specielt nye medlemmer har vi i bestyrelsen
taget den ekstraordinære beslutning, at vi indfører de
nye kontingentsatser gældende fra 1. januar 2020 uden
afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
Dette var ikke nogen let beslutning at tage, men
grundet Corona-situationen mener vi, at vi i dette
tilfælde godt kan give lidt køb på medlemsdemokratiet, for at vi kan få klare rammer om driften af klubben
i 2020, hvad angår kontingentstrukturen.
Ny kontingentstruktur
Som beskrevet ovenfor er ideen at forsimple kontingentstrukturen og medlemskategorierne i SKS.
Ændring af medlemskategorierne kræver ændringer af
klubbens love, og dette planlægger vi således at stille
forslag om på en ekstraordinær generalforsamling til
efteråret. Derfor beskrives kontingentsatser og

medlemskategorier for 2021 i det følgende under
forudsætning af vedtagelse på de kommende
ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Den nye struktur (gældende fra 2021)
består af tre dele:
Ét kontingent for medlemskab af SKS
Dette erstatter de tidligere A-/B-/C- og D-medlemskategorier. Man er medlem af SKS, når man har betalt
dette kontingent, og man har stemmeret til generalforsamlinger, når man er fyldt 18 år.
Satsen for klubmedlemsskab er sat lavt (i niveau med
det nuværende D-medlemsskab) for at gøre det
attraktivt for alle at være medlem af SKS (også
selvom man f.eks. allerede er medlem af en anden
sejlklub). Ligeledes gør det medlemsskab mere
attraktivt for bådejere i Skovshoved havn.

Ét kontingent for SKS Flåde
Dette erstatter det tidligere sejlcenterkontingent og
tillægskontingent for ungdomsafdelingen.
Man betaler dette kontingent for at få adgang til at
benytte klubbens flåde (dvs. joller og kølbåde) og for
ungdomssejlere med egen optimistjolle giver det
adgang til en af klubbens jollepladser.

Ét undervisnings-/kursusgebyr
Dette betales, hvis man modtager undervisning af
f.eks. en træner eller instruktør.
Det kan f.eks. være i SKS Ungdom eller i SKS Sejlerskole. Gebyret betales pr. hold / aktivitet, dvs. hvis
man f.eks. både modtager undervisning i duelighed
og deltager i et kapsejladskursus, vil man skulle
betale to gange gebyr.
Tema fortsætter på næste side ...
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Tidligere og nye kontingenter

Hvad betyder dette for mig?

I 2020-sæsonen kan vi - grundet klubbens love - ikke
ændre de nuværende medlemskategorier, men som
beskrevet på forrige side, har vi besluttet at tilnærme
kontingentsatserne til de nye kategorier:

Jeg er A-medlem:
Dit kontingent bliver meget billigere: kr. 1.000,- mod
tidligere kr. 1.760,-

Medlemskategori

2019

A (aktiv)
B (aktiv - ungdom)
C (familie)
D (passiv)

1.760,- 1.000,1.830,- 1.000,2.750,- 1.000,880,968,-

1.000,-

Jeg sejler i Sejlcenteret/Sejlerskolen og modtog
undervisning:
Dit samlede kontingent bliver billigere: kr. 3.500,mod tidligere kr. 3.740,-

SKS Flåde
Ungdom jolleleje/plads

1.980,- 2.000,1.950,-

2.000,-

Jeg sejlede i Sejlcenteret/Sejlerskolen uden
undervisning (i J/70 eller på et Let’s sail hold)
Dit samlede kontingent bliver billigere: kr. 3.000,mod tidligere kr. 3.740,-

500,-

500,-

2020

Undervisnings-/kursus

2021

Illustrationen her viser den nye kontigentstruktur 2021

Basis medlem

Jeg sejler i SKS Ungdom
Dit samlede kontingent bliver billigere: kr. 3.500,mod tidligere kr. 3.780,Jeg er passiv støttemedlem
Dit kontingent bliver lidt dyrere: kr. 968 i 2020:
1.000,- i 2021 mod tidligere kr. 880.
Til gengæld bliver du stemmeberettiget til
generalforsamlingen fra 2021.

Kontigent: 1.000,-

Med venlig sejlerhilsen
Bestyrelsen, april 2020

Flåde medlem
Tillægskontigent: 2.000,-

Kursus gebyr
Træning/undervisning: 500,-

