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Vi der kan li’ at sejle 
 

Hvem er vi i KAS, og hvordan arbejder vi sammen?  
  

KAS er for alle os, der kan li’ at sejle. Uanset om vi er sejlere med egen båd, sejlere under 

uddannelse, kapsejlere, tursejlere, hyggesejlere eller sejlere, der gerne vil være en del af et 

aktivt klubliv.  

  

KAS skal være rammen om et sjovt, engagerende og udviklende fællesskab. KAS er det, som 

vi skaber sammen. Det skal derfor være nemt for medlemmerne at engagere sig med de 

ressourcer, man har og kan afse.  

Vi udvikler tilbud til alle sejlerlivets facetter, og vi tilstræber, at vores aktiviteter er 

beskrevet, planlagt og gennemført så omhyggeligt, at vi kan levere gode oplevelser, der lever 

op til deltagernes forventninger.  

Når man er i KAS, er man blandt venner fra første dag.  

Det er en ledelsesopgave for bestyrelsen at skabe rammer, der gør det attraktivt at deltage, og 

sikre at ildsjæle ikke bliver udbrændt.  

  

  

Strategiske positioner  

I det følgende er der gennemgået nogle strategiske positioner, der danner rammen for de 

enkelte udvalgs strategiarbejde.  

  

1. Vi er placeret i Svanemøllehavnen sammen med en række andre sejl- og 

søsportsklubber i landets hovedstad i et tætbefolket område med stor udvikling af både 

bolig, erhverv og rekreative områder. Da vi i sin tid fik stillet arealet til rådighed, var det 

et område, der ikke kunne bruges til andet. I dag er Svanemøllehavnen et vigtigt element i 

at skabe en attraktiv hovedstad, udvikle nye bolig- og erhvervsområder og skabe natur- 

og fritidsoplevelser til flest muligt. Derfor skal sejlklubben ses som en attraktiv og 

værdsat samarbejdspartner for de øvrige foreninger omkring Svanemøllen og som et aktiv 

for Københavns Kommune og borgerne i lokalområdet.  

  

2. Vi har medlemmer, der har været med fra ungdomsårene, hvor de valgte ”sejlklub for 

livet”, og vi har medlemmer, der er med i de år, det tager at få en førerprøve, en 

kapsejladsuddannelse eller har brug for en bådplads. Tendensen går i retning af, at 

medlemmerne i højere grad skifter mellem klubberne alt efter, hvilket tilbud man har 

brug for. Vi kan ikke dække alle behov selv, hvis vi vil være sikre på at levere på et højt 

niveau, men vi kan arbejde sammen med de øvrige sejlsportsklubber om at sikre, at man 

kan deltage i aktiviteter på tværs af klubberne. Og vi skal arbejde for at både nye 

medlemmer, gamle medlemmer og gæster befinder sig godt i klubben.  

  

3. Hvad forstår vi ved en medlemsdrevet forening? KAS aktiviteter planlægges af 

udvalgene, der alle består af medlemmer, som gerne vil gøre en indsats for klubben. Alle 

udvalgsmedlemmer arbejder ulønnet. Nogle aktiviteter kræver et kompetenceniveau, som 

medlemmerne ikke kan levere, og udvalgene kan derfor vælge at betale for sådanne 

kompetencer. Det gælder f.eks. bådebyggere og betalte trænere.  
Vi vil gerne udvikle en kultur, hvor alle medlemmer giver en hånd med i det omfang, 

deres ressourcer tillader det. Det betyder, at vi skal være særligt opmærksomme på at 



inddrage nye i aktiviteterne og sikre, at der hele tiden er medlemmer, der vil gå ind i 

planlægningen af konkrete aktiviteter eller medvirke i de permanente udvalg.  

  

  

4. Hvad skal der til for at en mulig aktivitet i KAS kan blive en realitet?  

En aktivitet kræver at:   

1. Vi har medlemmer, der vil deltage i aktiviteten  

2. Vi har det fornødne udstyr (klublokaler, både mv)  

3. Vi har medlemmer, der vil drive aktiviteten  

4. Der er en fornuftig økonomi i aktiviteten  

5. At aktiviteten understøtter klubbens vision og strategier  

  

Når en aktivitet tages op, vil den normalt blive placeret i et udvalg. Bestyrelsen vil 

sikre, at aktiviteten er velbeskrevet, bevidst planlagt og gennemført. Det gør det 

nemmere at skabe aktiviteter med høj kvalitet, hvor deltagerne (mindst) får, hvad de 

forventede.  

Aktiviteter er åbne for alle medlemmer. Er der krav til færdigheder, f.eks. clearing til 

at være fører, skal kravene og vejen til at opfylde dem være velbeskrevet. 

  

Er aktiviteten tilbagevende, vil den indgå i udvalgets årsplanlægning og vil evt. også 

være omfattet af udvalgets 3-års budgetter.  

Større udvalgsaktiviteter vil også være beskrevet mht. til vision, struktur, fødekæde af 

frivillige, medlemsanalyser m.v.   

  

KAS vedtægter fastlægger at vi skal fremme amatørsejlads ved:  

• At uddanne medlemmer i sejlads, såvel i praksis som i teori  

• At holde medlemmerne orienteret om emner, der er relevante for sejlere, gennem 

kurser, foredrag mv.  

• At anskaffe og vedligeholde klubbåde, der er egnede til undervisning i praktisk 

sejlads, og som kan anvendes til kapsejlads og tursejlads  

• At give medlemmer med tilstrækkelig kyndighed adgang til at føre klubbens både  

• At foranstalte kapsejladser og tursejladser  

• At drive bådplads(er) til vinteropbevaring af klubbens og medlemmernes fartøjer  

• At medvirke til at skaffe havneplads og havnefaciliteter til klubbens medlemmer  

  

(Klubben kan udføre ovennævnte aktiviteter alene, i samarbejde med andre eller i 

selskabsform)  

  

Vi har nedsat en række permanente udvalg, der understøtter disse aktiviteter:   

• Skoleudvalg  

• Fartøjsudvalg  

• Kapsejladsudvalg  

• Klublivsudvalg  

• Bådpladsudvalg  

• Klubhusudvalg  

• Havnebestyrelse (sammen med Sundet og Frem)  

 

Inden for de seneste år har udvalg og bestyrelse gennemarbejdet og beskrevet flere områder: 

• Flåden i fremtiden – ligger på hjemmesiden 



• Fremtidens sejleskole - ligger på hjemmesiden 

• KAS RACING- forretningsorden 2022 – ligger på hjemmesiden. 

  

  
  

  
 


