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Referat af årsmøde i Kølbådsafdelingen lørdag den 25. maj 2013 

Igen i år blev kølbådsafdelingens årsmøde afholdt samtidig med morgenmaden til 1. distancesej-

lads. Der var i år mødt 14 op til mødet.  

Kølbådsudvalgets formand startede mødet med at mindes kølbådsudvalgets medlem Niels Barfod, 

som tabte kampen mod kræften den 20. maj 2013. 

Efterfølgende blev Preben Sillemann valgt til dirigent og han gav derefter ordet til formand Claus.  

Fra formandens beretning kan nævnes, at der i 2012 igen har været afholdt 3 distancesejladser, 1 

single-handed sejlads og 1 klubmesterskab. Der har været sejlet i al slags vejr, lige fra 10 m/s vind 

med regn og haglbyger til solskinsvejr og 4-6 m/s vind. 

I alt 10 både har deltaget i 1 eller flere distancesejladser og samlet vinder blev Bifrost med en 3. 

plads og to 1. pladser.  

 

Til årets singlehanded sejlads vandt Bifrost over Citronmåne.  

 

Klubmesterskab blev gennemført med 7 sejlbåde i 8-10 m/s vind. Årets klubmester blev Preben Sil-

lemann i UHA foran Peter Gram i skolebåden Prop.  

 

Igen i år har der været stor opbakning til alle sejladser, der er gennemført i en rigtig god tone og al-

tid med højt humør. Der har til hver sejlads været mellem 14 og 20 deltagere til morgenmad før 

start.  

 

Sejladser for den kommende sæson er fastlagt som følger: 

- Distancesejlads lørdag den 25. maj 

- Distancesejlads lørdag den 8. juni 

- Distancesejlads lørdag den 24. august  

- Singlehanded sejlads søndag den 25. august 

- Klubmesterskab lørdag den 7. september 

Valg af kølbådsudvalg: 

- Claus  Lethmar (formand) 

- Poul.Erik Sloth Andersen 

- Preben Sillemann  

Herefter blev det drøftet, om Ishøj Sejlklub skal invitere de øvrige sejlklubber i Ishøj havn med til 

distancesejladserne. Det blev positivt modtaget, der arbejdes videre på planen, så de øvrige klubber 

inviteres med til distancesejladserne i 2014.  



Kølbådsafdelingen  Ishøj Sejlklub   

  Hummeren 3 

  2635 Ishøj  

  www.ishoejsejlklub.dk 

 

Dato: 28. Maj 2013    Side 2 / 2 

Claus Lethmar  Poul Erik Sloth Andersen  Preben Sillemann       

40 78 59 30 

Der blev også foreslået en gastebørs, idet vi måske kan få flere sejlbåde ud at sejle, hvis de kan få et 

besætningsmedlem mere med. Dette initiativ vil ligeledes blive iværksat i løbet af 2013. 

Dirigenten Preben sluttede mødet kl. 08.50.  

 

Referent: Kirsten Lethmar 


