
 
 

 
Beslutning fra debatmøde vedr.  

 
FLERE HVIDE SEJL PÅ ØRESUND MED SENIORSEJLADS 

  
 
 
 
 
Som annonceret blev der afholdt debatmøde 13. november 2019 med udgangspunkt i 
idéoplægget ”Flere hvide sejl på Øresund med seniorsejlads”. Debatmødet fokuserede ikke kun 
på seniorsejlads, men generelt på hvorledes vi får flere hvide sejl på Øresund og styrker 
klublivet.  Hvorledes vi får skabt kontakt mellem bådejere og gaster for at få mere gang i tur- og 
kapsejlads, gav anledning til megen debat.  
Det er ønsket, at vi på sigt får etableret et seniorudvalg, men indtil videre vil Kjeld Sørensen, 
Poul Petersen og Poul Erik ”Pelle” Lorentzen, der er ophavsmændene til idéoplægget være 
tovholdere  
For at initiativet bliver en succes, er det nødvendig, at mange bidrager med små og store bidrag  
Alle der vil give et bidrag eller har spørgsmål, kan kontakte én af de tre ovenstående eller 
undertegnede, der også varetager kontakten til bestyrelsen her i opstartsfasen. 
Det blev besluttet med udgangspunkt i idéoplægget at iværksætte følgende aktiviteter. 
 



 
 
FØRSTE SENIORFROKOST 14. JANUAR 2020 13:00 I KLUBHUSET 
Der var opbakning til, at den anden tirsdag i hver måned (undtagen juli og december) skal være 
seniordag. 
I maj, juni, august og september med fællesturer til udvalgte havne i det nordlige Øresund. De 
øvrige måneder med frokost i klubhuset. En fællesnævner for alle arrangementer vil være, at 
der i tillæg til socialt samvær og sejlads, også skal være plads til indslag af underholdende eller 
oplysende karakter. Temaet for den første seniorfrokost 14. januar 2020 vil være ”Planlægning 
af senioraktiviteter i 2020”. 
Maden vil blive aftalt med og leveret af Lagunen. Drikkevarer klarer vi selv. Det vil være tilladt 
at tage en gæst med. 
Tilmelding vil ske på NB’s hjemmeside og annoncering sker via de sædvanlige 
kommunikationskanaler i NB. 
  
VINTERFOREDRAG I KLUBHUSET 
Som noget nyt vil der denne vinter blive foredrag, der henvender sig til et bredere publikum 
end NB’s medlemmer. Temaer kan i tillæg til sejlsport og langtur være Øresund, hvor der både 
fra en sejladsmæssig, historisk og biologisk synsvinkel er mulighed for mange gode foredrag. Vi 
vil kommunikere via vores hjemmeside og Facebook gruppe, men da det er hensigten at 
tiltrække seniorer i kommunen, som stadigvæk har glæde ved sejlads, men måske ikke lige kan 
se hvordan det kan lade sige gøre, skal vi også finde en måde at invitere dem på  
Det kan for eksempel ske i lokalpressen, såfremt vi kan kombinere det med en artikel. 
Det første foredrag vil snarest blive meldt ud.  
Ankermænd er Kjeld Sørensen og Hans Kristensen, der gerne modtager forslag til emner og 
foredragsholdere. 
 
SKIPPER-GASTE FORUM 
Debataftenens hovedemne var, hvorledes der skabes bedre kontakt mellem bådejere og gaster 
til både tur- og kapsejlads. Det gælder både enkeltsejladser som seniorture eller fast plads til 
f.eks. aftenmatcher. 
Efter nytår vil initiativgruppen komme med idéer til, hvorledes der kan skabes kontakt mellem 
bådejere og gaster på NB’s hjemmeside, på møder eller på anden vis. 
Bådejerne opfordres dog allerede nu til at overveje, om de er interesseret og i hvilket omfang, 
de vil stille gastepladser til rådighed.  
 
SEJLERSKOLE I DAGTIMERNE PÅ HVERDAGE 
Vores skolebåde bliver ikke rørt i dagtimerne på hverdage, hvilket giver plads til at der kan være 
skolesejlads inden for rammerne af NB’s sejlerskole. 
Om denne idé kan realiseres, afhænger af, om der er instruktører, der vil undervise om 
eftermiddagen. 
Interesserede instruktører kan allerede nu henvende sig til sejlerskolen eller tovholderne. , så 
der kan skabes overblik over, om der kan etableres  skolesejlads i dagtimerne på hverdage. 



 
 
Det overvejes også, om der kan skabes mulighed og betingelserne herfor til at undervise i egen 
båd.  Herom vendes tilbage efter nytår. 
 
LEJE AF SKOLEBÅDE 
Muligheden for at man kan leje skolebåde, når de ikke bliver brugt til skolesejlads, bliver 
sjældent brugt bortset fra J-80 ernes deltagelse i diverse kapsejladser. 
Når sæsonen nærmer sig, vil der blive gjort opmærksom på denne mulighed. 
 
KOMMUNIKATION OG KONTAKT 
Som før nævnt vil Kjeld Sørensen, Poul Petersen og Poul Erik ”Pelle” Lorentzen, der er 
ophavsmændene til idéoplægget ”Flere hvide sejl på Øresund med seniorsejlads”,  stå for 
koordination i opstartsfasen. 
Dette er et godt initiativ som både vil styrke klublivet i Nivå Bådelaug, men også vise os som en 
klub der gerne vil yde en indsats for seniorborgerne i Fredensborg kommune. Jeg håber derfor 
der er mange der vil både vil deltage som sejler men også som aktiv skipper eller instruktør. 
Fortæl gerne om dette initiativ i jeres omgangskreds, så vi får skabt opmærksomhed inden 
første arrangement. Den kommende juleperiode er en oplagt mulighed for at sprede det glade 
budskab til familie og venner.  
 
Alle der vil give et bidrag eller har spørgsmål kan kontakte tovholderne:  
 
 
Poul Erik (Pelle) Lorentzen email: pel@egern211.dk 
Kjeld Sørensen email: kjeldsus8@gmail.com 
Poul Petersen email: ppe@kragsholt.dk 
 
 
Med sejler hilsen 
Michael 
formanden@nivaabaadelaug.dk 
 
 
 
 


