
  

 

 

 

Tak for indmeldelse og velkommen i KOLDING SEJLKLUB,   

Følgende kan ved førstkommende lejlighed hentes på kontoret eller efter aftale på nedenstående 

nummer  

1 stk. nøglebrik til klubhuset. 

1 stk. klubstander til båden hvis du/I er tilmeldt som fartøjsejere   

Vi byder dig velkommen i klubben og håber, at du fremover vil deltage i klubbens arrangementer og 

i øvrigt gøre brug af klubhusets faciliteter, møde nye sejlervenner og udveksle erfaringer.   

Kolding Sejlklub kommunikerer og informerer om alle vore aktiviteter på mange fronter for at sikre, 

at informationer om vores arrangementer når ud til alle.:  

Klubbladet Bøjen som udgives 3 gange om året i elektronisk form som udsendes på hjemmesiden 

og i trykt form som kan afhentes i Klubben for de der ønsker det.  

Vores hjemmeside www.koldingsejlklub.dk er løbende opdateret med nyheder og arrangementer 

med mulighed for tilmeldinger mv.  

Vores Nyhedsbrev som I får tilsendt direkte når I er tilmeldt Sejlklubben  

Og sidst men ikke mindst Facebooksiderne fra  Kolding Sejlklub, Kolding Sejlerskole, Kolding 

Ungdom , Kolding Sejl og Studer, Pigesejlads og  Kapsejlads holdes opdateret med alle nyheder og 

arrangementer nærmest time for time. 

  

Har du lyst til at hjælpe til i klubben? 

Frivillighed ligger dybt i Kolding Sejlklubs DNA. Og vi er helt afhængig af aktive medlemmer, som 

løbende vil bidrage med deres arbejdskraft til klubbens mange aktiviteter. 

F.eks.: 

Hjælpe til i Ungdom som forælder, træner, kontaktperson mv. 

Være instruktør i Sejlerskolen. 

Være hjælper ved Handicap sejlads. 

Hjælpe med i udvalg, sekretariat eller bestyrelsen. 

Hjælpe til ved stævner og klub-arrangementer. 

Deltage i projekter som udvikler vores klub. 

  

Frivilligt arbejde i klubben giver dig fællesskab, uddannelse og oplevelser.  

http://www.koldingsejlklub.dk/


  

 

  

Hvis I vil bidrage til klubbens aktive liv, så tag kontakt til  bestyrelsen eller udvalgsformændene, se 

hjemmesiden.  Måske du bare starter med at være den, vi  kan ringe til, hvis  vi lige mangler en hånd  

 

Klubbens administration 

Kolding Sejlklub benytter klubadministrations systemet Conventus. Er du medlem så er dine 
kontaktoplysninger allerede lagt ind i systemet. Det er vigtigt, at du logger på og 
registrerer/opretter dine PBS-oplysninger. Så vil årets betaling af kontingent køre automatisk, og 
du kan selv opdatere dine kontaktoplysninger som mail, telefon og adresse. 

Hvis du er medlem, kan du oprette din profil på dette link: Vedligehold profil.  

Her skal du skrive din mail eller mobilnummer og tryk så på “Glemt adgangskode”. Du vil så 
modtage et password, som du skal bruge til at logge på.  

Linket findes også på www.koldingsejlklub.dk 

Når du er logget på Conventus skal du: 

Gå ind under fanen “PBS” 

Herefter kan du indtaste dine oplysninger. 

Hvis du vil tilmelde dig en af klubbens mange aktiviteter , Sejlerskole, Kapsejlads, Pigesejlads, osv 
osv  klikker du på aktiviteter og tilmelder dig den aktivitet du ønsker . Aktiviteterne opslåes på 
hjemmesiden under klubben efterhånden som de oprettes .  

Aktiviteter betales med kort eller mobilpay ved tilmelding  

 Alle oplysninger bliver behandlet i henhold til databehandleraftalen mellem Kolding Sejlklub og 
Conventus. Information om databehandleraftalen finder du på vores hjemmeside eller 
her: Databehandleraftale   

Har du brug for hjælp? 

Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte: 

Arndt Nørgaard tlf. 29857445, Poul Skovgaard tlf. 75509405 eller Marianne Okkels Skov tlf. 
52520424. 

 

Kolding Sejlklub 
Arndt Nørgaard, Formand 
Dokvej 1, 

DK - 6000 Kolding , 

Tlf : 7553 9941 , Mail   : koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk 
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