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Formandens tale ved standerhejsningen  
den 27. april 2019 
 
Kære medlemmer 
 
Så er det tid til at udskifte vinterstanderen med sommerversionen, der symboliserer 
starten på sejlsæsonen. Om lidt er havnen atter omdannet til den havn, vi alle nyder … 
lyden af slibe- og poleremaskiner er erstattet af fuglefløjt og glædesudbrud fra alle de 
mennesker, der nyder og skaber liv på havnen igennem sommeren.  
 
De faste aktiviteter er tæt på opstart, i morgen holder ungdomsafdelingen svømme- 
og kæntringsprøver, og allerede mandag går det løs med en ny sæson på vandet. 
 
Sæsonen bliver startet på fuldt tryk i maj, hvor Sejlerskolen starter den praktiske un-
dervisning, og tirsdagskapsejladserne også starter. Som noget nyt kan man i år tilmel-
de sig tirsdagskapsejladserne uden målerbrev og som 2star besætning.  
 
Senere i maj går det løs med familiekapsejladser om onsdagen. Ved familiekapsejlad-
serne er fokus på det helt simple kapsejladsformat med omvendt respit og simpel ba-
ne. Der er altså tale om to forskellige koncepter, begge dele med hver deres forcer, 
dog med det til fælles, at der er gode muligheder for en sjov aften på vandet. Derfor 
er de to arrangementer den perfekte undskyldning for at komme på vandet to gange 
om ugen. 
 
Som traditionen byder, afholder vi i løbet af sæsonen en række store stævner. Vi star-
ter med udtagelsesstævne for optimister d. 17. til d. 19. maj.  
 
Midt i juni afholder vi nordisk mesterskab for OK-joller. Hvis det bliver bare halvt så 
hyggeligt som ved WM i 2012, tør jeg godt love at det bliver fantastisk.  
 
Efter sommerferien er der endnu et stort stævne på programmet når der i august af-
holdes DM for 806, samt DM og NM for Melges 24. 
 
Med et så tætpakket stævneprogram er der naturligvis brug for en masse frivillige 
hjælpere, jeg kan derfor kun opfordre interesserede i at melde sig – det er sjovt, 
spændende og hyggeligt. 
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Nu byder vores fællesskab heldigvis også på andet end kapsejlads, og allerede den 11. 
maj har aktivitetsudvalget og festudvalget været på spil, hvor der er arrangeret hhv. 
fælles fiskekonkurrence med VBK og vil du se min båd arrangement. Spændende med 
disse nye tiltag på programmet.  
 
Senere i maj, nemlig den 25. går det løs med Havnens Dag. Klubben bidrager med ak-
tiviteter ved ungdomsudvalget og sejlerskolen. Kom endelig ned på havnen og bidrag 
til den gode stemning. 
 
Det var en længere opremsning med et udpluk af de aktiviteter, der står foran os i 
sommersæsonen. Jeg vil dog gerne dele et rygte med jer: Jeg har hørt på vandrørene, 
at festudvalget barsler med en klubfest i slutningen af året. Hvis det går som det ple-
jer. skal det nok blive et brag af en fest. 
 
Af mere praktisk karakter kan jeg nævne, at turbøjerne er udlagt i bugten og klar til 
brug, har personligt selv inspiceret dem ved årets første sejltur i påsken.  
 
Som I nok har bemærket, har gråsælerne endnu en gang overgået sig selv og lavet det 
nye dæk her ved standermasten. Opgaven var noget større end først antaget, og der 
var på et tidspunkt tvivl om, at det kunne blive færdigt til i dag, men trods gråsæler-
nes mange andre opgaver er det alligevel lykkes. Jeg synes resultatet er blevet rigtig 
godt, og jeg håber, vi kan få glæde af det i mange år fremover. 
 
Ved den nyligt afholdte generalforsamling var der - som vedtægterne påbyder - valg 
til bestyrelsen. Jeg må indrømme, at jeg indtil kort tid før generalforsamlingen var no-
get nervøs for om, vi overhovedet vil kunne vælge en bestyrelse. Trods ihærdige for-
søg i løbet af vinteren manglede vi kandidater.  
 
Men endnu en gang viste vores fælleskab sin styrke, og kort tid før generalforsamlin-
gen kunne vi præsentere et stærkt hold af kandidater, som jeg er sikker på vil bidrage 
positivt til arbejdet i bestyrelsen. Ét af de mål, jeg fremlagde på generalforsamlingen, 
var at udbrede kendskabet til, hvad hele klubben kan byde på, specielt for de nye 
medlemmer.  
 
Det er selvsagt en opgave, vi i bestyrelsen ikke kan løse alene, derfor vil jeg gerne op-
fordre jer alle sammen til, at når I møder klubkammerater på havnen, så spørg dem 
om dem om, de har hørt det næste spændende arrangement eller aktivitet I skal del-
tage i, spørg dem om ikke de også kunne have lyst til at være med. I øvrigt kan jeg kun 
opfordre alle medlemmer til at holde sig orienteret via hjemmesiden og de fine ny-
hedsbreve, der bliver rundsendt til jer en gang om måneden. 
 
Husk også at bestyrelsen er til for jer medlemmer. Hvis I har en god idé, f.eks. til hvor-
dan vi kan komme ud med det gode budskab om, hvad klubben kan byde på, eller i 
det hele taget bare en god idé, så kom endelig med den. 
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Til slut vil jeg gerne ønske alle nye medlemmer velkommen i vores fællesskab samt 
ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god sejlsæson. 
 
En kæmpe tak til alle de frivillige der er med til at gøre vores klub til den aktive klub, 
tak til alle de medlemmer der deltager i aktiviteterne og dermed gør dem relevante. 
 
Jeg vil nu bede Helge og Jens om at udskifte vores stander. Når sommerstanderen er 
til tops, vil jeg bede jer om at udråbe er trefoldigt hurra for vores klub efterfulgt af 
”VSK”. Herefter vil der være en pølse og en øl eller vand ved Juniorhuset. 
 


