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Formandens tale ved forårets standerskifte 

lørdag den 25. april 2020 i Vallensbæk Sejlklub 
 

Kære medlemmer 

 

I år prøver vi noget helt nyt, et virtuelt standerskifte. Jeg må indrømme, at det er en 

mærkelig fornemmelse sådan at tale til jer igennem et kamera. Det er også en helt 

ekstraordinær situation. Som det vel ikke er gået nogens opmærksomhed forbi, kom den nu 

verdensomspændende epidemi covid-19 til Danmark i slutningen af februar. Vi nåede lige at 

afholde klubaften i starten af marts, før epidemiens spredning i Danmark nødvendiggjorde en 

næsten fuldstændig nedlukning af vores samfund. Konsekvensen blev, at alle vores 

klubaktiviteter, inde såvel som ude, måtte lukkes. Det er baggrunden for at, vi i dag afholder 

et virtuelt standerskifte. 

 

Sjovt nok faldt starten på denne corona-krise sammen med et vejrskifte; fra det uendelige 

regnvejr, vi har haft hele vinteren, til det dejlige forårsvejr, vi oplever nu. Jeg har flere gange 

i den sidste tid tænkt på, hvor forfærdeligt denne nedlukning vil have været i januar eller 

februar, hvor det var gråt og regnede hele tiden. Nu har man da trods alt kunnet komme ud 

og nyde det gode vejr under forudsætning af, at man holder afstand.  

 Selv om vores klub er lukket ned, starter sejlsæsonen jo stadig, og de medlemmer, der 

råder over private både, kan komme på vandet og nyde det med deres nærmeste. De, der 

ikke har den mulighed, må desværre vente lidt endnu og indtil videre nøjes med en tur på 

havnen for at nyde vejret.  

 

Under normale omstændigheder ville jeg på dette tidspunkt i talen komme ind på alle de 

sejladsaktiviteter, der står foran opstart. I år giver det desværre ikke så megen mening, idet 

aktiviteterne som før nævnt ikke starter i næste uge som vanligt. På nuværende tidspunkt er 

de restriktioner, der gælder os, gældende indtil den 10. maj, og hvem ved, om de bliver 

forlænget? Vi følger og bakker naturligvis fuldt op om de anbefalinger og restriktioner, der 

kommer fra myndigheder, Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund. Senest kom der i 

starten af denne uge en opdateret retningslinje fra Dansk Sejlunion, der muliggør opstart af 

visse aktiviteter, desværre er restriktionerne fortsat ret stramme, og min vurdering er, at det 

primært kan få betydning for ungdomsafdelingen, der måske kan lave en begrænset 

sæsonopstart snarest. I øjeblikket er alle udvalg ved at granske de nye retningslinjer for at 

vurdere, om og hvorvidt aktiviteter kan sættes i gang. 

 

Selvom vi heldigvis kan se lyset for enden af tunnelen, og samfundet er begyndt at åbne op – 

er det ikke tiden til at slække på overholdelsen af de anvisninger, der gives. Hvis ikke vi 

fortsat gør os umage med at undgå tæt kontakt med personer udenfor husstanden, holde en 

høj hygiejnestandard samt følge de til enhver tid gældende retningslinjer – risikerer vi at vi 
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bliver sat tilbage i kampen mod corona-virussen, og der kan så gå endnu længere tid, inden 

vi kan vende tilbage til et normalt klubliv.  

 

Vi må selvfølgelig ikke glemme, at ønsket om at vende tilbage til et normalt klubliv er banalt i 

forhold til de andre konsekvenser, et tilbagefald kan have både for de personer, der bliver 

ramt af denne alvorlige og potentielt dødelige sygdom, samt for samfundet generelt. Skal vi 

derfor ikke love hinanden, at vi fortsat har fuld fokus på opgaven at bekæmpe udbredelsen af 

corona-virussen, at vi overholder de givne retningslinjer, tænker os om og tilsidesætter vores 

personlige behov lidt endnu – så vi forhåbentlig snart kan vende tilbage til mere normale 

tilstande? Jeg kan i øvrigt kun opfordre til at læse Dansk Sejlunions konkrete anvisninger, der 

også indeholder retningslinjer for sejlads udenfor klubregi. 

 

Til gengæld kan jeg love, at så snart vi igen får lov at åbne klubben, er alle udvalg mere end 

klar til at starte sejlsæsonen. Et af de nye tiltag i år er de to nyindkøbte J/80’ere, der 

utålmodigt venter på deres første sæson i klubbens tjeneste. Det bliver spændende at følge, 

hvordan de bliver modtaget – jeg ved i hvert fald, at J/80-udvalget har en masse spændende 

ideer til, hvordan de kan udnyttes og bidrage mest muligt til aktiviteten i hele klubben. 

 

Det er en mærkelig situation, at vi, den aktive klub, for tiden ikke har nogen aktiviteter på 

programmet. Det ændrer sig forhåbentlig snart, men vi må også se i øjnene, at corona-krisen 

og deraf følgende nedlukning vil få en indvirkning på vores klub. Både i forhold til manglende 

klubliv, hvoraf der normalt udspringer nye ideer, men også i forhold til vores økonomi. Jeg er 

ikke i tvivl om, at vores sammenhold er stærkt nok til at overkomme disse udfordringer. Jeg 

kan forsikre, at bestyrelsen gør deres bedste for at få vores klub styrket igennem krisen. Det 

håber jeg selvfølgelig også, at alle medlemmer vil være med til, således at når vi åbner igen,, 

så får vi en endnu bedre klub, en klub der fortsat vil være båret af et godt klubliv og masser 

af aktiviteter, en klub som fortsat kan være omdrejningspunkt for vores sejladsaktiviteter i 

mange år fremover. Selv om vi for tiden er uden aktiviteter, kan det jo være, at der opstår en 

god idé, som kan gennemføres senere – hold jer ikke tilbage med at tage fat i en sådan.  

 

Til slut vil jeg gerne ønske alle nye medlemmer velkommen i vores fællesskab samt ønske 

alle medlemmer og deres familier en rigtig god sejlsæson, der forhåbentlig snart kan krydres 

med masser af klubaktiviteter igen. 

 

Nu vil jeg bede Ken om at hjælpe med at udskifte vinterstanderen med sommerversionen, 

der symboliserer starten på sejlsæsonen. Når sommerstanderen er til tops, vil jeg bede jer 

om at udråbe et trefoldigt hurra for vores klub efterfulgt af VSK. 


