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31. oktober 2020 

 

Formandens standerskifttale 
 

Kære medlemmer 

 

Da jeg for et halvt år siden holdte den første virtuelle standertale i klubbens historie, var jeg 

overbevist om, at det ville være både første og sidste gang. 

Desværre stå vi her nu igen – fra at have været inde i en god udvikling henover sommeren 

og i det sene efterår, er situationen mht. coronasmitte desværre forværret betragteligt den 

seneste tid. Derfor må vi endnu engang foretage det traditionsrige standerskifte på denne 

lidt alternative måde. Jeg forestiller mig, at de fleste, ligesom jeg, er ved at være noget 

coronatrætte - eller sagt på en anden måde: Godt og grundigt trætte af hele tiden at høre 

om denne virus og de konsekvenser, den har for vores hverdag. I må alligevel bære over 
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med mig, fordi det ville være umuligt at lave et tilbageblik på sæsonen uden at komme ind 

på denne virus – den har i høj grad sat sit præg på sommersæsonen i Vallensbæk Sejlklub. 

Efter en langsom opstart med ungdomsafdelingen i maj, kunne vi i juni endelig få gang i de 

andre faste aktiviteter som tirdsdagskapsejlads og sejlerskolen. Alle i tilpassede versioner, 

således at de gældende coronabegrænsninger kunne overholdes. Alligevel var det dejligt 

endelig at kunne få gang i noget aktivitet igen efter nedlukningen i det tidlige forår. I 

slutningen af juni blev det også til en improviseret Sankt Hans fejring med god tilslutning 

og perfekt vejr. Mon ikke de fleste havde savnet lidt socialt samvær ovenpå ”det forsømte 

forår”? 

Sommeren gik, og grundet omstændighederne er det begrænset, hvad der har været af 

stævner rundt om i landet.  

På trods af dette har specielt vores to ungdomssejlere Maria Bøggild og Mark Hestbæk vist 

rigtig gode takter i de forholdsvis få træningssamlinger og stævner, der har været henover 

efteråret. Det bliver spændende at se, hvad det kan blive til i næste sæson. 
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Sommeren bød i øvrigt på med ganske godt sejlervejr – på nær i juli, hvor mange af os 

arbejdsramte havde ferie. Der virkede det, som om temperaturen havde glemt datoen, og 

troede det var maj. På trods af det var der fin vind og få dage med heldagsregn, så det gik 

nok for de fleste alligevel. 

I slutningen af august fik vi afholdt den udsatte generalforsamling. Allerede på det 

tidspunkt var coronaen ved at ligge sin klamme hånd på os igen, men det gik, og vi fik 

gennemført en god og konstruktiv generalforsamling. Et af de store emner ved 

generalforsamlingen var alle de nye medlemmer, vi har fået i år, samt hvordan vi kunne 

lave nogle tiltag for at integrere dem i vores fællesskab.  

Det resulterede i, at bestyrelsen sammen med andre gode kræfter kastede sig over at lave 

et intro-arrangement for disse medlemmer. Desværre blev vi endnu en gang indhentet af 

corona og måtte udsætte arrangementet. På nuværende tidspunkt er det planen, at 

arrangementet gennemføres i det tidlige forår. Til de nye medlemmer vil jeg gerne sige 

rigtig mange gange velkommen i vores fællesskab, selvom omstændighederne for tiden er 
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lidt svære i forhold til det sociale, så er I ikke glemt og I må aldrig holde jer tilbage fra at 

tage kontakte vores mere erfarne medlemmer og spørge om hjælp eller gode råd. 

Jeg må være ærlig over for jer alle og sige, at den kommende tid bliver svær. Vi bliver 

udfordret på det, vi gerne vil med vores klub: Så meget aktivitet som muligt på så mange 

forskellige måder som muligt. Lige nu ser det heldigvis ud til, at vi stadig kan holde selve 

idrætsaktiviteterne i gang, mens de sociale aktiviteter desværre må vente lidt. Vores 

navigationsundervisning kan heldigvis også gennemføres selvom det på grund af 

forsamlingsforbuddet på 10 personer har betydet, at undervisningen må deles ud på flere 

hold end normalt, en ekstra belastning for vores undervisere, som de skal have en stor tak 

for at påtage sig. Forsamlingsforbuddet har også sat sine begrænsninger for gråsælerne, 

der nu må tilmelde sig hver onsdag for at kunne holde styr på, at grænsen på 10 personer 

ikke overtrædes. Tænk sig, at vi har en samling personer i vores klub, der troligt tilmelder 

sig hver onsdag bare for at få lov til at udføre praktisk arbejde for os alle sammen – det er 

virkelig en gave. 
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Bestyrelsen er fortsat af den holdning, at vi til enhver tid skal overholde de regler og 

retningslinjer, der gælder for vores klub. Samtidig må vi ikke opgive. Vi skal sikre så meget 

aktivitet som muligt indenfor de til enhver tid gældende rammer. Jeg kan derfor love, at vi 

sammen med de forskellige udvalg vil arbejde for at opnå dette. Vi må ikke gå fra at være 

den aktive til den passive klub. 

Det vil i den kommende tid også betyde, at vi kommer til at annoncere flere 

arrangementer, som vi måske bliver nødt til at aflyse igen, hvis restriktionerne kræver det.  

Jeg er dog af den holdning, at det er bedre hele tiden at have noget i støbeskeen, at være 

klar. Vi har jo set, hvor hurtigt tingene kan ændre sig, og når restriktionerne igen lempes, vil 

det jo være ærgerligt ikke at have nogle skud klar i bøssen. 

Det vil også betyde, at nogle af vores mange frivillige kræfter indimellem vil få sig en 

skuffelse, når vi med kort varsel må erkende, at et arrangement ikke kan gennemføres – jeg 

håber, at I vil acceptere denne præmis og ikke miste håbet. I skal i hvert fald vide, at der 

bliver sat stor pris på jeres frivillige arbejde, lige meget om I laver arrangementer, der evt. 
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ikke bliver gennemført, eller om I er med til at drive nogle af vores faste aktiviteter – tusind 

tak. 

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god vintersæson, der 

forhåbentlig kan krydres med nogle klubaktiviteter, selvom det nok ikke bliver helt, som 

det plejer. 

Christian Mørch 

Formand for bestyrelsen i VSK 


