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Formandens tale ved standerskiftet lørdag den 24. april 2021 
 
 
Kære medlemmer 
 
For en uge siden troede jeg ikke det vil være muligt at stå foran jer alle sammen her 
ved standermasten i dag. Det er en kæmpe glæde, at vi ikke måtte ty til virtuelt 
standerskifte endnu en gang - det er nu en gang så meget sjovere at være samlet her 
om den fejring standerskiftet markerer. En fejring der handler om at glæde sig over, at 
sommersæsonen står for døren, at vintersæsonen er godt overstået, og at vi har vores 
klub, vores sammenhold, vores fællesskab om glæden ved at nyde vandet.  
 
I år har fejringen en ekstra dimension, idet vi ikke alene kan glæde os over sommerens 
komme, men også over at den lange nedlukning, vi har været igennem, endelig ser ud 
til at lette. Efter vi har skiftet standeren, har festudvalget tilføjet en yderligere 
dimension, idet der er massebåddåb og lidt til ganen på slæbestedet. Det håber jeg, 
at I alle vil være med til. Da det er så lang tid siden, vi sidst har kunnet mødes ved 
standeren, har vi fået samlet en del nye både, der skal døbes. Det vidner jo ikke kun 
om, at det er halvandet år siden, vi sidst havde chancen, men også om at det på trods 
af særdeles svære kår i den forgangne tid alligevel er lykkedes at holde 
aktivitetsniveauet højt.  
 
Selv i løbet af vinteren under den værste nedlukning lykkedes det at gennemføre 
virtuelle klubaftener. Selvom det gik godt, håber jeg, vi til næste vinter igen kan 
mødes i klubhuset - det er nu én gang hyggeligst sådan. Vi er jo fortsat ramt af en 
række begrænsninger, hvor især det indendørs forsamlingsloft endnu lægger en 
begrænsning for, hvad vi kan lave af sociale aktiviteter. Det er dog yderst positivt, at 
ved denne åbning af samfundet er der givet vide rammer for at sikre, at 
idrætsaktiviteter kan afholdes uden de store begrænsninger. Det betyder, at alle vores 
aktiviteter på vandet kan starte, i år rent faktisk fra starten af sæsonen. 
Det betyder også, at alt tegner til, at vi får rimelige forhold at afholde de planlagte 
stævner under. Det tegner i særdeleshed til at blive en rigtig god sommersæson. 
 
Lad os derfor for en stund glemme de begrænsninger, der fortsat vil være over os i en 
tid og fokusere på det positive aspekt i, at vi kan holde gang i langt de fleste 
aktiviteter i vores klub. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi nu skal glemme alle 
forholdsregler og bare give los. Vi skal fortsat være opmærksomme, være forsigtige 
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og ikke mindst blive hjemme, hvis vi har de mindste symptomer. Vi har ikke brug for 
endnu en nedlukning. 
 
Det er dog svært at være pessimist, når vi ser ind i en sommer, hvor begrænsningerne 
ser ud til gradvist at hæves, og vi kan få en mere normal hverdag tilbage. Som det ser 
ud lige nu, tegner det til, at vi kan afholde den udsatte generalforsamling før 
sommerferien. Det kunne være en fin markering af, at vi er fri af alle de 
begrænsninger, der har udfordret klublivet, og at vi igen kan udfolde det i klubhuset. 
 
Når vi alle vender os til tanken om, at man rent faktisk godt kan mødes igen, er jeg 
sikker på, at der kommer diverse klubaktiviteter på programmet her i løbet af 
sommeren. Der har ihvertfald været en del ideer på bordet, som har måttet udskydes 
grundet nedlukningen, så jeg er sikker på, vi kan se frem til nogle spændende 
aktiviteter i den kommende tid. 
 
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle de medlemmer, der yder en indsats som 
frivillige til vores alles bedste, det være sig i form af handymænd i gråsælerne, 
drivende i vores faste aktiviteter ungdom, sejlerskole, tirsdagskapsejlads, storjoller 
osv., som arrangører og medhjælpere til stævner, arrangere klubaftener, opdatere 
hjemmeside, tage godt imod nye medlemmer, varetage sekretariatsfunktion, 
bestyrelsesarbejde i klubben og havnen, arrangere sociale arrangementer… jeg kunne 
blive ved. Det er en kæmpe gave I giver vores fællesskab. Jeg ved godt, at den 
seneste tid har været en stor udfordring, men jeg synes godt vi kan tillade os at være 
stolte. Vi har formået at holde gang i hjulene trods de strenge restriktioner. 
 
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle nye medlemmer velkommen i 
vores fællesskab samt ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god 
sejlsæson. 
 
Nu vil jeg bede Mogens og Thomas 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 er trefoldigt hurra for vores 
klub efterfulgt af VSK. 
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Formand, Vallensbæk Sejlklub 


