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Standerskiftet den 30. oktober 2021 

Formandens tale 

 

Kære medlemmer 

 

Da jeg skulle lave talen her til i dag, startede jeg med at åbne den tale, jeg 

brugte i foråret, og tænkte lidt tilbage. Ved sidste standerskifte var det kun 

lige blevet muligt at forsamles i større forsamlinger udendørs igen, og det var 

dermed første gang i et år, at vi sådan rigtig kunne samles. Den forgangne 

sommer har i høj grad været sæsonen, hvor vi skulle vænne os til igen at 

kunne mødes i klubben og få forløst alt den lyst til aktivitet, der havde 

opbygget sig i den forgangne periode. 

 

Det må jeg sige i høj grad er lykkedes. Da jeg skulle vælge nogle udpluk fra 

sæsonen til talen her, var det en noget vanskeligere opgave end sidste år.  

Det var i denne sæson, at velkomstudvalget endelig fik lov til at gennemføre 

det planlagte velkomstarrangement med spisning, rundvisning på havnen og 

foredrag om klubben og havnen. Det blev så stor en succes, at de gentog 

øvelsen her i efteråret. Derudover tog de også initiativ til en tur for nye og 

gamle medlemmer til Køge i september. For første gang i lang tid var der 

arrangeret fælles tursejlads - det var en kæmpe succes med ca. 50 deltagere, 

der havde en hyggelig eftermiddag og aften i Køge.  

 

I september var der også premiere på et nyt tiltag fra festudvalget, nemlig 

fredagsbar. Det foregår i klubhuset den første fredag i hver måned og er en 

rigtig god mulighed for at komme forbi klubben og slå en sludder af med gode 

sejlerkammerater i en hyggelig og afslappet atmosfære. Indtil videre har det 

været en bragende succes.  

 

Generelt for alle de arrangementer, der er afholdt i sommer, har der været god 

tilslutning, noget der nok skyldes et indestængt behov for social kontakt, men 

selvfølgelig også fordi det har været gode arrangementer. Det er jo altid federe 

for de frivillige, der laver arrangementerne, at folk har lyst til at deltage, så det 

igangsætter i den grad en positiv spiral, der giver arrangørerne lyst til at sætte 

endnu flere arrangementer i søen. Jeg håber meget, at vi kan fortsætte denne 

udvikling - så derfor en appel til alle medlemmer om at bakke op om de 

arrangementer, der laves i klubben - sæt pris på at vi kan samles; efter flere 

lange nedlukninger ved vi alle, at det ikke er en selvfølge.  
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I forhold til sejladsaktiviteterne har der også være fuld fart på. Sejlerskolen 

har igen i år oplevet en helt ekstraordinær interesse. Normalt er der god 

søgning til vores sejlerskole, noget der skyldes de dygtige instruktører og 

ledere, der virkelig leverer et produkt af høj kvalitet, men interessen i år og 

sidste år har væltet alle tidligere forestillinger om, hvor stor interessen for at 

lære at sejle kan være.  

 

Som altid har antallet af instruktører været den største udfordring, og selv om 

vi med brug af J/80’erne øger antallet af elever pr. instruktør, er det stadig 

den begrænsende faktor, og dermed er der altid plads til en instruktør mere. 

På trods af dette lille men er det selvfølgelig rigtig positivt, at vores sport 

oplever en stor interesse, og at der kommer mange nye udøvere til, herfra skal 

der ihvertfald lyde et stort velkommen til alle nye medlemmer - jeg håber I vil 

føle jer velkomne, inkluderede og forhåbentlig få glæde af vores fællesskab og 

glæden ved vandet i mange år fremover. Skulle I have spørgsmål, gode ideer 

eller andet input, er i altid velkomne til at henvende jer til mig. Det gælder i 

øvrigt alle medlemmer til enhver tid. 

 

Hen over vinteren kom der en del nye kræfter til i ungdomsafdelingen, og som 

altid arbejdes der hårdt med at tiltrække nye sejlere. Vores eksisterende 

ungdomssejlere gør sig generelt godt bemærket og vores to Europajolle-sejlere 

har været specielt aktive med deltagelse i flere internationale stævner, 

herunder VM og EM. De er stadig relativt nye i klassen, hvor konkurrencen er 

hård, men de viser rigtig gode takter, der sikkert kan veksles til endnu bedre 

placeringer de kommende år. 

 

Europajollen var også temaet for sæsonens første arrangement på vandet, 

hvor vi i begyndelsen af april var værter for en stor træningslejr for 

Europajoller. 

 

Næste gang, vi havde besøg i større tal, var da kapsejladsudvalget havde 

arrangeret ranglistestævne for H-bådene i midten af maj. Som altid var det en 

fornøjelse at have besøg af H-bådsfeltet. 

 

Nu vi taler kapsejlads, synes jeg bestemt også, at det arbejde 

tirsdagskapsejladsudvalget gør hver eneste uge, skal nævnes: Hver tirsdag i 

sommersæsonen arrangerer de nemlig leg på vandet i form af kapsejlads for 
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næsten 30 tilmeldte både. Selvom det ikke er alle både, der deltager hver 

gang, er der som regel god tilslutning og mange både på bugten tirsdag aften.  

 

Nu ser vi så ind i vintersæsonen, hvor festudvalget allerede om 14 dage har 

inviteret til den første klubfest i to år - det bliver rigtig godt, og jeg kan kun 

opfordre til at tilmelde sig. Aktivitetsudvalget har sammensat et spændende 

klubaftensprogram med tre gode foredrag efter nytår. Strikkecafeen er åben, 

og fredagsbaren fortsætter gennem vinteren. Mon ikke også der dukker et par 

arrangementer op udover det? Inden vi for alvor går ind i vintersæsonen, er 

der stadig et enkelt arrangement på vandet tilbage, nemlig klubmesterskabet i 

matchrace, der afholdes i morgen. Kom ned og se J/80’erne dyste i 

centerhavnen. Det ser ud, som om efterårsvejret vil vise sig fra den gode side. 

 

Selvom det lige nu ser lidt bekymrende ud i forhold til smittetallene, håber jeg 

meget, at vi kan holde klublivet åbent som normalt. Hvis det ikke skulle 

lykkes, synes jeg i hvert fald, at vi kan se tilbage på en rigtig god 

sommersæson, hvor vi for alvor fik åbnet klubben igen. Sæsonen beviste også, 

at det kan vi godt - ønsket om at ville fællesskabet er så stærk, at det klarer 

vi. Husk derfor at sætte pris på hvert eneste tiltag, der gøres i vores 

fællesskab, bak op ved jeres deltagelse hvor muligt, og nyd de gode timer i 

fællesskab med gode kammerater med samme interesse. 

 

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 i ungdom, sejlerskole, 

tirsdagskapsejlads, storjoller osv., som arrangører og medhjælpere til stævner, 

arrangerer klubaftener, opdaterer hjemmeside, tager godt imod nye 

medlemmer, varetager sekretariatsfunktion, bestyrelsesarbejde i klubben og 

havnen, arrangerer sociale arrangementer… jeg kunne blive ved. Det er en 

umulig opgave at nævne alt det, som sker i vores klub i denne tale, men vi 

skal alle huske, at det er en kæmpe gave, alle de frivillige giver vores 

fællesskab.  

 

Nu vil jeg bede Mogens og Palle om at hjælpe med at udskifte 

sommerstanderen med vinterversionen, der symboliserer, at selvom de fleste 

aktiviteter på vandet er på pause, er den aktive klub Vallensbæk Sejlklub 

stadig i gang. Når vinterstanderen er gået til tops, vil jeg bede jer om at 

udråbe er trefoldigt hurra for vores klub efterfulgt af VSK. 
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Derefter håber jeg, I vil blive lidt og få en pølse med en øl eller vand. 

 

Christian Sandersen Mørch 

Formand, Vallensbæk Sejlklub 


