
 
Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2007- 2008. 

 
Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. 
En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem Hans 
Christiansen. 
 
Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk 
Johansen. 
 
Den forgangne sæson var nr. 93 i Faaborg Sejlklubs historie, en sæson der har fået 
mange kommentarer med hensyn til hvordan vejret så har været, mange vil sige at det i 
den forgangne sæson har regnet for meget, til trods for det kan vi kan vi jo spørge os selv 
om det så har været en god sæson, det kan man med rette sige at det har det været, hvis 
vi ser på mange at de gode billeder der gennem sæsonen er taget og bragt i halv-vind og 
ligger på vor hjemme side, så er der mange billeder hvor vejret har været rigtigt godt, dog 
var juli måned ikke så flot som i sidste sæson, derimod var den sidste det af perioden hvor 
bådene var i vandet en periode med mange gode solskinstimer. 
 
I den forgangne sæson har mange af aktiviteterne været faste tilbage vendende aktiviteter 
som er en mere eller mindre fast del af årets gang i Faaborg Sejlklub, her kan nævnes 
ungdomsarbejde, teori, træning på vandet, aften kapsejlads tirsdage og onsdage, 
sejlerskolen, halv-vind artikler om hvad er der sket og hvad vil der ske i fremtiden i 
Faaborg Sejlklub, reparation og vedligeholdelse af klubhus og broer, økonomistyring blot 
for at nævne nogle af de faste opgaver, som hver år på bedste vis bliver passet af frivillige 
Faaborg Sejlklub medlemmer. 
 
Faaborg Sejlklub afviklede i dagene fra den 25. til den. 28. juli begge dage inkl. DM for L23 
og Int. 806 samt træf for Larsen 28. Et stævne som Faaborg Sejlklub fik meget ros for. Der 
er mange af Faaborg Sejlklubs medlemmer, som har brugt ferie på at være med til at 
afvikle dette store stævne. Der var på forhånd udført et godt stykke planlægnings arbejde 
både med hensyn til de landlige aktiviteter og selve sejladserne på vandet. Jeg vil gerne 
endnu engang benytte lejligheden til at sige tak for denne indsats. Stævnet har bidraget 
positivt til Faaborg Sejlklubs økonomi. 
 
Bestyrelsen er forsat sikre på at et større stævne er et godt aktive for Faaborg Sejlklub, 
det skaber sejlerglæde, venskaber, giver mulighed for at mange af klubbens medlemmer 
møder hinanden omkring sejlsporten og mange praktiske opgaver. Faaborg Sejlklub har 
en stor erfaring og har gennem de sidste 20 år stået for afvikling af mange større stævner, 
denne gode aktivitet skal vi holde fast ved. 
 
Det er igen lykkedes at skabe et samarbejde om afvikling af DM og klassemesterskab med 
2 kølbådsklasser nemlig Scankap 99 og Spækhugger, begge bådtyper hvor vi kan 
forvente deltagelse af lokale sejlere, stævnet afholdes i dagene den 14. til 16. august 2008 
begge dage inkl. med den 17. august som reservedag. Under gennemgang af 
kapsejladsudvalgets aktiviteter en nøjere gennemgang af programmet. 
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Bestyrelsens arbejde gennem sæsonen. 
 
Bestyrelsen har i den forgangne sæson afholdt 12 bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget 
har i den forgangne sæson ikke afholdt møder. Igen i år er der brugt mange timer på at 
tilrettelægge de mange forskellige aktiviteter som afvikles hen over sæsonen.  
 
Hans Christiansen har meget velvilligt igen i den forgangne sæson været til stor hjælp for 
bestyrelsen i forbindelse med opkrævninger af kontingent via PBS, en meget stor tak for 
denne indsat. 
 
Lars Frost har i den forgangne sæson styret vort medlemsregister, også en stor tak for 
denne indsats. I den kommende sæson har Lars Frost også påtaget sig opgaven at 
administrere vort nøglesystem, dette har gennem rigtig mange år været passet af Erling 
Nielsen, også her en meget stor tak for denne indsats. 
 
Bestyrelsen har i den forgangne sæson bestået af en formand, en næstformand, en 
kasserer, en formand for ungdom, en formand for kapsejladsudvalget, en formand for hus, 
bro og pladsudvalget samt en redaktør for halv-vind. Der har ikke været en formand/kvinde 
for festudvalget ej heller noget festudvalg, Bestyrelsen har stået for arrangementerne i 
forbindelse med stander hejsning og stander nedhaling, der var i forbindelse med 
oprydning velvillig hjælp at hente blandt de mange deltagere, tak for det. Sejlerskolen har 
heller ikke været repræsenteret i Bestyrelsen, Hans Ove Holmstrup, Dave Munk og gode 
medhjælpere blandt Klaubautermændene har sammen med instruktørerne passet 
sejlerskolen. 
 
Der er også lagt et stort stykke arbejde i henvendelser til vore sponsorer. Dette har i rigtig 
mange tilfælde betydet pæne tilskud til de enkelte aktiviteter i form af sponsor præmier 
eller kontante tilskud. Jeg vil gerne i den forbindelse specielt fremhæve tilskud fra Båd & 
Motor som har støttet de stævner der har været hen over sæsonen. TUCO Yacht Værft 
har bidraget væsentligt i forbindelse med sponsoraftaler med TUCO Yacht Værfts 
underleverandører i forbindelse med TUCO CUP. Alle meget væsentlige bidrags ydere til 
at de stævner vi afholder, som har et meget højt indhold af kvalitet. Uden denne meget 
flotte støtte var det ikke muligt at skabe en økonomi i de enkelte stævner, som alle i den 
forgangne sæson har bidraget med et pænt overskud til den daglige drift.  
 
2 bestyrelses medlemmer ønsker fra i dag ikke længere at være en del af Faaborg 
Sejlklubs bestyrelse, idet Kristian Mortensen som har været med i bestyrelsen gennem 2 
år stopper som redaktør for halv-vind og Bo Andersen som har været med i bestyrelsen 
gennem 2 år stopper som kasserer, jeg minder om at for et år siden valgte 2 bestyrelses 
medlemmer at stoppe og går vi yderligere et år tilbage i historien så valgte 4 bestyrelses 
medlemmer at stoppe. 
 
I 2005/2006 lykkedes det os inden generalforsamling at finde 3 medlemmer som ønskede 
at stille op som kandidat til bestyrelsen 3 ud af de 4 pladser blev besat. I 2006/2007 
lykkedes det at opstille en ud af de to ledige bestyrelses poster, idet Carsten kom i 
bestyrelsen for ungdomsarbejdet, men det lykkedes ikke at finde en kandidat til 
festudvalget. 
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Under pkt. 6 i dagsorden kommer vi til valg af bestyrelsesmedlemmer, her må vi med 
beklagelse meddele at det ikke er lykkedes os at finde kandidater, som på frivillig basis 
ønsker at stilles op som kandidat til kasserer, festudvalget og bladudvalget.  
 
Det er særdeles meget bekymrende for den fremtidige udvikling i de forskellige aktiviteter i 
Faaborg Sejlklub og i den sidste ende for hele Faaborg Sejlklubs eksistens, såfremt der 
ikke melder sig kandidater til de ledige poster. 
 
Der har været lavet annoncer i halv-vind, der er i forbindelse med indkaldelse til 
Generalforsamling udsendt en opfordring til at stille op som kasserer og redaktør for halv-
vind. Vi har ikke modtaget henvendelser hvor medlemmer ønsker at stille op på de 
betingelser der gennem de sidste 93 år har drevet Faaborg Sejlklub nemlig frivillig indsats 
til foreningsarbejde. 
 
Det kan være at vi i fremtiden skal vende os til at den frivillige indsats til foreningsarbejde 
ikke længere eksisterer, men hvad er det så der skal til for at finde kandidater, løn for sin 
indsats som på vor arbejdsplads, frit kontingent, fri liggeplads ved Faaborg Sejlklubs bro, 
en plads ved Faaborg Sejlklubs bro før venteliste, et sæt sejler tøj, man kan tænke sig alt. 
 
Vi skal tage stilling til om vi er nød til at gå den vej, vi har allerede været nød til at få hjælp 
til kontering/bogføring en udgift på mellem 20 og 30.000 kr. Vi skal også tage stilling til 
hvem der skal have løn eller andre ydelser, kan vi kombinere løn og frivillig indsats i 
forbindelse med større stævner, har Faaborg Sejlklub økonomi til lønnede medarbejdere, 
det er mange og svære spørgsmål, men en ting er sikkert, vi er nød til at sikre tilgang til 
bestyrelsen og de enkelte udvalg. Så bestyrelsen opfordrer meget kraftigt til at melde sig 
som kandidat til en af de ledige poster. 
 
Når der nu er sagt mange ord om den frivillige indsat, så kræve det at vi tror på at vi kan 
forene frivillig indsats og lønnet indsat i Bestyrelsesarbejdet. Er vi villige til at betale kr. 
20.000 til et medlem for at passe kasserer jobbet hen over året, eller er vi mere indstillet 
på at betale en revisor som ikke er medlem af Faaborg Sejlklub for at passe jobbet, så 
behandles alle forsat lige. Faaborg Sejlklub har på nuværende tidspunkt ikke kr. 100.000 
eller mere til en lønnet bestyrelse, men det kan være det er det der skal til for at tiltrække 
nye bestyrelsesmedlemmer, det vil hvis det skal finansieres gennem kontingent fordelt på 
ca. 350 medlemmer betyde en forhøjelse på kr. 150 pr. halv år. Er vi indstillet på det ?. 
 
Jeg vil gerne gentage hvilke muligheder vi ser for at løse op for den situation vi står i: 
 

1. Lønnet Generalforsamlingsvalgt kasserer som er medlem af Faaborg Sejlklub. 
2. Ansat forretningsfører kunne være den Lille Revisor, herudover 

Generalforsamlingsvalgt kassere ulønnet. 
3. Lønnet Generalforsamlingsvalgt Bestyrelse. 
4. Kontingent fri Generalforsamlingsvalgt Bestyrelse. 
5. Generalforsamlingsvalgt Bestyrelse som får visse naturalier f.eks. sejler tøj. 
6. Generalforsamlingsvalgt Bestyrelse som ligger frit ved broen. (foran vente liste). 
7. Ændring i vedtægter så klubben drives uden kassere men med økonomi hjælp fra 

registreret revisor. 
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Konsekvens af at vi i dag ikke finder kandidater som vælges ind i Bestyrelsen er at der 
indkaldes til ekstra ordinær Generalforsamling i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen vil 
udarbejde beslutningsgrundlag for konsekvens. 
 
Bestyrelsen har som et nyt initiativ for nye medlemmer i den forgangne sæson afholdt et 
orienteringsmøde i juni måned. 
 
Bestyrelsen giv et billede af de enkelte udvalgs opgaver, lidt om Faaborg Sejlklubs historie, 
om hvilke aktiviteter der gennem sæsonen afvikles. En mulighed, for nye og eksisterende 
medlemmer at komme til at lærer nye sider af Faaborg Sejlklub at kende. Mødet var besøgt 
af omkring 15 medlemmer og vi vil gennemføre samme arrangement i maj eller juni måned i 
år. 
 
Faaborg Sejlklub har i samarbejde med Faaborg Gymnasium, Faaborg Golfklub og 
Faaborg Roklub i uge 41 gennemført et arrangement for gymnasieelever hvor det var 
muligt at prøve at sejle, ro kajak og spille golf. Her i klubben havde vi besøg af 2 x 15 elver 
som via hjælp fra Hans Ove, John Gunn, Eva og Kjeld samt Mogens havde nogle gode 
timer på vandet. Laust og Anders som begge er elever på gymnasiet var også med i 
arrangementet hvor de fortalte om hvorfor de netop har valgt at dyrke sejlsport i deres 
fritid. Ideen var kommen i forbindelse med et fælles møde på gymnasiet for at se om det er 
muligt at indbygge sejlsport, roning og golf i undervisningen. Vi har modtaget en positiv 
tilbagemelding fra Faaborg Gymnasium om at det havde været en god oplevelse for de 
elever som var på besøg hos os. 
 
Bestyrelsen har i den forgangne sæson valgt ikke at afholde slavefest, der vil som 
kompensation herfor blive gjort mere ud af arrangementet i forbindelse med standerhejsning 
den sidste weekend i april. 
 
Økonomi 
 
Faaborg Sejlklub har i den forgangne sæson haft en meget flot økonomi, Bo Andersen vil 
under punkt 3 uddybe. 
 
Medlemstal 
 
Faaborg Sejlklub har pr. februar 2008 følgende medlemsantal Senior 242 fremgang på 2 
medlemmer i forhold til sidste år, ægtefæller 88 tilbagegang på 3 medlemmer, ungdom 47, 
samme antal, æresmedlem 2 og passive 12 en tilbagegang på 3. I alt giver det 389 
medlemmer, en samlet tilbagegang på 4 medlemmer i forhold til 2007. I februar måned 
2007 var vi 393 medlemmer, i februar måned 2006 var vi 396 medlemmer.  
 
Faaborg Sejlklub har pr. marts 2008 følgende alderssammensætning. Kvinder under 18 år 
13, mellem 19 og 24 år 2, mellem 25 og 60 år 63, over 60 år 25, i alt 109 kvinder. Mænd 
under 18 år 24, mellem 19 og 25 år 8, mellem 25 og 60 år 164, over 60 år 78. i alt 269 
mænd. Hertil 12 passive.  
 
Kapsejladsudvalg 
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Aftenkapsejlads har igen i år haft en pæn tilslutning af 30 både om onsdag og 
aftenkapsejlads for pigesejlads i kølbåde som bliver afviklet om tirsdagen, har i den 
forgangne sæson haft tilslutning af 6 både. Der har været sejlet 14 tirsdag og onsdage, der 
har været resultater i klubhuset og på vor hjemmeside, hyggeligt samvær efter sejladserne 
med pæn tilslutning. Aftenkapsejlads er forsat en god aktivitet for mange af Faaborg 
Sejlklubs medlemmer, vi har over de sidste år ligget på en deltagelse på ca. 30 både om 
onsdagen og ca. 6 både om tirsdagen. Der er udregnet det samlet resultat, indkøbt 
præmier og graveret i pokalerne, præmier har været stillet frem til afhentning i klubhuset 
idet der desværre ikke blev afholdt afrigger fest på grund af manglende tilslutning blandt 
vore medlemmer. 
 
Det er stadig en af de bedste og største ugentlige aktiviteter vi har, hvor omkring 75 sejlere 
mødes og har gode timer på vandet. Men set i forhold til hvor mange både der ligger ved 
Faaborg Sejlklub´s bro og Faaborg Marina, så er deltagere antallet ikke overvældende, set 
med disse øje var det ønskeligt at et større antal deltog.  
Vi må erkende at der indtil nu kun er kommet ganske få nye både som ønsker at deltage i 
aftenkapsejlads. Vi har igen i år uddelt til samtlige både i marinaen en folder med 10 gode 
grunde til at melde sig ind i Faaborg Sejlklub, en af grundene er at vi arrangerer ugentlige 
sejladser. 
 
Flere kølbåde har været med til udenbys stævner, været Fyn Rundt, deltaget i 
klassemesterskab m.m. 
 
Faaborg Sejlklub afviklede i dagene fra den 25. til den. 28. juli begge dage inkl. DM for L23 
og Int. 806 samt træf for Larsen 28. Et stævne som Faaborg Sejlklub fik meget ros for. Der 
er mange af Faaborg Sejlklubs medlemmer som har brugt ferie på at være med til at 
afvikle dette store stævne. Der var på forhånd udført et godt stykke planlægnings arbejde 
både med hensyn til de landlige aktiviteter og selve sejladserne på vandet. Jeg vil gerne 
endnu engang benytte lejligheden til at sige tak for denne indsats. Stævnet har bidraget 
positivt til Faaborg Sejlklubs økonomi. 
 
En anden stor sportslig aktivitet som er gennemført for 20 gang i træk var afviklingen af 
Tuco Cup den første lørdag i september. Der var i år en deltagelse på ca. det samme antal 
både som sidste år, nemlig 65 deltagende både. Vejret var ganske pænt, og der blev sejlet 
Avernakø og Bjørnø rundt om bagbord. Første start var kl. 10 og efter ca. 4 timer var der 
stort på Faaborg Fjord, herefter præmieoverrækkelse og lodtrækning om de mange flotte 
sponsorer præmier. Stævnet sluttede med fællesspidsning i klubhuset hvor der var 
deltagelse af ca. 100 sejlere og hjælpere fra Faaborg Sejlklub. 
 
Det skal dog nævnes at vi ikke fik udarbejdet og udsendt indbydelse, dette var en fejl som 
bør rettes i den kommende sæson. 
 
Vi lægger i den kommende sæson op til afvikling af Tuco Cup lørdag den 6. september 
2008, dette bliver for 21 gang i træk. Så mød talstærkt op og vær med til at gøre sejladsen 
festlig. 
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Faaborg Sejlklubs sejlerskole har i den forgangne sæson haft tilslutning af ca. 15 elever, 
Hans Ove Holmstrup har i den forbindelse ydet en stor og værdifuld indsats med at 
koordinere aktiviteter i sejlerskolen og opgaven med at finde instruktører. 
 
Kapsejladsudvalget har i løbet af vinteren brugt tid på at planlægge den komne sæsons 
større kølbåds stævne, åbent DS-DM for Scankap 99 og Spækhugger. Stævnet afvikles 
over dagene den 14. august til og med den 16. august 2008, med reservedag den 17. 
august 2008. 
 
Vi og specialklubberne har en forventning om at der vil deltage over 20 Scankap 99, og 
over 20 Spækhugger, med andre ord et sted mellem 40 og 50 både. Vi håber på at det 
kan lade sig gøre at lægge alle bådene samlet ved Faaborg Sejlklubs Bro. Vi har tidligere 
lavet en aftale med Faaborg Havn om at vi i forbindelse med DS-DM’er kan låne pladser i 
Faaborg Havn. Vi vil når vi kender de endelige konditioner udsende skrivelse til hver enkelt 
bro ligger med retningslinier. 
 
Sidste år fik vi en klage fra en af vor broligger som mente at der var for lidt tid til at flytte 
sin båd, det er vi opmærksom på i år og vi vil gøre tidsrummet størst muligt. 
 
Det over ordnet program for stævnet er at bådene vil komme i løbet af uge 33, 
Spækhugger klubben har valgt at sejle over 3 dage, der vil være åbent i bureau fra kl. 
16.00 om onsdagen, kl. 19.00 vil der være stævneåbning. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 
7.00 har vi lovet at morgenbordet og smøre selv madpakke er klar. Dagens første sejlads 
vil være med varselskud kl. 9.55. Vi forsøger afviklet 2 sejladser om torsdagen, 3 sejladser 
om fredagen og igen 2 sejladser om lørdagen. 
 
Scankap 99 klubben ankommer også i løbet af uge 33, men de sejer kun 2 dage nemlig 
fredag og lørdag. Der vil være åbent i bureau torsdag eftermiddag her sejler 
spækhuggerne jo allerede, kl. 19.00 vil der være stævneåbning. Fredag sejles der 5 
sejladser og det samme gælder for om lørdagen. 
 
Vi håber på at det vil være muligt at tilbyde de samme ydelser som vi havde sidste år, 
café, aftensmad torsdag, fredag og festmiddag lørdag for dem som tilmelder sig. 
 
Program er under udarbejdelse og vil blive lagt på specialklubbernes hjemmesider. 
 
Vi sejler på to baner, et sejladsområde i Hansa bugten og et længere ude mod Svelmø, 
jeg vil være baneleder på den ene bane og jeg har fået tilsagn fra Villy Hansen om at han 
vil være baneleder på den anden bane. 
 
Vi har gennem Svend Åge lånt telt fra Horne Boldklub, her har vi tilsagn fra flere som 
gerne vil hjælpe i forbindelse med opsætning m.m. 
 
Vi har brug for mange hænder i forbindelse med afviklingen af dette stævne, både på land 
og på vandet. Kontakt John eller Bo for at blive en del af en god oplevelse i Faaborg 
Sejlklub. 
 
Ungdomsafdelingen 
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Juniorudvalget har i den forgangne sæson på optimistniveau haft tilslutning af ca. 25 
sejlere fordelt på A, B og C optimistsejlere. Feltet af C sejler er for tiden størst. Afdelingen 
for storjoller har haft tilslutning af 10 – 15 jollesejlere. Antallet af sejlere er på samme 
niveau som sidste år.  
 
C optimistsejlere har sejlet om søndagen og om torsdagen. A og B optimistsejlere har som 
tidligere år trænet om torsdagen, Henning Sørensen og Laust Lund har i den forgangne 
sæson været trænere for A og B optimisterne. Storjollerne har trænet hver tirsdag. Som 
noget nyt har der været tilbudt fællesspisning inden sejladserne torsdag aften, Debbie har i 
den forgangne sæson stået for 7 spiseaftener med deltagelse fra 16 til 32 sejlere og 
familie. 
 
Der har været afviklet introduktion for nye optimistsejlere, der har været deltagelse i 
sommerlejr i Præstø, afviklet kredsstævne for junior/ungdom der tæller med i 
Fynsmeserskabet med deltagelse af 60 sejlere, der blev sejlet i A og B optimist, zoom 8 og 
Feva jolle samt en bane kun for C sejlere. Der har været 5 sejlere med til Fionia Cup, 1 
sejler med på sommerlejr i Åbenrå, der har været afviklet klubmesterskab i Faaborg 
Sejlklub her deltog 11 C sejlere, herudover blev der sejlet B optimist, Zoom 8, Snipe, Laser 
og Contender. Alle resultater kan ses på vor hjemmeside. 
 
Kasper Andreasen har i den forgangne sæson sejlet på fuld tid og har i den forbindelse 
deltaget i mange stævner i ind og udland. 
 
Jacob Sørensen og Søren Thomsen deltog i pinsen i DM for Snipe og vandt DM-guld, 
selvom både Jacob og Søren begge har boet flere år i København stiller de selvfølgelig op 
for Faaborg Sejlklub. Vi siger endnu engang tillykke. 
 
Der har som tidligere år været arrangeret andespil samt juleafslutning med spil, lege, øve 
knob og stik samt julefrokost. 
 
Halv-Vind. 
 
Halv-vind er i den forgangne sæson udkommet 4 gange i et oplag på ca. 450 eksemplarer 
trykt i firfarvet tryk på alle sider. Til den redaktørs glæde har der været tilstrækkelig stof til 
alle numre. Det vil han gerne sige medlemmerne mange tak for. 
 
4 meget pæne klubblade som på bedste vis fortætter om klub liv i Faaborg Sejlklub, men 
 
Redaktøren har desværre valgt at trække sig som redaktør for halv-vind og medlem af 
bestyrelsen for Faaborg Sejlklub med virkning fra denne Generalforsamling. Der er som 
tidligere nævnt ikke nogen kandidat til at overtage redaktør jobbet, og hvordan det ser ud 
med de sidste medlemmer af udvalget er uvis. 
 
Kristian vil gøre alt for at hjælpe den nye redaktør i gang – og tilbyder også i en periode at 
hjælpe til som skrivende medarbejder, hvis det ønskes. 
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Bestyrelsen ser meget gerne at halv-vind også udkommer 4 gange i 2008, men halv-vinds 
fremtid er meget usikker, hvis der ikke kommer en ny redaktør og et udvalg, så vil halv-
vind ikke udkomme i fremtiden. 
 
Viseaften 
 
Afholdes i år den fredag 7. marts, det er Kirsten og Palle Røssel som står for 
arrangementet. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 53 personer til viseaftenen. 
 
Ture i 2007 
Der har været afviklet oplevelses sejltur til Troense den 25. og 26. august 2007 med 
besøg på Museet for Lystsejlads på Valdemar Slot, fællesspisning i Troense Bådelaugs 
klubhus, underholdning og hyggeligt samvær. Der deltog 16 både, hvilket er ganske godt. 
 
Hjemmeside 
 
Hjemmeside på www.Faaborg-Sejlklub.dk har været på nettet siden 2002. I den periode er 
der løbende sket en stor udvikling af siderne, hjemmesiden består af forside med foto af 
Faaborg Sejlklub, de forskellige udvalg, nyheder, resultater og referater fra 
bestyrelsesmøder. Under de forskellige udvalg er der undersider med informationer om 
Faaborg Sejlklub. John Gunn har i den forgangne sæson passet Faaborg Sejlklubs 
hjemmeside tak for det. John vil også i den komne sæson være webmaster. 
 
Festudvalg 
 
Til trods for at der i den forgangne sæson ikke har eksisteret noget festudvalg så er det 
alligevel lykkedes at lave et arrangement i forbindelse med stander hejsning og stander 
nedhaling, ligeledes har der været afholdt 2 spiseaftener, en i december og en i januar, 
spiseaften i februar blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Der skal lyde en tak til 
hjælpere. 
 
Hus-, bro- og plads 
 
Den 21. april var der søsætning af 38 både, dette forløb som mange tidligere år hurtigt og 
uden problemer. Efter søsætning var der oprydning på pladsen. Der har den 26. april 
været afholdt store maledag, hvor der blev malet rækværk ved parkeringspladserne og 
ved grillpladsen, borde og bænke blev malet, der blev pudset vinduer, luget og revet, sat 
nyt udhæng op. Efter maler indsatsen var der fællesspisning i klubhuset æggekage med 
tilbehør, som kan anbefales. Ca. 40 medlemmer, både unge og ældre mødte op. 
 
Udvalget har udlagt og hjemtaget DS bøjer, som i den forgangne sæson var udlagt ved 
Lyø rev, Revkrogen, Nab, Korshavn Ø. Faaborg Sejlklub har i forbindelse med DS bøjer 
ingen direkte omkostninger, disse afholdes efter regning af Dansk Sejlunion. 
 
Udvalget har den 20. oktober været behjælpelig med at tage både på land. 
 
Klabauterne har som tidligere år hen over sæsonen udført mange forskellige opgaver i og 
omkring klubhuset. Arbejdet der udføres af klabauter-mændene er godt og prisværdigt. 
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Hus bro og plads udvalget og klaubautermændene har igen i denne sæson lavet et stor og 
flot stykke arbejde, ved at etablere ny gangbro til jolleponton. I den nye gangbro indgår 
både rustfrit stål og træ så både Bent, Svend Åge og Per har haft en finger med i denne 
opgave, mange tak for det. 
 
Sidst i november måned blev der udlagt luftslanger og systemet afprøvet. Anlægget har 
ikke været i brug på grund af den milde vinter. 
 
Udvalget har gennemgået og indarbejdet nogle redaktionelle ændringer og præciseringer i 
Havnereglement og dette er blevet genoptrykt i halv-vind. 
 
Søsætning 2008 er den 19. april fra kl. 07.00. 
 
Afslutning 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige bestyrelsen mange tak samarbejde 
igennem det forgangne år. 
 
Mange tak til samtlige udvalgsmedlemmer for en rigtig god indsat hen over sæsonen. 
 
Tak til Lars Iversen for indsatsen i køkkenet og som havnefoged, tak til alle medlemmer, 
som har medvirket i klubbens aktiviteter i årets løb, på arrangørside eller som deltagere. 
 
Tak til alle vore sponsorere, annoncører i Halv-Vind og trofaste støtter, en særlig tak til 
Båd & Motor, TUCO Yacht Værft, Vognmand Mogens Hegelund, Nørgaard Mikkelsen, 
Fyens Stiftstidende, Fyns Sejlerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg Havn ved 
havnefoged Lasse Olsen, alle for et godt samarbejde. 
 
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 
 
Bestyrelsen for Faaborg Sejlklub, marts 2008. 
 
Bo Bundgaard Lassen 


