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Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010- 2011. 
 

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. 96 i Faaborg Sejlklubs historie idet Faaborg Sejlklub er 
stiftet den 24. januar 1914. En sæson hvor vejret i marts og april blev varmere end normalt 
til trods for en sen isvinter, en maj måned som trak godt ned i forhold til normalen. Juni og 
specielt første halvdel af juli måned blev meget flot med temperaturer helt op til over 34 
grader den 11. juli, sidst i juli blev vejret mere bladet med nat temperaturer helt ned til blot 
5 grader. August blev meget våd og sol fattig, september en del sol og temperaturer over 
gennemsnit fra 0,1 grad den 5. september til over 22 grader den 22. september. Perioden 
august og september var meget blæsende, da standeren blev nedhalet i oktober måned 
var den godt medtaget af den kraftige blæst sidst på sæsonen. Vi kan spørge os selv om 
det så har været en god sæson, det har det, ikke kun vejret afgøre om det er muligt at 
komme på vandet. 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. 
 
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 tænkes på 
ugentlige aktiviteter i vor optimist og jolle afdeling, aften kapsejlads for kølbåde, 
sejlerskole elever. Her ud over har det i en lang årrække næsten været en tradition at 
Faaborg Sejlklub er vært ved et eller flere større stævner, hvilket også igen har været 
tilfældet i den forgangne sæson. Her var Faaborg Sejlklub vært ved afvikling af DM iYlva 
og klassemesterskab for Luffe 37. Et vellykket stævne som efterfølgende fik meget 
positive tilbage meldinger fra deltagerne. Endnu engang tak til alle hjælpere. 
 
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 praktiske opgaver. Faaborg Sejlklub har en stor 
erfaring og har gennem mere end 20 år stået for afvikling af mange større stævner, denne 
gode aktivitet skal vi holde fast ved. 
 
Derfor er det også glædeligt at der er lavet aftale med Folkebådsklubben´s bestyrelse i 
samarbejde med Jacob Frost om afvikling af DM for Folkebåde i juli måned 2012. Faaborg 
Sejlklub har tidligere afviklet DM for Folkebåde første gang i 1996 med 65 deltagende 
både, anden gang i 2002 med 62 deltagende både. Det bliver spændende at se om vi 
med vor naturskønne beliggenhed og Faaborg Sejlklubs store erfaring kan gentage 
tidligere succes, vi håber på stor opbakning fra klubbens medlemmer til at løse opgaver i 
forbindelse med planlægning og afvikling. 
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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.  
 
Bestyrelsen har i den forgangne sæson bestået af en formand, en næstformand Morten 
Rohde, en kasserer Carsten Lauritzen, en formand for ungdom Carsten Jensen Eden, en 
formand for kapsejladsudvalget John Gunn, en formand for hus, bro og pladsudvalget 
Johannes Snedker samt en redaktør for Halv-vind Jørgen Bergmann. 
 
Der har ikke været en formand/kvinde for festudvalget ej heller noget officielt festudvalg, 
Bestyrelsen og det uofficielle festudvalg har i samarbejde stået for arrangementerne i 
forbindelse med stander hejsning og stander nedhaling, i den forbindelse en særlig tak til 
Charlotte Andersen, Solveig og Jørgen Rasmussen  
 
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. 
 
Den Lille Revisor har i samarbejde med vor kasserer Carsten Lauritzen gennem den 
forgangne sæson udført bogføring, overtaget opkrævninger af kontingent, øvrige 
aktiviteter som gebyr for deltagelse i aftenkapsejlads, søsætning og optagning på land 
m.m. Der er udarbejdet årsregnskab for 2009 – 2010, samt budget for året 2010 – 2011. 
Faaborg Sejlklubs revisorer Kristian Mortensen og Hans Tønnesen har gennemgået 
kasse- og øvrige beholdningers tilstedeværelse er kontrolleret ifølge bilag og revisorer har 
godkendt regnskabet. 
 
Lars Frost har i den forgangne sæson styret vort medlemsregister, også en stor tak for 
denne indsats. Lars Frost har ligeledes påtaget sig opgaven at administrere vort 
nøglesystem, også her en stor tak for denne indsats. 
 
Sejlerskolen har heller ikke været repræsenteret i Bestyrelsen, Hans Ove Holmstrup, Dave 
Munk og gode medhjælpere blandt Klaubautermændene har sammen med instruktørerne 
passet sejlerskolen ligeledes en stor tak for denne indsats. 
 
Kristian Mortensen har i den forgangne sæson været den nye redaktør behjælpelig i 
forbindelse med udgivelse og udarbejdelse af fakturer til annoncører i Halv-vind, en stor 
tak for den indsats. 
 
John Gunn har i den forgangne sæson ligeledes været ansvarlig for Faaborg Sejlklubs 
hjemmeside, en meget stor tak for den indsats. 
 

Økonomi 
 
Faaborg Sejlklub har i den forgangne sæson haft en god økonomi, på indtægtssiden ligger 
kontingenter og tilskud over budget, årets resultat blev et lille overskud med et budgetteret 
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underskud. Carsten Lauritzen vil under punkt 3 uddybe årsregnskabet 2009 -2010 samt 
gennemgå budget for 2010- 2011. 
 

Medlemstal 
 
Faaborg Sejlklub har pr. marts 2010 følgende medlemsantal Senior 250 en fremgang på 
10 medlemmer i forhold til sidste år, ægtefæller 98 en fremgang på 4 medlemmer, 
ungdom 39, en fremgang på 2 medlemmer, æresmedlem 2 og passive 9 samme antal 
som i sidste sæson.  
 
I alt giver det 396 medlemmer en fremgang på 16 medlemmer i forhold til sidste år. I 
februar måned 2010 var vi 380 medlemmer, i februar måned 2009 var vi 382 medlemmer. 
I februar måned 2008 var vi 389 medlemmer. I 2007 var vi 393 medlemmer, i februar 
måned 2006 var vi 396 medlemmer.  
 
Faaborg Sejlklub har pr. marts 2011 følgende alderssammensætning. Kvinder under 18 år 
6, mellem 19 og 24 år 5, mellem 25 og 60 år 61, over 60 år 37, i alt 109 kvinder. Mænd 
under 18 år 18, mellem 19 og 24 år 10, mellem 25 og 60 år 155, over 60 år 95. i alt 278 
mænd. Hertil 9 passive.  
 
Vort medlemsantal er meget stabilt på nuværende tidspunkt 380 medlemmer stigende til 
omkring 400 i højsæsonen og igen lidt faldende over efteråret., i gennemsnit over de 
sidste 5 år 391 medlemmer. Det der helt klart springer i øjnene er det forholds lille antal 
unge mennesker som er medlem. Unge til og med 24 år udgør 9,74 % i 2009 og i 2010 
udgør de unge medlemmer 9,85 % af Faaborg Sejlklubs medlemmer. Vi håber at 
udnævnelsen til ungdomsvenlig sejlklub, kan bidrage positivt til en tilgang af sejlere under 
25 år. 
 

Kapsejladsudvalg 
 
Aftenkapsejlads har igen i år haft en pæn tilslutning af ca. 29 både om onsdag og 
aftenkapsejlads for pigesejlads i kølbåde som bliver afviklet om tirsdagen, har i den 
forgangne sæson haft tilslutning af 4 til 5 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, der har været afholdt præmie uddeling i forbindelse med årets fest som var 
kombineret afriggerfest og standernedhaling. 
 
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, vi appellerer til de mange af klubbens skippere, der ikke sejler om 
onsdagen, til at være med. 
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Flere kølbåde har været med til udenbys stævner, været Fyn Rundt, deltaget i 
klassemesterskab m.m. Jakob Groth deltog som taktiker ved VM for X-99 på Bodensee og 
vandt en bronze medalje, et meget stort tillykke med denne flotte placering. 
 
Stig Lassen har i januar måned deltaget i Dragon Worlds/VM og et lokalt stævne Prince 
Philip Cup som begge blev afholdt ved Melbourne i Australien. Stig og besætning blev 
placeret som nr. 20 ved VM med bedste placering som nr. 5 i en af sejladserne, der deltog 
70 drager. 
 
En anden stor sportslig aktivitet som Faaborg Sejlklub har gennemført 22 gange nemlig 
Tuco Cup blev afviklet den første lørdag i september måned. I 2010 var der en deltagelse 
på 34 både ganske pænt. Der blev sejlet bagbord om Lyø, flot præmieuddeling med 
løbspræmier og lodtrækningspræmier. Efter sejladsen var der fælles spidsning i 
klubhuset. I samarbejde med Tuco er det planlagt at afvikle Tuco Cup i 2011. 
 
Kapsejladsudvalget har en god og positiv dialog med Faaborg Havn i forbindelse med 
udvidelsen af ny marina på Munkholm. Den nye havn vil betyde at vore faciliteter i 
forbindelse med afvikling af aftenkapsejlads bliver ændret. Planen og start tids punkt og 
dermed evt. ændringer i afvikling af aftenkapsejlads er på nuværende tidspunkt ikke 
afklaret. 
 
Faaborg Sejlklub var i dagene den 12 – 14. august vært ved afvikling af DM i Ylva og 
klassemesterskab for Luffe 37. Der deltog 18 Ylvabåde og 6 luffe 37 både. Faaborg 
Sejlklub levede op til sit ry som et godt sted at holde stævner med moleøl efter 
sejladserne, aftensmad om torsdagen, grillaften om fredagen samt fest i det store telt om 
lørdagen. De mange positive kommentarer og tilbagemeldinger under stævnet, kan siges 
at have været en stor succes. En stor tak til klabautermændene for det praktiske arbejde 
før, under- og efter stævnet, til køkkenholdet, samt alle hjælper på vandet. Uddrag fra 
Steen Guttknecht mail: en dejlig oplevelse at møde en nærmest gammeldags entusiasme 
og en helt utrolig ihærdighed fra en flok virkeligt hårdtarbejdende frivillige, god 
stævneleder, og ikke at forglemme afviklingen af banerne. Flot indsats af Faaborg 
Sejlklub. 
 

Sejlerskole 
 
Faaborg Sejlklubs sejlerskole har i den forgangne sæson haft tilslutning af ca. 15 elever, 
Hans Ove Holmstrup og Dave Munk har i den forbindelse ydet en stor og værdifuld 
indsats med at koordinere aktiviteter i sejlerskolen og opgaven med at finde instruktører. 
 
Der har den 27. april været afholdt introduktionsaften i klubhuset, herefter øvet flittigt i 
klubbens to L 23’ er, årets øvelses sejladser blev afsluttet med praktisk prøve. 
 
Tak til alle som har hjulpet til i Sejlerskolen. 
 

Ungdomsafdelingen 
 
Ungdomsafdelingen har gennem noget tid arbejdet på at blive godkendt som 
Ungdomsvenlig sejlklub, dette er i den forgangne sæson lykkedes og i forbindelse med 
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stander hejsning overrakte Jesper Baungaard fra DS det synlige bevis en stander og et 
diplom. Stander har hele den forgangne sæson været sat i vor flagmast. 
 
Ungdomsvenlig sejlklub giver ret til at anvende det officielle logo for at være 
Ungdomsvenlig Sejlklub på sit brevpapir, mulighed for at flage med omtalte stander, ret til 
at bære speciel log på profiltøj. 
 
Ungdomsvenlig sejlklub er et redskab for klubben til at sikre ungdomsafdelingens optimale 
arbejdsbetingelser. 
 
Godkendelsen er for en periode på 3 år, hvorefter godkendelsen skal fornyes. 
 
Juniorudvalget har i den forgangne sæson på optimistniveau haft tilslutning af ca. 20 
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.  
 
Faaborg Sejlklub råder i ungdoms og jolleafdelingen over ca. 20 stk. optimistjoller, 2 stk. 
Hobie405, 2 stk. snipe samt 2 stk. zoom8, hertil et antal følgebåde. 
 
A, B og C optimistsejlere har som tidligere år trænet om torsdagen, Laust Lund har i den 
forgangne sæson været trænere for A og B optimisterne. Storjollerne har trænet hver 
tirsdag. Der har været arrangeret fællesspisning inden sejladserne torsdag aften, Debbie 
har i den forgangne sæson stået for spiseaftener med deltagelse fra sejlere og familie. 
 
Ungdomsafdelingen har i dagene den 15. og 16. maj afviklet kredsstævne for bådtyperne 
optimist og zoom 8. 
 
Ungdomsafdelingen sejlere har flittigt deltaget i mange stævner hen over sæsonen. 5 
Faaborg sejlere har deltaget i det store optimist stævne på Garda-søen, det lykkedes for 
Camilla Eden at blive udtaget til Nordisk Mesterskab inden for optimist jolle. Nordisk 
Mesterskab blev afviklet i Helsinki i Finland. 
 
Ungdomsafdelingen holdt den 30. maj åbent hus, 40 til 50 forældre og nye sejlere 
gæstede Faaborg Sejlklub. Via DS´s aktivitetstrailer kunne sejlklubben tilbud sejlads i 
kajak, surf og optimistjolle. 
 
Der har i starten af august måned været afviklet sommerudflugt til Bjørnø. 
 
Ungdomsafdeling har den 16. og 17. september afviklet rangliste stævne for Zoom 8, 
klubben var repræsenteret med Camilla Eden, som endte på en flot 5. plads. Jacob 
Harboe, som endte på en 21. plads og endelig Mathies Thuesen, som blev nr. 29.  
Det var dejligt at se et store fremmøde blandt både zoom8-forældre, men også mange af 
ungdomsafdelingens forældre deltog som hjælpere. 
 
Der har været afviklet klubmesterskab i Faaborg Sejlklub. Alle resultater kan ses på vor 
hjemmeside. 
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Der har som tidligere år været arrangeret andespil. 
 

Halv-Vind. 
 
Halv-vind er i den forgangne sæson udkommet 3 gange i et oplag på ca. 450 eksemplarer 
trykt i firfarvet tryk. 
 
3 pæne klubblade som på bedste vis fortæller om klub livet i Faaborg Sejlklub. Her 
bringes fine sejlerartikler fra nær og fjern, mange gode billeder, kalender, tilmelding til og 
så videre.  
 
Halv-vind er en vigtig del af Faaborg Sejlklub, har gennem de sidste 33 år fortalt 
medlemmer og naboklubber om livets gang i FSK. 
 
Tak til alle som bidrager med artikler og billeder. 
 

Vinter aktiviteter 

 
Den 12. januar 2011 fortalte Jan Drost om jolleklassen International Moth. Få af klubbens 
medlemmer mødte op. 
 
Den 26. januar 2011 berettede Sten Beckett fra 2 del af deres langturssejlads fra 
Danmark til Australien. 2 del var beretningen om turen fra Fransk Polynesien til Cook-
øerne, til Tonga, over Ny Kaledomien til Brisbane i Australien En meget flot og 
underholdende beretning med mange flotte billeder og mange gode historier. En rigtig flot 
aften hvor ca. 50 personer var mødt op. 
 
Den 9. marts 2011 kommer Kjeld Bjerre og fortæller om galvanisk tæring i skibe, den 23. 
marts 2011 kommer Lise og Klaus Rasmussen og fortæller om kanalsejlads i Europa. 

 

Hjemmeside www.faaborg-sejlklub.dk 
 
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. 

 

Socialt samvær 
 
Faaborg Sejlklub var i forbindelse med standerhejsning den 2. maj vært ved en let frokost, 
vejret var godt og rigtig mange af Faaborg Sejlklubs medlemmer var mødt op for at byde 
den nye sæson velkommen. Det er festligt med så stor en tilslutning tak for det. 
 
Stander nedhaling og årets afriggerfest var i år en stor succes med rigtig mange 
deltagere, forud for festen var der lagt et stort stykke arbejde som blandt andet omfattede 
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opstilling af telt, flot borddækning, standernedhaling incl. forplejning til at varme sig på, 
lækker buffet, præmieoverrækkelse fra årets aftenkapsejladser, hyggeligt samvær, 
levende musik og dans. 
 
Det er ligeledes lykkedes at afholdt 2 vellykkede spiseaftener, en i december og en i 
januar måned med stor tilslutning af klubbens medlemmer. Der skal lyde en tak til Ingrid, 
Grethe, Aase og Lis for deres indsats. 
 

Hus-, bro- og plads 
 
Den 17. april var der søsætning af både som gennem vinteren har stået på Faaborg 
Sejlklubs plads, dette forløb som mange tidligere år hurtigt og uden problemer. Efter 
søsætning var der oprydning på pladsen.  
 
Der har den 21. april været afholdt store maledag, hvor der blev malet rækværk ved 
parkeringspladserne og ved grillpladsen, borde og bænke blev malet, udvendigt træværk 
på klubhuset blev malet, der blev pudset vinduer, luget og revet, plantet nye blomster i 
blomsterkummerne ved klubhuset. Efter maler indsatsen var der fællesspisning i 
klubhuset æggekage med tilbehør, som kan anbefales. Ca. 30 medlemmer, både unge og 
ældre mødte op. 
 
Bestyrelsen har i samarbejde med Hus-, bro- og plads valgt at afbryde samarbejdet med 
vort rengøringsfirma, i stedet er der truffet aftale med Solveig og Jørgen om at de fra 1. 
februar overtager rengøring af toiletter, forgang, klubhus og køkken. Solveig og Jørgen 
overtager ligeledes servering i forbindelse med afvikling af aftenkapsejlads om onsdagen. 
Vi ser frem til samarbejdet. Lars fortsætter som havnefoged. Lars ønskede ikke at 
fortsætte med serveringen om onsdagen.  
 
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 16. oktober i samarbejde med vognmand Lars Nielsen været 
behjælpelig med at tage både på land. I samme forbindelse blev flagmasten demonteret, 
adskilt og kørt til renovering hos TUCO. 12 af Faaborg Sejlklubs medlemmer har under 
kyndig vejledning fra Bent Munk Johansen og Svend Aage Rasmussen slebet og lakeret 
den store flagmast. Resultatet er næsten som nyt, vi glæder os til Standerhejsning den 1. 
maj 2011. Her kan det færdige arbejde ses. Jeg vil gerne på forhånd sige mange tak for 
den flotte indsats. 
 
Masteskur her skal der efter søsætning påsættes ny beklædning idet den nuværende er 
gået til. Vi har modtaget tilbud på arbejdet. Der er købt ny større ovn til køkkenet 
opsætning og tilslutning pågår, forventes klar til sæson start. 
 
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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Sidst i november måned blev der udlagt luftslanger og systemet afprøvet. Anlægget har 
været i brug siden december måned. De sidste 2 isvintre har påført os en ekstra udgift på 
strøm og varme på ca. kr. 19.000.  
 
Søsætning 2011 er den 16. april fra kl. 07.00. 
 

Afslutning 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige bestyrelsen mange tak for 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 
Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg Havn ved havnefoged Lasse Olsen, alle for et godt 
samarbejde. 
 
Med disse ord og med håbet om en god sæson 2011 vil jeg overlade denne beretningen 
til generalforsamlingens behandling. 
 
Bestyrelsen for Faaborg Sejlklub, den 2 marts 2011. 
 
 
Bo Bundgaard Lassen 
 
 


