
Bestyrelsens beretning 2013
!
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne starte med at takke for det store fremmøde. Det er 
rart at se, så mange interessere sig for vores klub.!!
Jeg står her som en meget glad og stolt formand. Jeg synes at vores klub syder af liv og 
fællesskab.!!
Vi har i 2013 været vært ved flere store stævner.!
Speed cup med deltagelse af ca. 35 H-både og Folkebåde. !
Tuco cup blev i år afviklet i et flot og blæsende vejr, hvor ikke alle nåede rundt uden 
havari.!
Årets store stævne var H-båds DM, endnu engang beviste vi i klubben at vi kan løfte 
sådanne et stort stævne, hvor vi også fik meget ros fra deltagerne.!
Jeg vil i den forbindelse gerne takke alle de af klubbens medlemmer der har hjulpet med til 
at få disse stævner til at blive til noget. Stor ros her fra. !!
Det er igen 2013 lykkes vores sejlere at sejle flotte resultater hjem.  !
Der skal lyde et stort tillykke til Kai Thomsen og Besætning for deres DM guld i 
Spækhugger. !!
Vi vil i år afholde fire stævner, først TORM ungdoms Gramprix d.10-11 maj. TORM stævnet 
afholdes i samarbejde med Dansk Sejlunion, dette er en af de største ungdoms stævner 
herhjemme. Vi forventer ca. 250 jollesejlere fordelt mellem Optimist jolle, E jolle og Zoom 8 
jolle, der forventes også ca. 250 forældre. Planlægningen er i fuld gang.!!
Speed cup afholder vi i år for tredje gang. Det er et klassebåds stævne hvor vi i år 
forventer ca. 45 både fordelt mellem Folkebåde, H-både, L 23ere og Expresser. Stævnet 
afholdes i  d. 21-22  maj.!!
I år skal vi i slutningen af uge 33 afholde DM for L 23 og Express.!
Jeg håber endnu en gang på klubbens medlemmers velvilje til at støtte op omkring et DM i 
klubben. !
Jeg føler virkelig at disse store stævner er med til at samle klubben og for bragt folk 
sammen på nye måder. Jeg glæder mig hver gang vi skal igang med disse stævner, det er 
en fornøjelse at stå i spidsen for disse stævner når opbakningen er så stor. Det vil 
bestyrelsen virkelig gerne takke jer for.!
Vi slutter af med at afholde TUCO cup d. 30-8!!
Faaborg Sejlklub skal i år deltage i Sportsbåds ligaen, dette er et nyt koncept som Dansk 
Sejlunion står bag sammen med de 18 deltagende klubber. !
Det er en ny spændene måde at sejle kapsejlads på. Der bliver stillet 6 ens sportsbåde til 
rådighed ved fire stævner i år, der planlægges ca. 30 sejladser per weekend med live 
dækning og der vil blive gjort meget ud af underholdningen på land. Man kan betragte det 
som match race på speed.!
Det er klubberne der kæmper mod hinanden, mere som man kender fra fodbold. Så jeg 
håber virkelig I vil støtte op omkring vores unge der skal deltage.!!
Fra vores side er det planen at sende nogle af de unge, med tilknytningen til klubben 
igennem de sidste 15 år. Det er Max Rohde og Sune Hintz der har fået opgaven med at 
finde frem til en trup på ca. 10-15 sejlere der ønsker at være en del af dette og kæmpe for 
klubbens ære.!!
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Onsdags sejladsen har i år haft ca. samme deltager antal som de foregående år, hvor der 
igen i år har været stor opbakning til Solveig og Jørgens forplejning, der skal lyde en stor 
tak her fra.!
Vejret har ikke altid gjordt det nemt for de skiftene dommere på munkholm. Jeg vil i den 
forbindelse opfordre alle til at huske det gode humør på banen og når vi kommer tilbage til 
klubhuset. Der er ikke nogle der har gjort noget for at irritere og det er jo ikke VM vi sejler, 
men dog kun trænings sejladser hvor det vigtigste i mine øjne er, at vi får nogle hyggelige 
timer på vandet og i klubben.!
Når det er sagt, ved jeg at der er flere ændringer, som kapsejlads udvalget har kigget på 
hen over vinteren.!!
Pigesejladsen har i 2013 haft 4 deltagende pigebåde og som noget nyt har der også sejlet 
to sejlerskole både med. Dette synes jeg er en rigtig god ide, for det er en af måderne hvor 
vi kan holde sejlerskole eleverne i klubben. Der skal lyde en tak til folkene bag tirsdags 
sejladserne.!
Det se på nuværende tidspunkt ud til at der kommer et par pige både mere i år, hvilket er 
meget positivt.  !!
Sejlerskolen har i år haft ca 12-15 elever, hvilket er et antal vi er godt tilfreds med. !
Med Lene Dollris i spidsen er der er kommet nye kræfter til på instruktør siden og der er 
kommet en del nye tiltag. Som tidligere nævnt er der blevet sejlet sammen med pigerne 
om tirsdagen, her har de mere erfarne elever kunne blive udfordret på en ny måde og det 
har resulteret i at der er elever der næste år vil prøve kræfter med at sejle med om 
onsdagen alene. Jeg tror at disse tiltag er vigtige for at holde på og tiltrække nye 
medlemmer. !
Der ud over er der også som noget nyt startet teoritisk duligeheds undervisning op, med 
ca. 10 elever. Jeg vil gerne takke de medlemmer der gør en stor indsats for at få alt dette 
til at lykkes.!!
Optimist afdelingen har været nødt til at skifte navn, for det er lykkes at skabe nye aktiviter 
så vi nu har Krabbeklub for de 5 til 8 årige. En meget stor succes, hvor ca. 15 børn har 
leget i vandkanten hele sommeren, med kajak sejlads krabbeløb og meget mere. Udstyret 
hertil har klubben i år lånt af Dansk Sejlunion. !
Dette er ikke en holdbar løsning og det er med glæde at jeg kan meddele at vi fra FFV har 
fået sponsorat på 15.000 kr. til indkøb af vores egne kajakker.!
Der har været ca. 30 optimist sejlere hvor hovedparten har trænet tirsdag og torsdag. !
Optimistsejlerene har sejlet flotte resultater hjem i år, der skal nævnes to deltagere ved 
NM en ved EM og en tredje plads ved DM. !
Som noget nyt har vi startet storjolle sejlads op. Det har været dejligt at følge hvordan de 
unge sejlere har udviklet sig over sæsonen. Der har været ca. 10 unge på dette hold.!
Ambitionsniveauet blandt disse sejlere er meget forskelligt, fra lysten til at lege på vandet 
og til lysten til at forsætte med at sejle kapsejlads på højt plan.!
I år er der blevet sejlet i klubbens Sniper, Zoom 8 og 405ere, for at have joller nok har flere 
af klubbens medlemmer stillet deres joller til rådighed. Snipen og 405erne er gode joller til 
de unge, men der er ikke nogle kapsejlads klasse for de typer i Danmark. !!!!!
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Så derfor er klubben startet på at se om der kan skaffes midler til at indkøbe to stk 29ere.!
Der er søgt flere fonde og det ser på nuværende tidspunkt lyst ud i forhold til at have en 
jolle klar til sæson start. Til indkøb af denne jolle forventes der betydelig fonds støtte, men 
klubben kommer nok til at spæde lidt til, de penge vil blive taget fra de hensættelser som 
ungdoms afdelingen gjorde i 2013 af overskuddet fra div. stævner.  !
Der bliver fra forældre gruppen gjort et kæmpe arbejde. Jeg kan kun opfordre til at I kigger 
forbi torsdag aften, for at se hvilket liv der er i klubben, det er ikke unormalt at der har 
været over 60 til spisning. Jeg vil gerne takke for denne store indsats.!!
Der skal også lyde et tillykke til Camilla Eden der i sommers deltog i wys ungdoms VM 
sammen med en gast fra Svendborg. De to var igennem en hæs blæsende udtagelse, 
hvor de to viste styrke og mentalt overskud. Flot sejlet.!!
Hus bro og plads udvalget, klabautermændene og folkende omkring her. !
Har igen i 2013 ydet en stor indsats, med at vedligeholde vores faciliter. Der er blandt 
andet blevet lagt et stort arbejde i opførelsen af en ny bro ved slæbestedet ligesom vores 
navneskilt på gavlen fik den store tur henover vinteren.!
Af projekter i fremtiden kan nævnes, at vinduespartiet i gangen står over for snarlig 
udskiftning. !
Jolleskuret står også over for udskiftning, her er der sat et arbejde igang med at finde ud af 
hvad der kan lade sig gøre i forhold til placering og opbygning. Det er vores håb at vi har 
et oplæg omkring udformning og financering klar til næst års generalforsamling.!!
 Sponsorudvalget har gjort et godt arbejde med ansøgninger til flere områder. !
-Der er skaffet penge til kajakker til krabbeklubben fra FFV!
-Trygfonden har støttet med 4 VHFer, 10 redningsveste og førstehjælps kurser for vores 
ungdoms trænere.!
I forbindelse med jubilæet er det lykkes at få sponsoreret tre nye optimist joller og en del 
vådedragter.!
Værdien af dette arbejde er ca. 100.000 kr. Flot arbejde af folkene omkring dette arbejde.!!
Bestyrelsen har i 2013 arbejdet en del med klubbens fremtidige økonomi, der her været 
gjort mange tanker omkring hvordan vi også sikre os en sund økonomi i fremtiden. De 
sidste års regnskaber er blivet positivt påvirket af afholdelsen af store stævner.!
 Det er bestyrelsens holdning at eventuelle overskud på afholdelsen af stævner, ikke skal 
bruges til at dække udgifterne til klubbens almindelige drift. Der er to grunde til at vi ikke 
ønsker dette.!
For det første skal det ikke være en pligt at afholde store stævner, det skal være sådan at 
vi kan gøre det når vi har lyst og når det rigtige stævne byder sig.!
For det andet skal vi kunne sige til de hjælpere der bruger ferie på at knokle røven ud af 
bukserne for at få disse stævner til at lykkes, at deres arbejde har gjort, at der kan købes 
nye sejl til skolebådene, nye joller, støtte til jolle skur eller noget andet. Ikke til at betale el 
regningen med. For så er det sku for surt at bruge så meget tid og kræfter på dette 
arbejde.!
Det er begrundelsen for at vi har hensat sidste års overskud fra stævner. Hensættelsen er 
delt op i to grupper så de penge der bliver lavet i forbindelse ungdoms arrangementer er 
øremærker til arbejdet i den afdeling.!
I dette regnskab har vi hensat hele overskuddet fra stævnerne. Det er bestyrelsens tanke 
at man fremadrattet fører 15 % af eventuelle overskud til klubhusets drift, inden man 
hensætter midlerne.!
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For at få økonomien til at hænge sammen, ønsker en samlet bestyrelse blandt andet at 
ændre den måde at brotaksterne bliver udregnet på. Dette vil vi komme tilbage til under 
næste års budget. !
Bestyrelsen håber også på bred opbakning til dette. Så vi i fællesskab kan udvikle vores 
Sejlklub. !!
Bestyrelsen har afholdt 12 møder sidste år. Af hovedpunkter der er blevet arbejdet med 
skal nævnes.!
• Udskiftningen af regnskabs og medlems system til Forening let, det har været en 

udfordring at få det op at køre. Men bestyrelsen føler nu at vi har et godt styre værktøj, til 
gavn for alle. Jeg vil i den forbindelse gerne undskylde at der kom en dobbelt 
opkrævning i sommers.!

• Vi arbejder med at gøre bestyrelsen skarpere i forbindelse med budget opfølgning.!
• Noget der ligger bestyrelsen meget på sinde er arbejdet med at skaffe nye medlemmer i 

alle aldre og fastholde de nuværende medlemmer. Vi ønsker at gøre klubben mere 
synlig i lokalsamfundet. Vi deltog blandt andet i Faaborg outdoor event sidste år, hvilket 
vi også forventer i år. Vi vil som noget nyt til sommer, holde introduktions aften for alle 
nye medlemmer, så de forhåbenligt hurtigere kommer til at føle sig som en del af vores 
klub. Den største indsats for at åbne vores klub mere op, ligger på vores alles skuldre. Vi 
skal alle være endnu bedre til at hilse på de nye ansigter der kommer i klubben og også 
prøve at reklamere for vores klub blandt venner.!

• Bestyrelsen har også arbejdet på at gøre klubben mere til en´ klub, uden så store kløfter 
mellem de forskellige afdelinger og interasser. Det er med glæde at se hvordan hjælpen 
på tværs af afdelinger udvikler sig i disse år.!

• Vores medlems tal har over sæsonen ligget mellem 400 og 430 medlemmer. Dette er en 
fremgang i forhold til de seneste år. Stigningen skyldes først og fremmest den store 
aktivitet i ungdomsafdelingen og sejlerskolen. Bestyrelsen vil arbejde hårdt på at 
forsætte denne udvikling.!

• Klubbens hjemmeside er en af vores ansigter ud af til. Der vil inden denne måned er 
omme være en ny og mere tidssvarende hjemmeside oppe og køre. I forbindelse med 
dette har John Gunn ønsket at stoppe som webmaster. Vi vil gerne takke ham for det 
store arbejde han har gjordt gennem tiden. Jeg skal være den første til at erkende at han 
ikke altid har haft de beste arbejds betingelser. Ny webmaster bliver Sune Hintz. !!

Fejringen af vores 100 års jubilæum er kommet godt igang. Bestyrelsen vil gerne takke for 
den store opbakning der var til fejringen i Helios teateret.!
Der planlægges også en sommer fest i forbindelse med en åbenthus dag d. 14-6!!
 Der har været to fælles spisninger i løbet af vinteren med stor opbakning fra klubbens 
medlemmer.!
Bestyrelsen vil gerne slutte med at takke alle de medlemmer der ligger en frivillig insats i 
vores klub, der bliver udført et kæmpe arbejde, hvor størstedelen foregår i alt 
ubemærkethed.!
Uden dette arbejde havde vi ikke nogen klub.!!!!!!


