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Det har været et meget travlt og spændende jubilæums år. Jeg vil gerne takke for den flotte 
opbakning der har været gennem hele året. Det har været en fornøjelse at mærke den stemning 
og det sammenhold der har været i klubben i gennem jubilæumsåret. 

Jeg vil i den forbindelse gerne takke alle jer, der gør en kæmpe frivillig indsats i VORES klub. Uden 
vores alles store indsats ville vores klub ikke være blevet 100 år.  
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, for deres store hjælp. 
Det er altid svært, hvordan en klub som vores skal takke de mange, der gør en ekstra indsats. Jeg 
mener at vi alle har et ansvar for at påskønne denne indsats og huske på at intet kommer af sig 
selv, men der er frivillige kræfter bag alle aktiviteter, der er i vores klub. 
Det var med en kæmpe glæde, at jeg i fredags modtog priserne for årets ildsjæl, og ikke mindst for 
årets forening. Det er to priser der virkelig varmer her i den kolde tid. Det er et kæmpe skulder 
klap til os alle. Det viser, at vores ønske om at blive en mere synlig klub og vores ønske om at være 
en aktiv del af vores lokale samfund, er ved at lykkes.  
Endnu en gang tak til alle jer der yder en kæmpe frivillig indsats i vores klub. 

Et af de store arrangementer vi havde sidste år var TORM stævnet. Her havde vi over 200 sejlere 
fordelt på tre baner. Det er første gang i mange år at vi har haft et så stort stævne. Vi var advaret 
på forhånd om alt hvad der kunne gå galt, og om hvor svært det er at arrangere et så stort jolle 
stævne. Stævnet løb af stablen med en kæmpe indsats fra ca. 90 hjælpere. Det gik rigtigt godt og 
vi fik rigtig god respons efter stævnet. 

Vi havde sidste år også fornøjelsen af at følge vores unge deltagere i Sejlsportsligaen. 
Inden de fire stævner, havde vi en målsætning om at blive blandt de 13 klubber, der var sikret en 
plads i næste års liga. Den målsætning blev til fulde opnået, med en  
samlet 7 plads og med 4. pladsen i Sønderborg som bedste resultat. 
Af de 4 klubber fra Fyn endte vi på en 2 plads efter Kertemide. 

Henning Sørensen er blevet holdleder for vores liga hold. Vores mål for denne sæson er at blive i 
1. division. Der udover vil han arbejde med at få flere af vores unge til at være en aktiv del af vores 
liga arbejde.  

Det er bestyrelsens holdning at vores liga deltagere skal findes blandt klubbens yngre medlemmer. 
Dette kan bidrage til, at de helt unge har noget at se op til og stræbe efter. 

Der bliver op startet en 2 division i år. Det ser vi som en god ide, så endnu flere klubber kan få 
glæde af at deltage. 

Faaborg Sejlklub er repræsenteret i styregruppen omkring ligaen, herigennem vil vi arbejde for, at 
ligaen bliver en lang tids holdbar del af Dansk Sejlsport. 

Bestyrelsen har hen over det sidste år arbejdet med forskellige muligheder I forhold til anskaffelse 
af Sportsbåde til klubben. Vi har endnu ikke fundet en model som vi føler, er økonomisk sikker. Vi 
vil forsætte dette arbejde, og hvis vi finder en løsning der er økonomisk fornuftig, det kan være 
med hjælp fra fonde eller sponsorater, vil vi være villige til at investere i både til klubben. 

Bestyrelsen mener, at et aktivt sportsbåds miljø i klubben kan være noget af det, der kan være 
med til at tiltrække og fastholde flere aktive til klubben, og der igennem være med til at fremtids 
sikre vores klub. Bestyrelsen vil arbejde aktivt på at få sportsbåde til klubben. 
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I forbindelse med sejlsports ligaen har vi sammen med Faaborg Outdoor  
Event, fået værtsskabet af et liga stævne 21. 22. og 23. august i år.  
Der bliver tale om et af de største arrangementer som klubben har stået for, så der bliver brug for, 
at vi alle giver en hånd med for at få dette til at lykkes. 

Vores nystartede SUP afdeling er kommet godt i gang. Med ca. 10 aktive første år, er der noget at 
bygge videre på. Vi vil i år arbejde videre med at udbrede kendskabet til sporten, så endnu flere 
kan få glæde af den. 

Klubbens ønske om at samarbejde med skoler om undervisnings forløb kom så småt i gang sidste 
år. Der har været 4 skoler på besøg og alle er taget herfra med stort smil på læben. Det er et lidt 
tungt system at arbejde med, men vi føler virkelig at vi har noget at bidrage med og vi søger hele 
tiden nye muligheder på denne front. En af de tanker vi arbejder med, er at samarbejde med de 
andre foreninger, der er ved vandet, om at lave et samlet tilbud til skolerne, med målet om at 
kommunens unge skal lære at begå sig ved vandet.  Der bliver fra bestyrelsens side arbejdet med 
en fonds ansøgning, der understøtter de ideer vi har i forbindelse med at udbrede sejlsporten til 
en meget større del af ungdommen i vores område. Hvis det lykkes at komme igennem med vores 
tanker, kan det virkelig være med til yderligere at udvikle vores klub. 

Arbejdet omkring den fremtidige udvikling i den sydlige del af  
Kommunen, er noget vi i fra Sejlklubbens side også arbejder aktivt med at påvirke i en retning, der 
kan være med til at udvikle det maritime liv i kommunen.  
I forbindelse med vores kommunale lokale tilskud, er vi desværre ikke blevet tildelt det beløb, som 
vi har været berettiget til, som følge af vores store fremgang især i vores ungdoms afdeling. Der er 
tale om at vi er berettiget til 30.000kr mere end vi har fået tildelt for 2015. Vi har udtrykt vores 
utilfredshed med dette. Det er i år sidste gang at tilskuddene bliver uddelt efter det system vi 
kender. Vi vil fra klubbens side arbejde aktivt på at det nye system kommer til at understøtte 
udvikling i foreningerne i stedet for afvikling af dem. 

Sejlerskolen har igen i år haft rigtig god tilslutning og med 11 beståede elever, må vi sige at vores 
instruktører har gjort en flot indsats. Også i år er det lykkedes at samle folk til navigations 
undervisning. Vi synes at det er rigtig godt at vi også kan tilbyde dette. Vi forventer også at 
arrangere VHF kursus i løbet af foråret. I skal nok få besked når det er helt på plads. 

Ungdomsafdelingen har igen i år oplevet fremgang. Der er stor aktivitet lige fra krabber og til 
storjolle sejlads. Vores sejlere har også klaret sig godt på kapsejlads banerne, hvor vi har haft flere 
unge til DM, NM og Johan Beckett deltog i VM for optimist. Det er første gang i mange år, at 
klubben har haft en sejler med til VM. Vi ser også mange nye forældre i ungdomsafdelingen, lad os 
alle gøre en indsats for at de føler sig velkommen i vores klub. 

Hus bro og plads udvalget, klabautermændene og folkene omkring, har også hængt i for at 
vedligeholde vores klub. Der er meget af deres arbejde der er lidt usynligt, vi kan jo for eksempel 
ikke nu se at vores gamle olie tank er fjernet. Det gør ikke deres  
arbejde mindre betydningsfuldt - tværtimod. Jeg glæder mig også meget til at  
stå til foråret, og hejse vores stander op i en ny lakeret flagmast. 

Der er i denne vinter blevet tre ledige pladser ved broen, som vi er ved at fordele efter bro 
ventelisten. Vi kan se på de både der er på ventelisten, at der er en klar overvægt af større både 
på listen. Af den grund vil bestyrelsen bede Hus bro og plads udvalget om at komme op med et 
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forslag til, hvordan vi kan slå nogle pladser sammen på den sidste del af broen, hvor vand dybden 
tillader det. Hvis der kan findes en fornuftig løsning, forventer vi at slå pladser sammen næste 
vinter. 

På kapsejlads siden har der også i år været nok at se til. Ud over TORM stævne har vi også afholdt 
Speed Cup. Et forholds vist nyt stævne, som der er blevet taget rigtigt godt imod af de deltagende 
klasser. Det blev også til et vel afviklet DM for L23 og Express. Sæsonen sluttede med TUCO cup, 
deltagelsen her var ikke prangende, det er noget kapsejlads udvalget vil kigge på, med henblik på 
om der er noget der kan gøres bedre.  Onsdags og pigesejladsen er på ca. samme niveau som de 
senere år og diskussionerne om DH reglens fortræffeligheder minder også meget om noget vi har 
hørt før. 

Vores nye hjemmeside er der også taget godt imod. Der er stadig udfordringer, blandt andet 
omkring at få info og resultater hurtigt nok på siden. Det er noget af det vi vil finde løsninger på i 
løbet af vinteren. Der har været ca. 9000 personer inde på vores nye side og der har været ca. 
80.000 side visninger. Det viser hvor vigtigt det er at vi har en præsentabel og opdateret 
hjemmeside. Der skal lyde en stor tak til Sune for hans indsats. 

Vores medlems tal er stadig stigende og med 430 medlemmer, har vi virkelig muligheden for, 
sammen at udvikle vores klub så den er en aktiv og åben klub, der skaber indhold og oplevelser for 
alle medlemmer. Jeg tror noget af det vigtigste i denne udvikling er at vi er en klub, og føler os som 
en klub, hvor alle hjælper alle, uden at gå så meget op i om det lige hjælper mig. 

Vi er af Dansk Sejlunion blevet bedt om at finde en repræsentant for det blå element til at 
deltage i Det Grønne Råd i Faaborg-Midtfyn Kommune. Gudrun Harboe vil på vegne af Faaborg 
Sejlklub være repræsenteret her. 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 12 møder. Der er blandt andet arbejdet med at gøre 
vores vedtægter tidssvarende, det vender vi tilbage til. Noget af det vi vil arbejde med i det 
kommende år, er at se på hvordan vi tager endnu bedre imod nye medlemmer og hvad vi kan gøre 
for at have gode og tidssvarende tilbud til alle vores medlemmer. 


