
Bestyrelsens beretning 2016

Det har været endnu et travlt og spændende år i Faaborg Sejlklub. Jeg vil 
gerne takke for den flotte opbakning der har været gennem hele året, til de 
aktiviteter der har været i vores klub. 
Så sent som i fredags havde vi en rigtig hyggelig torskespisning, med en rigtig fin 
opbakning.

Jeg vil gerne takke alle jer, der gør en kæmpe frivillig indsats i VORES klub. 
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer for deres store støtte.
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.

Vi var også i 2016 en stor andel i Outdoor Sydfyn.  Vi afholdt jolle stævne og var 
aktiv i selve afholdelsen. Vores samarbejde med Outdoor Sydfyn vil også forsætte i 
år, hvor vi fra sejlklubbens side vil lægge vægt på at, vise vores fantastiske sport 
frem for hele vores opland. Som repræsentant for Faaborg Sejlklub arbejder jeg i 
bestyrelsen af Outdoor Event Sydfyn for at gøre eventen til et fantastisk udstillings 
vindue for vores område. 

Vi havde sidste år også fornøjelsen af at følge vores deltagere i 
Sejlsportsligaen. 
Vores liga drenge gjorde det virkelig flot. Med deres sejer i Julsminde som et 
fantastisk resultat, der virkelig satte vores klub på Danmarks kortet. De sidste to 
stævner blev det også til finale pladser. Vi endte på en samlet 5 plads. 

Henning Sørensen er holdleder for vores lighold. Vores mål for denne sæson er at 
få flere af vores yngre medlemmer ud at sejle ligasejladser og generelt flere til at 
blive en aktiv del af dette arbejde. 
Vores CB 66 har også deltaget i flere stævner og der har været over 20 unge 
sejlere ude og sejle i den. Vi forventer at den i år både vil deltage i onsdags sejlads 
og i div. Stævner. 

Sejlerskolen har igen i 2016 haft rigtig fin tilslutning.  
Med alle beståede elever, må vi sige at vores instruktører har gjort en flot 
indsats. Vi er som altid på udkig efter flere instruktører der kan være med til 
at løfte denne vigtige opgave i vores klub. Lene Dolriis takker af som 
tovholder, det skal lyde en tak for det store arbejde hun har gjort. 
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Ungdoms afdelingen har igen i år haft stor tilslutning. Der er stor aktivitet  
lige fra krabber til storjolle og CB66 sejlads. I ungdomsafdelingen er der 
blevet arbejdet meget med at mindske frafaldet af vores optimist sejlere, Vi 
har i de senere år oplevet problemer med at fastholde sejlerne i deres anden 
sæson.  
Der blev sidste år som noget nyt trænet to gange om ugen med disse sejlere 
også, hvilket blandt andet har været med til at frafaldet er næsten nul. 
På kapsejlads banerne har vores unge sejlere også klaret sig rigtigt godt. 
Der kan nævnes: 

Nicklas Boserup zoom 8 
2 på DK ranglisten 
Vinder af Tormstævne i Faaborg 
7 ved VM beste dansker 
3 ved DM 

Marie Louise Harboe  Zoom 8 
2 ved NM og bedste pige. 

Optimist 
2 sejlere til NM og 1 til EM 
Rasmus Fredslund Vinder Harboe cup for C optimist 
Magnus Bang Pedersen har deltaget i VM DM og NM i Laser 4.7 

Vi har også haft en ny 29er besætning som virkelig har gået til den og klaret 
sig rigtigt flot. 

Det har igen lykkes at skaffe fonds midler til vores klub. 
Vi har fået støtte til udskiftning en og indkøb af to følgebåde, pengene her til 
er kommet fra Mærsk fonden. Vi takker. Der bliver løbende søgt tilskud og 
fondsmidler til klubben. Alene i 2016 er der kommet, eller givet tilsagn om 
mere end 800.000 kr i kraft af dette arbejde. 

OK EM 
Som I ved er vi vært ved EM for OK joller i uge 30 i år. Det bliver noget af det 
største vi har prøvet at afholde. Det bliver en sejlerfest der påvirker hele 
området. Jeg glæder mig rigtigt meget til en uge i sejlsportens og 
kammeratskabets tegn. Der er allerede en del af jer medlemmer der har givet 
tilsagn om at I gerne vil hjælpe. Men der er altid plads til flere, så vi komme 
nok rundt og prikker lidt. 
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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 
Det gør ikke deres arbejde mindre betydningsfuldt - tværtimod. Et sted hvor vi 
kan se deres store indsats er i regnskabet, hvor udgifterne til vedligeholdelse 
er meget lavt takket være den store indsats der bliver gjort herfra.  
Der blev slået nye pæle på nordsiden, for at gøre plads til lidt større både ved 
broen. 
Bestyrelsen har besluttet at udskifte vores låse, da de låse vi har er meget 
slidte og systemet er på vej ud af produktion. Hvilket vil sige at vi alle skal 
have nye nøgler. Vores plan er at der i forbindelse med stander hejsning vil 
være store nøgle bytte dag. 
Der er lige nu en ledig plads ved broen, som vil blive tildelt den næste på 
listen. 

Som I kan se er det endelig lykkes at få vores nye ungdoms/grejhus 
færdigt. 
Byggeriet er lykkes at holde inden for de aftalte økonomiske rammer. Med 
fælles hjælp er vi stort set også færdig med at indrette det. Det bliver 
fantastisk at tage det i brug. Tak for hjælpen til at nå hertil. 

På kapsejlads siden har der været afholdt Tuco cup Speed Cup og 
onsdags sejladser. Speed cup var i 2016 rangliste stævne for H både. Vi 
afholder ikke Speed cup i år, men vil til gengæld bruge kræfterne på EM og 
Tuco Cup.  

Onsdags og pigesejladsen er på ca. samme niveau som de senere år, dog 
med en lille fremgang. 
Lars Spækhugger levede op til sit navn, da han i sommers var med til at 
vinde DM i spæghugger sammen med en besætning fra Århus. Tilykke her  
fra. 

+60 
Som noget nyt er der blevet startet en +60 afdeling op. Det er der taget rigtigt 
godt imod og vi forventer at dette arbejde vil være med til at fastholde og 
forhåbentlig tiltrække nye medlemmer fremover 

Vores hjemmeside. Har været lidt udfordret i 2016. Bestyrelsen arbejder på 
en løsning omkring hjemmesiden, så den altid er attraktiv og opdateret.  
Forhåbentlig vil disse ændringer være synlige i løbet af de næste måneder. 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Vores medlems tal er på ca 410 til 450 medlemer, hen over året. Der er 
blevet ryddet lidt ud i ikke betalende medlemmer, hvilket kan ses på 
medlemstallet. 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 12 møder. Der er blandt andet 
blevet arbejdet med hvordan vi ser vores klub udvikle sig. 
Vi har arbejdet sammen med jer og Per Tørslev om at kigge lidt frem i forhold 
til hvor vi gerne vil hen med vores klub. 
Af hoved punkter fra dette arbejde kan nævnes: 

Fællesskab på tværs af interesser: 
• Der skal fokuseres på nye medlemmer  
• Personlig kontakt til alle nye medlemmer 
• Nyheds mail skal sættes i system, planen er at der ca. 4 gange om året skal 

sendes nyheds mails ud. 
• Fokus på rekruttering af frivillige til eksisterende aktiviter.  

Aktivitetsniveauet 
• Det er vurderet at vi ligger på et meget passende niveau. 

Fysiske rammer 
• Bestyrelsen vil kigge på om der er mulighed for skabe en mere optimal 

løsning omkring toilet og bad i de eksisterende bygninger. 
• Der vil blive gjort plads til længere master i maste skure i løbet af 

sommeren. 

Fremtidssikre ungdoms afdelingen 
• Der er ved at blive udarbejdet en mere synlig profil for ungdomsafdelingen. 
• Jolle typer 
• Brede/elite  
• Forældre indragelse. 

Det har været en lærerig  process for bestyrelsen. Det er et arbejde der aldrig 
stopper. Vi skal huske også at kigge fremad, for at fremtidssikre vores klub. 
Jeg takker jer og Per Tørslev for jeres indsats i forbindelse med dette 
arbejde.  

Økonomi 
Som det kan ses af Carstens fremlæggelse om lidt, har klubben en meget 
sund økonomi. Hvilket vi fra bestyrelsens side er meget tilfreds med. 
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Faaborg Sejlklub er for tredje år i træk. Indstillet til Torm prisen af Dansk 
Sejlunion. Det viser at det kæmpe arbejde vi alle ligger i vores klub og det 
unikke sammenhold vi har, bliver bemærket i hele landet. Jeg vil lige bede 
alle om at gå ind på DS´ hjemmeside og stemme på vores klub. Vi er også 
blevet hædret med prisen “årets idrætsleder på Fyn.” 

  

  

  

  


