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Jeg vil gerne bede om, at vi starter med at holde et minuts stilhed for vores afdøde 
æresmedlem Palle Røssel.  
 
Det har været endnu et travlt og spændende år i Faaborg Sejlklub. Jeg tænker 
især på vores afholdelse af OK EM. Et stævne vi virkelig kan være stolte af, vi fik 
virkelig sat Faaborg Sejlklub på landkortet. Sejlerne var meget tilfredse med den 
indsats vi ydede. Jeg vil gerne takke alle jer der var med til at gøre dette muligt. 
Sejlklubben fik også et flot overskud på stævnet, til gavn for vores fortsatte 
udvikling af klubben. Der skal selvfølgelig også lyde tillykke til Bo Petersen med 
hans EM bronze. Stig Bundgaard kom også i mål. 
 
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.  
To af klubbens helt store bærende kræfter, ikke i højde, men i arbejdsindsats, har 
valgt at stoppe. Solveig og Jørgen Rasmussen vil være savnet. Jeg tror at der går 
mange år, hvis nogensinde, før vi som klub møder er par som dem. De har gået 
forrest i alt de har deltaget i. Noget af det jeg kommer til at savne, er at komme forbi 
klubben og de to sidder ude på bænken lige uden for døren, med hver deres pibe 
og kaffen. Så var der altid tid til at vende sejlklubben og hvad der ellers rørte sig. 
Det er ikke fordi jeg ikke forstår at I ønsker at trappe ned, men hold kæft hvor jeg 
dog kommer til at savne jer. 
 
Vi var også i 2017 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 fik sejlet en 11. Plads hjem og der ved beholdt vi vores plads i 1. 
division.  
For 2018 er det vores mål at vores liga deltagelse bliver mere synlig, båder her i 
klubben og ligeså vigtigt, at bruge det til at vise vores klub frem for vores opland. 
Der er ved at blive sejlet nogle af vores yngre sejlere ind på holdet, et arbejde der 
vil fortsætte i 2018 
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Sejlerskolen har igen i 2017 haft rigtig fin tilslutning.  
Med alle beståede elever, må vi sige at vores instruktører har gjort en flot 
indsats. Vi er på udkig efter flere instruktører der kan være med til at løfte 
denne vigtige opgave i vores klub. 
 
 
Ungdoms afdelingen har igen i år haft stor tilslutning. Der er stor aktivitet  
lige fra krabber til storjolle og CB66 sejlads.  
Vejret har ikke lige været med os i år. Men der er blevet kæmpet bravt for at 
holde humøret oppe blandt de unde sejlere. Der er igen begyndt at være en 
stor del af optimist sejlere der deltager i stævner uden for klubben. Der bliver 
arbejdet meget målrettet, med at såvel børn som forældre får en god 
oplevelse ud af dette.  
Der er blandt andet 5 optimister til Garda søen hvor de  sejler stævne i 
påsken i år. Det er mange år siden at klubben har haft så mange sejlere 
afsted til det. 
 
Af resultater fra 2017 der kan nævnes: 
 
Nicklas Boserup E jolle 
8 til DM 
Marie Louise Harboe E jolle 
32 til VM  
 
Optimist 
2 sejlere udtaget til NM 
Vi deltog med et hold sammen Thurø til hold DM. 
Magnus Bang Pedersen har deltaget i UVM i Laser 4.7 
 
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 ved brohoved. Der er skiftet fire pladser ved broen i 
2017, hvilket viser at der er en naturlig udskiftning vad vores bro. Vi byder de 
nye bro liggere velkommen.  
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På kapsejlads siden har der udover OK EM været afholdt Tuco cup og 
onsdags sejladser.  
 
Onsdags og pigesejladsen har i 2017 haft fremgang. Lad os alle slå på 
tromme for at få endnu flere både på vandet tirsdag og onsdag aften. 
Af resultater på kølbåds siden kan nævnes, at Frostboxen Sjælland rundt var 
anden båd i mål og vandt på præmietid. En lidt vild og meget våd tur. 
Stig Bundgaard bronze til DM i Drage og Guld til NM i Drage.  
Stig Bundgaard og Jakob Groth bronze til DM i Scan-kap 99  
 
+60 
Er kommet rigtigt godt i gang, der er faste møde dage hele året rundt, et flot 
arbejde, der både er med til at fastholde og tiltrække nye medlemmer. 
 
Vores hjemmeside. Lever et til tider lidt stille liv. Noget bestyrelsen er 
opmærksom på. Der skal også lyde en opfordring til vores medlemmer til at 
bidrage med materiale til siden og der igennem også skabe lidt mere liv på 
siden. 
 
Vores medlems tal er steget fra ca. 410 til 450 medlemmer, hen over året. 
Hvilket må siges at være en meget positiv udvikling, som vi godt kan være 
stolte af. 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 12 møder. 
Der er naturligvis blevet arbejdet meget med vores afholdelse af OK EM. 
Af andre arrangementer ud over klubbens almindelige drift, kan nævnes 
vores aktive deltagelse i arbejdet omkring udviklingen på slagterigrunden. 
Her er der blevet lyttet til klubben ønsker og bekymringer, vi er ikke i mål 
endnu, hvilket også gør at vi fortsat vil være en synlig del af arbejdet omkring 
dette. 
 
Samarbejdet med Faaborg havn.  
Vi har igen i 2017 haft et fint samarbejde med Faaborg havn. Især i 
forbindelse med afviklingen af EM blev der vist stor velvilje fra havnen og 
kommunens side. Den nye service kaj med ny mastekran og kommende båd 
kran, tror jeg vi får meget glæde af i fremtiden. 
 
Økonomi 
Som det kan ses af Gudruns fremlæggelse om lidt, har klubben en meget 
sund økonomi. Der er blevet brugt en del penge på blandt andet nyt jolle 
lokale, nyt låsesystem og andre nyanskaffelser. Men heldigvis er der også 
kommet mange penge ind i klubben, blandt andet igennem fonds midler og 
overskuddet fra OK EM luner også. 
Samlet set er vi fra bestyrelsens side er meget tilfreds klubbens økonomi. 
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Klubtøj Efter mange år uden klubtøj er det igen kommet klubtøj til klubben, 
Der ser rigtig godt ud og vi mener at det er en rigtig god aftale vi har lavet 
med De lokale ”Tiger produktion,” en løsning der ikke påvirker klubbens 
økonomi.  
  
Faaborg Sejlklub er for fjerde 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  


