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Velkommen til dette års generalforsamling. Det er dejligt at se så mange, der 
vil være med til at udstikke retningen for vores klubs fremtid. 
 
Inden jeg starter på bestyrelsens beretning, vil jeg gerne have at vi holder et 
minuts stilhed for Jørgen Rasmusen. Et medlem som Jørgen oplever vores 
klub desværre nok aldrig igen. Jeg savner Jørgen hver gang jeg kommer i 
klubben, Bare se i skabet med kopper, der kommer aldrig samme orden igen. 
Til torskespisning løb vi tør for gas, det var aldrig sket på Jørgens vagt. Det 
jeg savner mest er dog, samtalerne ude på bænken og Jørgens evne til altid 
at se lyst på verden, ligegyldigt hvad vi har stået over for.  
 
2018 var en sæson, hvor vi ikke havde så store stævner, oven på OK EM 
året før, var det nok rigtigt godt, lige at trække været lidt og nyde den bedste 
sommer i mands minde. 
Vi fik dog afholdt hold DM for optimist og Tuco cup. Hold DM blev en succes, 
for både klub, sejlere og dommere. Et stævne vi også i 2019 vil være vært 
for. 
Tuco cup blev også en rigtig fin og blæsende tur for dem der deltog, med 
flere tætte afgørelser. Vi var desværre ikke så mange både, som vi ønskede. 
Vi har efterfølgende talt om, om vi skal kaste håndklædet, eller tage kampen 
op og arbejde på at få sejladsen tilbage til tidligere tiders deltager antal. Det 
er besluttet at vi VIL gøre noget for sejladsen de kommende år. Der er nedsat 
en arbejds gruppe, hvis mål er at få deltager antallet over 100 igen inden for 
få år. Jeg kan kun opfordre alle kapsejler såvel som tursejler, til at sætte 
kryds i kalenderen første lørdag i september. 
 
I år ser vi frem imod et år med noget højere aktivitets niveau, med blandt 
andet Folkebåds DM og E Jolle EM  
 
Med et klubhus og omkringliggende faciliteter der bliver brugt så meget som 
vores, så er det arbejde som Hus bro og plads udvalget, i samarbejde med 
Klabauter mændene gør, uundværligt. Af opgaver kan nævnes, skifte 
beklædning, lakere skilt på gavl, tilpasse bro til ny kaj, ny opbevaring til grej i 
slæbe sted, nye bænke og så er der alle de små ting som vi ikke lige ser, 
men det der gør vores alles hverdag nemmere. Det vil jeg gerne takke for. 
 
Ungdoms afdelingen er stort set fyldt til renden på alle hold. Vi har blandt 
andet 5 A sejlere og flere der kommer op i løbet af foråret. Hvilket også gør at 
vi tiltrækker A sejlere fra andre klubber. Vi har hen over vinteren fået fire nye 
medlemmer på den konto. Men det er hele vejen ned igennem fødekæden 
der er gang i den. Vi begynder virkelig at se resultaterne i at alle hold nu 



 Bestyrelsens beretning 2018 

 

træner to gange om ugen. Der igennem er det lykkedes os at fastholde flere 
af vores unge sejlere.  
Vi har også hold for dem der ikke har så meget lyst til kapsejlads. Der er en 
opgave i at have tilbud der kan rumme alle, men jeg tænker at vi i øjeblikket 
har en fin fordeling.  
Ungdoms afdelingens forældregruppe gør også en stor indsats, der bliver 
stillet krav og forventet meget af dem. Sejlsport er ikke en sport hvor man 
bare kan aflevere sine børn og tage afsted igen. Sammenholdet imellem 
forældrene er rigtigt godt. Der kommer også flere og flere med ud til stævner. 
Det kan i den forbindelse nævnes at ca. 6 familier  tager til Garder søen i 
Påsken. 
 
Vi kan også se at arbejde på tværs af klubben bærer frugt. For to uger 
siden var jeg ude og hjælpe et forældre par med at købe deres første sejlbåd. 
Barnet sejler Feva jolle i klubben og moderen har været igennem vores 
sejlerskole. Det er blandt andet den type sejlere der skal være med til at bære 
vores klub videre i årene fremover. 
 
Af resultater der er blevet sejlet hjem af ungdomsafdelingen kan nævnes: 
 
2 optimist sejlere blev udtaget til Nordisk mesterskab (Sille og Frederik) 
 
Frederik vandt guld i holdsejlads til nordisk mesterskab 
 
Vi stillede med 3 fynske mix hold til DM i holdsejlads. Bedste hold blev nr 5 
og vores U12 hold vandt deres række 
 
2 E-jolle sejlere deltog til VM i Kuhlungsborn og begge endte ca midt i feltet. 
 
Vores liga drenge har igen  i 2018 sejlet flotte resultater hjem og sikret os 
endnu et år i 1. division. Besætningerne er blevet et større miks af unge der 
lige er steget ud af optimisten og lidt mere erfarne sejlere.  
 
Et andet sted hvor det virkelig også går godt er 60+, her er godt 
fællesskab hen over hele året. Det er både med til at fastholde og tiltrække 
nye medlemmer. Det er en fornøjelse at følge. Jeg glæder mig til at det bliver 
min tur. 
 
Sejlerskolen har meget stor tilslutning. vi mærker helt klart en stigende 
interesse for at komme på vandet. Flaskehalsen er desværre mangel på 
instruktører. Jeg kan kun opfordre flere til at melde sig på banen.  
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Vores onsdags kapsejlads og tirsdags pige sejlads er ca. på samme antal, 
som de seneste år. Jeg tror alle har nogle hyggelige timer på vandet og jeg 
kan kun opfodre flere til at deltage. Hvis det er manglen på gaster der holder 
både væk, så sig endelig til, jeg ved at der er flere ungdoms forældre der godt 
kunne tænke sig at prøve at komme med ud. 
 
Vi har i bestyrelsen hen over året blandt andet arbejdet med mulighederne  
for at udvide vores klubhus. Vi har været rundt om mange muligheder og føler 
selv at vi er kommer ferm til et meget fornuftigt forslag, der vil være med til at 
fremtids sikre vores klub. Lad os vende det under indkommende forslag. 
 
Vores økonomi er sund, som det også vil fremgå af Gudruns fremlæggelse 
om lidt. Vi ser dog stigende faste udgifter, hvilket vi selvfølgelig bliver nød til 
at finde en fornuftig løsning på at få dækket. Vores politik omkring at 
hensætte overskud fra stævner, viser sig i år at fungere rigtigt godt. I et år 
uden de store stævner, har vi kunne trække på disse penge i forhold til blandt 
andet restaurering at grej skur og nye sejl til skole både. Vores medlems tal 
ligger på ca. 450 medlemmer henover året. 
 
Vi er som klub en aktiv del af vores lokal samfund. Blandt andet igennem 
deltagelse i Outdoor Sydfyn,  samarbejde med skoler og omkring fremtiden 
på slagteri grunden. Jeg føler at vi har en opgave i at være synlig i vores 
område, det hjælper os også på mange områder.  
 
Jeg vil gerne takke Faaborg havn for et godt samarbejde. Det er dejligt at 
se hvad der bliver gjort for sejlerene i disse år. Først og fremmest med 
hensyn til nye kraner og ny kaj. 
 
Jeg vil gerne slutte med at takke alle jer frivillige der gør en kæmpe 
indsats for VORES klub. Uden dette arbejde har vi ingen klub. 


