Året startede som vanligt med nytårskur, torsdagscafé i januar og i februar med efterfølgende
generalforsamling. Derefter blev alt helt anderledes.
Vi havde naturligvis hørt om den nye Corona-virus, men vi troede ikke rigtig på, at det også kunne
ramme os. Sundhedsmyndighederne selv anbefalede jo at tage på vinterferie i alperne, selvom der
var beretninger fra Østrig og senere Italien, der fortalte om en meget smittende virus.
Men den 11. marts 2020 ankom virkeligheden uden omsvøb til os alle. Der var det alvor. Vi måtte
indføre et forsamlingsloft på 10 personer inden døre i vores klublokaler. Stort set alle aktiviteter
blev herefter aflyst. De første var tordagscafé og C-holds frokost. Senere fulgte de fleste andre
sociale aktiviteter heriblandt standerhejsning, Skt. Hansaften, Afrigger-festen, standernedhaling og
julebanko. Det blev også nødvendigt at aflyse sejlerskolen samt Vild Med Vand. Undervejs betød
de skiftende restriktioner, at vi måtte lukke klubhuset for al adgang i perioden fra 24.marts til 9.
juni.
Henover sommeren blev forholdene lidt bedre med friere restriktioner, indtil situationen igen
tvang os til at lukke klubhuset den 11. december. Men nu ikke mere om alle disse ulykker, for vi
lykkedes jo også med en hel del.








Der blev afholdt møder i klubudvalgene. Nogle møder var virtuelle, mens andre blev
afholdt i det fri.
Undervisning i Joller og Surf startede fra den 4. maj for øvede.
Kapsejladser blev gennemført med programmet kapsejlads.nu, så fysisk samling ikke var
påkrævet. Sejladserne kunne foregå i ”bobler”.
Sejleren udkom hele året.
Der er løbende indført forbedringer af hjemmesiden og der sælges nu atter annoncer til
sejleren og hjemmesiden.
”Samsø nat og dag” blev gennemført.
Det frivillige arbejde fortsatte hvor muligt med de gældende restriktioner.

Og vi fik en rigtig god sejlsæson.
Medlemsmæssigt ser det godt ud. Vi var ved årets slutning 623 medlemmer, viste en fintælling. Vi
har i årets løb mærket en stor interesse for bådpladser, og der er nu ventelister for alle størrelse
pladser. Vi forventer et stabilt eller stigende medlemstal fremover.
I havnen er der ud over det normale vedligehold foretaget et omfattende vedligeholdsarbejde af
riggerbroen. Alt er faktisk udskiftet fra pæle til planker. Mastekranen blev flyttet lidt længere ud i
havnen til dybere vand. Dette blev så først afsluttet i januar 2021.
Det ser også godt ud med økonomien. Året viste et overskud på Kr. 281.154,- trods omfattende
reparationer i havnen.
Så alt i alt kom vi igennem det stort set ”festløse helår” uden alt for mange skrammer. Nu ser vi
frem til, at restriktionerne gradvist forsvinder, hvor en mere normal periode kan tage over.
Kurt Vehl

