
Formandens beretning for året 2021. 

I året 2021 har Corona-pandemien ligesom i 2020 betydet meget, men 

heldigvis blev det muligt at åbne mere op i eftersommeren og efteråret. Sidst 

på året begyndte restriktioner atter at få indpas i dagligdagen. Status er 

alligevel, at vi bestemt ikke har ligget på den lade side. 

Tursejlerne har sejlet landets farvande tyndt, og der har været afholdt 

kapsejladser, som der plejer at være. Der har også været kapsejlere til 

stævner rundt omkring i landet med flotte resultater. Den traditionelle tur til 

Samsø blev gennemført, og selv om vi ikke var mange både, var det en rigtig 

hyggelig tur med gode bølger hjemad. Der har været undervisning i joller og 

Surf, og sejlerskolen har været i sving til glæde for mange nye sejlere. På surf-

siden skal vi lige huske på, at der også blev plads til at afholde en afdeling af 

DM.  

Efter et års pause lykkedes det at stable afriggerfesten på benene med succes. 

Et rigtig godt orkester sørgede for musikken. I havnen og i klubhuset er alt 

blevet vedligeholdt med maner af alle de frivillige. Vi vil især huske året for det 

flot udførte arbejde, hvor mastekranen blev flyttet. Men det er vigtigt også at 

huske på, at der blev udført mange andre arbejder. Ligesom med alt andet så 

er der de store spektakulære tiltag, som alle kan se, men der er også de lange 

seje træk, som kan være sværere at få øje på. Stor tak til Q-hold, C-hold, 

Sejlerskole, instruktører, klubudvalg, Sejlerens redaktion samt alle de andre 

frivillige. 

Fra bestyrelsen side har vi i det forløbne år fokuseret på at skabe forbedrede 

faciliteter for de 13 – 18 årige. En del af dette har været samarbejdet med 

ungdomsskolen, som også vil få en plads her i 2022. Det var også en prioritet 

for bestyrelsen at få sejlerskolen i gang igen efter stoppet i 2020. 

Her pr 24/2 er vi 644 medlemmer, og det er rekord mange på dette tidspunkt. 

Lad os se, om vi kan slå den rekord i det nye år. 

Men vi har også udfordringer. Den mest presserende udfordring lige nu er, at 

vi mangler 2 personer til Ungdomsområdet, nemlig et bestyrelsesmedlem for 

området og en tovholder til træningen med joller. Den første kan vi måske 

dække af for internt i en kort periode (men ikke på længere sikt), men 

tovholderen til træningen skal findes snart, ellers vil vi ikke være i stand til at 

starte træningen. 

Ser vi frem mod det nye år, så vil vi i bestyrelsen have øget fokus på følgende 

områder: 

 Generel vidensdeling i klubben. Vi har mange medlemmer med stor 

erfaring indenfor mange områder. Det vi tænker på her, er at skabe et 



forum, hvor vi lettere kan dele den viden, vi har. Måske taler vi om en 

mentor-ordning. 

 Arbejde for at tilbyde kurser og uddannelse i sejlklubbens regi. Det 

kunne være hjælp til duelighedsbevis, men det kunne også være VHF 

SRC bevis, brandslukning eller trim af sejl. Her må vi måske have hjælp 

udefra, men der er helt sikkert også medlemmer, der har specifik 

erfaring og viden om mange spændende områder. Det er således en 

udvidelse af Sejlerskolen eller en Sejlerskole 2. Det forberedende 

arbejde sker i samarbejde med den nuværende Sejlerskole. 

 Skabe et fællesskab for medlemmer uden båd. Det kunne foregå ved 

erhvervelse af en klubsejlbåd / turbåd, hvor klubben stiller båd og 

materialer til rådighed, og medlemmerne i fællesskabet sørger for 

vedligehold og klargøring af båden. Vi har længe tænkt den tanke, hvad 

vi skal gøre for de medlemmer, der har deltaget i sejlerskolen, men nu 

står uden båd, og dette kunne være løsningen. Men en eventuel 

anskaffelse af en turbåd skal først ske efter, at et fællesskab er på plads. 

 Arbejde for at skabe mere liv i havnen især om vinteren. Om sommeren 

er der masser af liv, men om vinteren kniber det. 

 Skabe en mulighed for surferne for at få lettere adgang til fjorden syd for 

Gisseløre.  

 Fortsat give støtte til ungdomsområdet herunder fortsætte samarbejdet 

med ungdomsskolen. 

Endelig har vi tænkt os at tage fat på diskussionen om strategi, organisation, 

struktur og meget andet i løbet af året. Men herom senere, når vi er kommet 

videre med emnerne. 

Det ovenstående arbejde kan vi naturligvis ikke gøre alene, så hvis der er 

nogle blandt medlemmerne, der ønsker at bidrage, så skal de være velkomne.  

Og endelig ønsker vi input fra jer til det hele. 

Jeg håber, I synes det lyder spændende. 

Med håbet om en spændende og sikker sejlsæson. 

 

Kurt Vehl 

Formand 

 

 

 


