
Fakse Ladeplads Sejlklub Beretning 2020-21. 

 

Generalforsamling nov. 2019.- 

*Det vedtages endeligt at indfører klubarbejde som en den del af medlemskab og kontingent.  

Det indskrives i vedtægterne under kontingent. Det kostede et par medlemskaber og et par 

opklarende samtaler med nogle som blev ramt af kontingentforhøjelse pga. manglende indsats. 

* Den nystartede kajakklub får lov til at leje plads hos os i skuret bag klubhuset, som er blevet 

ledigt efter vi har lejet de tidligere fiskeres garage af kommunen.  

2020 

*Den påbegyndte undervisning i navigation nedlukkedes af Corona i marts 20. bestyrelsesmøder, 

skolesejlads og alle fælles arrangementer aflystes, indtil juni. 

*Elles god sejlsæson, men med restriktioner. 

*Mange opgaver blev lavet ved hjælp af klubarbejde, som nu er blevet en naturlig del af 

sejlklubbens virke. Der er eksempelvis nu etableret masteopbevaring for meget lange og tunge 

master i garagen, der er monteret kransystem så de tunge løft undgås. (Tak til Bent Sandgaard) 

* Der er blevet opsat nye energibesparende lamper op i klubhuset, vi skal nok have etableret 

noget hyggebelysning til de stunder der ikke kræver så meget lys. 

*Ungdomssejlerners joller og grej er nu vinteropbevaret i garagen, god løsning på de tidligere 

pladsproblemer. 

*Generalforsamling 2020 aflyses pga. Covid, navigationsundervisning aflyses, alle arrangementer 

aflyses. 

*Kajakklubben siger tak for husly, de har overtaget bådhuset efter ungdomsskolen. Vi ønsker dem 

alt mulig held og lykke. 

*Sejlklubbens 50 års jubilæum udsættes til foråret 2021.  

2021 

*Forår 2021, alt ligger stille. Der afholdes standerhejsning udendørs med afstand.  

*Maj begynder op lukning og sejlads igen.  

*Juni normaliseres forholdene for næsten alle aktiviteter for os. 

*God sejlsæson næsten uden restriktioner. 

* Arbejds week end i sept. 21 forløber fint, masser af vedligehold, rengøring og oprydning. 



  Vi har fået lavet værksteds bord med skruestik og søjleboremaskine i garagen. 

 Bordene i klublokalet er blevet afhøvlet og lakeret. (tak til Møllebyggeren) 

*Skolesejlads afsluttes og navigations undervisning påbegyndes med nyt hold på 14. og det 

forventes at der afholdes prøver i foråret. 

*Klubbens jubilæum er udsat til Maj 2022. 

* De mange opgaver og projekter, som er blevet udført af klubbens medlemmer, har gavnet vor 

økonomi så meget at det har været muligt at udskifte udslidt inventar med nyt. F.eks nyt komfur 

og kaffemaskine. Nye toiletter ny støvsuger mm.  

*når vi nu er ved økonomi, har vi i dette efterår fået sponsoreret 31800kr fra Lhoist, altså Faxe 

kalk. 

Pengene skal først og fremmest gå til støtte af ungdomssejlads og deres uddannelse. 

 

*Jeg vender lige tilbage til klubhuset, vi har i bestyrelsen talt om hvad der fremover bliver 

nødvendigt at gøre ved et hus der er mere end 30 år gammelt. 

*Som energipriserne er og formentlig bliver, vil det blive nødvendigt med nogle tiltag der kan 

imødegå dette faktum. Vi skal have opsat en varmepumpe mere så vi kan afskaffe el -radiatorerne. 

*Døre og vinduer er helt utidssvarende energimæssigt. 

*Køkken kan med fordel flyttes så der bliver grovkøkken, hvor vi nu har kontor (Rodebutik).Et 

baderum kan løse depot behovet osv. 

*Vi har kun en gæld til kreditforening på ca. 100000 kr. DS tilbyder lån til renovering og fornyelse 

af klubhuse mm. Vi kan låne op til 125000 rentefrit, med tilbage betaling på 5 år. LAG midler gives i 

stor udstrækning til sådanne projekter. 

* Jeg vil meget gerne opfordre nogle af medlemmer til at indgå en arbejdsgruppe som kan 

udarbejde forslag til de nødvendige forbedringer. 

Dette var ordene, spørgsmål… 

 

 

**Med disse ord vil jeg overlade scenen til kapsejladsudvalget ved Martin Sørensen som vil 

redegøre for årets sejladser, og ikke mindst de fremtidige. 

 

 

*** En arbejdsgruppe har arbejdet med at designe en ny hjemmeside, som de vil vise os. 


