
Formandens beretning:

*På generalforsamlingen 2021 valgtes tre bestyrelsesmedlemmer, de

valgte blev Troels Christensen, Martin Sørensen og Gert Bøyesen. Den ny

bestyrelse konstituerede sig efterfølgende med Gert Bøyesen som

formand, Martin Sørensen som næstformand og Kirsten Mikkelsen som

kasserer. Øvrige medlemmer indgår i diverse udvalg.

Efter kassereren havde fremlagt regnskab og budget, blev kontingent og

pligtarbejde sat til at være uforandret for 2022.

*På første møde jan. 2022 planlagdes årets vigtigste opgaver. For 2022

stod den største opgave i at planlægge og afholde den i to år udsatte 50

års jubilæumsfest. Det blev besluttet, at festen skulle være 21.05-22.

Den næste storeopgave var at genoptage havnens dag efter to års pause,

den blev planlagt til afholdelse den 11.06-22.

*Standerhejsning 30.04-22 pænt fremmøde og god stemning.

*Sejlerskolen afholder teoriprøver for syv tilmeldte, alle består,-

*Jubilæumsfesten blev en stor succes, med næsten 60 deltagere, fin

eftermiddag med underholdning og opgaver, hyggeligt samvær. Fantastisk

mad og gode indslag og konkurrencer. Senere god musik og dans.

*Havnens dag forløb også rigtig fint med meget godt fremmøde, god

omsætning og mange interesserede gæster. Vi havde søgt alkoholbevilling

og havde et godt salg to musikere underholdt på skift hele eftermiddagen.

*Sejlklubben fik tildelt ungdomslederprisen 2022 fra faxe kommune, der

medfulgte 5000 kr.

*Vi havde første arbejds WeekEnd, der var mange medlemmer mødt op

og meget arbejde blev udført.



*Der igen i år med succes sejlet pinsetur til Stege. Tak til Morten og

Johnny.

*Sejlerskolen afholdt prøve i praktisk sejlads, alle 7 bestod.

Kapsejladserne er godt i gang, møn rundt aflyses pga. dårligt vejr.

*Ungdomssejlads startede igen, men vi mangler trænere og voksne til at

hjælpe, vi kan ikke sikkerhedsmæssigt håndterer flere unge selvom flere

unge, vil sejle!

*Arbejdet med havne- udvidelse går godt der fortsat fremdrift i planerne.

Alle kommunens politikere bakker op og har nu ansat Dan Hasløv som

konsulent på projektet, Plan og miljø arbejder på ny lokalplan for den ny

havn.

*Da der er så positive udsigter for havneudvidelse, har vi sat renovering af

klubhuset i bero. Det giver ingen mening at bruge penge og kræfter på et

hus, som slet ikke kan rumme mere end 100 nye medlemmer.

*Vi fik et tiltagende problem med Minkpopulationen på havnen, mange

har haft uindbudte besøg af dyrene. Minkene er efterhånden blevet halv

tamme og frygter ikke længere mennesker. Sejlklubben bakker op om en

plan for udryddelse af ondet, selv om det vil koste nogle penge.

*Den anden arbejs WeekEnd , blev afholdt mange deltog, især lørdag.

Der blev sat et skadedyrsbekæmpelsesfirma på sagen og tilsyneladende

har det hjulpet godt, der er ikke observeret dyr længe.

*Vi har haft lidt logistikproblemer med optagning af både, som kræver

stor kran. Problemet synes at være løst for kommende år.

*Vi har besluttet at indkøbe en luft til luft varmepumpe mere, da det med

de gældende elpriser er alt for dyrt at opvarme huset.



Huset skal opvarmes en del i vinterens løb, til arrangementer og

undervisning mandage. Vi har 17 elever på sejlerskolen i år, og har måtte

afvise flere pga. pladsmangel.

*Klubhuset har fået nyt låsesystem, da der ikke længere kan købes nøgler

til det gamle system som er udgået af produktion. Depositum for

udleverede nøgler tilbagebetales ikke, men går til vedligeholdelse og

fornyelse af låsesystemer på både klubhus og garage.

*Havnen overtager administrationen af fiskerihavnen, nu

”veteranhavnen”, pr.01.01-23. En samarbejdsaftale er under udarbejdelse.

*Standerstrygning forløb fint, Martin stod for tale og præmieuddeling

Godt fremmøde og positiv stemning.

*Efter sidste bådoptagning 12.11-22 blev der som sidste år afholdt et

arrangement med spisning og hyggeligt samvær i klubhuset, noget der let

kan blive tradition.

Første arrangement for vinterhalvåret ^2021/22 var foredrag af Dansk

Søredning, det var interessant, da vi potentielt er hjembase for en ny

station.

Gert.


