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Onsdagssejladser 2007 + 2008
Sæson 2007:
Onsdagssejladserne 2007 har været en stor succes – synes vi i hvert
fald selv i kapsejladsudvalget.
Med havnens nye fælleshus er det i endnu højere grad lykkedes, at
skabe et rigtigt godt fællesskab omkring vores sejladser.
Vi har gentaget succesen fra sæson 2006, hvor der blev uddelt mindre
præmier efter hver sejlads– præmierne er alle med deltagernes hjælp
skaffet fra forskellige sponsorer. Vi skylder en stor TAK til både
sponsorerne samt også de personer, som har hjulpet med at skaffe
præmierne
Som noget nyt indførte vi Dannebrogs-starten. Dette var et åbent løb,
hvor alle frit og gratis kan deltage. På denne måde har man mulighed
for enten at prøve, hvad det vil sige at ”kapsejle” og dermed bruge det
som et trin mod de rigtige onsdagssejladser, eller som mange andre
bare bruge sejladsen til ”hygge”. Dannebrogs-bådene fører som navnet
siger Dannebrog under sejladsen og sejler efter søvejsreglerne.
Onsdagssejladserne 2007 sluttede med følgende resultater:
Løb 1:
1: Balder
2: Altair
3: Joca

Løb 2:
1: MilleMus
2: Nikolaj
3: Silver Lady

Løb 3:
1: Zaratoga
2: Windbraker
3: Hy`Hing

Endelig blev der uddelt 2 vandre pokaler:
Kanonen: Denne havde vi fundet frem fra gemmerne. Sidste gang den
blev uddelt var tilbage i 1990 Den gives til den båd der er blevet skudt
sidst i mål flest gange. Der var dødt løb mellem Zaratoga og Ariel, så vi
måtte finde en afgørelse ved at sammenligne placeringer på
præmietider. Vinderen blev: Ariel
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Brøleren: Brøleren uddeles til den båd, som har lavet den største brøler
i løbet af sæsonen. Da der var flere emner var der afstemning mellem
følgende nominerede:
- Windbreaker – Spiler vendt forkert
- Nikolaj – Spiler vendt forkert
- Mille Mus – 2 ud af 3 mand faldt overbord
- Hy’Hing – Gennaker brugt som trawl
Mille Mus blev en suveræn vinder af afstemningen.
Vi siger TILLYKKE til alle vinderne!
Endelig skylder vi alle en stor TAK til vores dommer-team, som igen har
stået til rådighed hver eneste onsdag.
Sæson 2008:
Næste sæson vil vi fortsætte hvor vi slap i 2007. Konceptet med
præmier vil vi forsøge at fortsætte med hjælp fra deltagerne. Som i den
afsluttede sæson, ønsker vi alt den hjælp vi kan få fra deltagerne til at
skaffe præmier. Begynd endelig allerede nu!
I 2008 vil vi også gentage projektet med Dannebrogsstarten og håber
selvfølgelig på stor opbakning fra det brede flertal. Dannebrogsstarten
vil gå 5 minutter efter de ”officielt” kapsejlende både. Der kræves ikke
tilmelding til Dannebrogsstarten, og den er selvfølgelig gratis, men
dermed også uden præmier.
For tilmeldte både forventer vi at kræve gyldigt målebrev til den
kommende sæson. Vi har 2 meget aktive og dygtige målere i klubben.
Hvis I ikke har papirerne i orden, så sørg for at få det bragt i orden i
god tid.
Første sejlads vil blive onsdag d. 7. maj 2008 og starten går klokken
19.00 – Dannebrogsstarten 5 minutter efter.
Der vil komme nærmere opslag om tilmelding i April måned.
Sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget
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Frederikshavn Sejlklub, ungdomsafdelingens årsmøde.
Torsdag den 24. januar 2008
Deltager.
Melsen, Dion, Michael, Helle, Søren, Ronnie, Finn, Niels, Kirsten, Poul, Ronnie, Per, Christian,
Jacob, Jacob, Maria, Vibeke, Jørgen.
1. Formandens beretning.
Michael bød velkommen, til dette møde, og orienterede om hvad der er sket i årets
Løb, samt de nye tiltag som ungdomsafdelingen har rodet sig ind i.
Af nye tiltag kan der nævnes, indkøb af 3 Feva joller, som viste sig at være en stor
succes, b.la i forbindelse med skolesejlads, hvor vi forpligtede os i en 3 års periode
til at sejle med elever fra flere forskellige skoler. Fevajollerne viste sig derudover, at
det er et rigtig godt alternativ til de medlemmer, der er ved at vokse fra optimist
joller, samtidigt er det en god jolle til træning af helt nye sejlere.
Vintersejlads når vejret tillod det har der også været, b.la den 24. december,
derudover har der været samlinger/træning med Wind Kids.
Kraftcenter Ålborg bliver også benyttet af 3 FSK. medlemmer som deltager i
vintertræning,
Svømmehallen bliver flittigt besøgt, hvor der også arrangeres vendeprøve.
En hyggelig familiesejlads med de store kølbåde, blev det til i sommers.
En uges sommerferiesejlads blev afviklet med stor succes. Hvis der kan skrabes 15
deltagere sammen, er der mulighed for tilskud fra kommunen evt. i samarbejde med
de øvrige sejlklubber i regionen
Slæbestedet er blevet fornyet med stor hjælp fra begge afdelinger, og støtte udefra.
Søren meddeler, at de mange bolde, der er i luften gør, at der kommer nye
medlemmer til, og at vi kan fastholde dem, det skyldes også, at vi dækker over flere
typer af både, så der er til dem der vil hygge sig og dem der er mere konkurrence
præget.
Der har også været møde med Dansk Sejlunion om fremtiden, B.la om Feva stævnet
på Palmestranden, samt hvad de ellers har af tilbud i år, ud over de fine trailere med
surfere og kajakker som man kan låne, har de fremskaffet nogle campingvogne, med
alt udstyr, der skal bruges til at arrangere en kapsejlads.
Der kommer også nye og mere enkle kapsejladsregler for ikke så øvede sejlere.
2. Regnskab/budget.
Driftsomkostningerne i ungdomsafdelingen er på ca. 15 til 16,000.- kr. da der har været
en større aktivitet i ungdomsafdelingen, er udgifterne til benzin også steget.
Der er indkommet 8000.- fra kommunen, det resterende beløb er indkommet ved
kontingent.
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3.
4.

5.

6.

Fevaerne er uden udgift for sejlklubben, da driftsomkostninger bliver dækket af
skoleprojektet.
Det nye slæbested kostede 160.000.- der er de 100.000.- kr. støtte udefra.
Søren foreslår, at der bliver lavet et budget i ungdomsafdelingen, som forelægges
sejlklubben.
Selvstyreordningen under FSK – fortsættes.
Selvstyreordningen får lov til at fortsætte, der kom forslag om, at der bør være 5
medlemmer i ungdomsafdelingen.
Reparation af joller.
Uggerhøj lægger værksted til rep. af bådene, der var enighed om, at der nok skulle
kunne findes medlemmer til en rep. weekend. Der er kommet en del nye reservedele til
Fevaerne, delene var gratis. Presenningerne bliver repareret på garantien, vi vil
forsøge, at få den store motorbåd til rep på garantien i forbindelse med styretøjet.
Sejlskuret trænger til en gang rep. og maling, der snakkes om, at de forældre der
møder op til trænings aftnerne kunne give en hånd med.
Der efterlyses et sted til aflåsning af ejendele under sejlads, vi går alle i tænkeboks
Hjemmesiden trænger til en opdatering, der findes måske en løsning den 9. marts hvor
der er møde i den store sejlklub.
Input fra ungdomsafdelingen efterlyses til dette møde.
Træningsplan.
Trænings dagene var der forslag om tirsdag og torsdag, vi blev dog enig om mandag
og torsdag kl. 1730 til 2000 med første opstart, for dem med tørdragt, mandag den 7.
april. Når vandtemperaturen kommer over 8 C som forventes, at blive sidst i april, vil
der startes for de resterende, samt evt. nye sejlere.
De ansvarlige for, at der er motorbåde mandag og torsdag er indtil videre, Michael og
Ronnie torsdag, Finn, Jørgen og Claus har også givet tilsagn om vagt i motorbåd.
Efter den store sejlklubs general forsamling vil der blive en endelig motorbåds og
trænings vagt.
Der forespørges på en ny mast til klub europajollen, som knækkede under sejlads.
Der er forslag om, at de unger/sejler der tager til søs, skal registreres ved afgang.
Dansk Sejlunion forslag om diplomer, efterhånden som sejlerne udvikler sig bliver også
startet op.
Arrangementer 2008.
Feva stævnet foreslås af Dansk sejlunion udsat til sidste weekend i august sammen
med Match race, vi skal spørge Strandby, om det er ok fra deres side, derefter tage
kontakt til Steffen i Dansk sejlunion, herefter kontaktes Melsen og Dion for et
koordineringsmøde møde sammen med Strandby.
Reparationsweekend blev aftalt til den 8. og 9. marts.
Finn foreslår et kredsstævne stævne, det følger han op på.
Rønnerturen foreslås den 14 og 15. juni
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Sommerferie for de alm. træneraftener starter efter sejladsen torsdag den 26. juni,
første træning derefter er den mandag den 11. august.
I sommerferie perioden arrangeres der forhåbentlig en sommersejlads/uge, med
Ronnie i spidsen, evt. som før nævnt med mere end 15 sejlere således, at vi kan blive
sponseret af kommunen
Der er møde i Nordøstjysk kreds for ungdomsledere den 13. februar i Ålborg sejlklub
Der er standerhejsning i sejlklubben den 27. april kl. 1000.
Ungdomsklubsmesterskabet afholdes lørdag den 27. september.
Familiesejlads foreslås tirsdag den 10. juni
Det indskærpes at rengøringen i ungdomsrummet gøres bedre end sidste år, trænere
og ungdommen finder ud af, at lave en ordning, der orienteres i forbindelse med den
første træningsdag, evt. med en vagtplan, Jacob er den udfarende
Kæntringsdagen bliver mandag den 11. februar, ansvarlig for transport er Finn Amalie
og Marie, Jacob finder jollerne frem søndag den 10. februar.
Der bør laves løbesedler til uddeling i svømmehallen, for reklame eller orientering om
sejlklubben.
7. Ny bestyrelse i ungdomsafdelingen + valg af ny formand.
Amalie foreslår at ungdomsudvalget ser på vedtægterne, evt. ændringsforslag
forelægges sejlklubben.
Michael melder fra som leder, Søren trækker sig også, Finn og Jørgen foreslås,
Amalie meddeler, at der efter vedtægterne skal være 5 medlemmer i
ungdomsafdelingen, efter en snak blev resultatet.
Nye medlemmer:
Formand Jørgen Steenfeldt
Næstformand og træneransvarlig, Finn Kristensen
Amalie, suppleant Christina
Jacob Lundal,
Helle fortsætter som kasser.
8. Trænere.
Finn fremlægger en liste til første trænerdag evt. før.
9. Eventuelt.
De nye bestyrelses medlemmer skal være medlem af sejlklubben.
Der var en stor tak til Michael og Søren for deres indsats igennem årerne i
ungdomsafdelingen.
Jørgen Steenfeldt.
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Kalender for aktiviteter i Ungdomsafdelingen
i Frederikshavn.
Første træneraften for dem med tørdragt mandag den 7. april, de
øvrige må gerne møde samme dag til teoriundervisning, sejladsen
starter sejlads når vandtemperaturen er 8 C.
Familiesejlads tirsdag den 10. juni
Kreds stævne i Frederikshavn 21 - 22. juni
Rønnerturen 14 - 15. Juni.
Sidste træneraften inden sommerferien torsdag den 26. juni.
Der er ved at blive planlagt en uges sommer sejlads.
Første træneraften efter sommerferien 11. august.
Feva Palm Beach Cup 16 - 17 august.
Ungdomsklubmesterskab lørdag den 27. september.
Som I ser, er der mange muligheder for at få luftet sejlerne, hvor vi
andre kan afvikle hyggelige familie weekender sammen med
børnene.
Vi i ungdomsafdelingen glæder os til at komme i gang, der er en del
nye medlemmer på vej, så vi vil sikre os, at bådene er klar til start,
håber så mange møder op til startdatoen mandag den 7. april
kl.1730, hvor vi har den endelige plan med trænere, og hvad vi ellers
kan finde på i løbet af året.
Jeg håber, vi kan lave en E-mail liste således, at man løbende kan
opdatere hinanden, hvis vi oplever noget spændende.
Vores ide med, at de nye også møder op den 7. april, måske uden at
kunne komme til søs på grund af vandtemperaturen er, at vi vil holde
teoriundervisning, ikke mindst hvad sikkerhed angår.
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Kraftcenter-Aalborg.
Vintertræning.

Til vores klubmesterskab i 2006 fortalte Rasmus os om Kraftcenter-Aalborg.
Kraftcenteret afholder træningsweekender 6 gange om vinteren for sejlere, der vil
træne året rundt for at udvikle sig.
Inden vi skulle af sted, måtte vi anskaffe det rigtige udstyr, til vintersejlads, dvs.
tørdragt, varmt tøj og sejlersko, ellers måtte vi ikke sejle. Den første vinter vi var af
sted, var vi fire, Allen, Lasse, Frederik og mig. Vi sejlede alle optimist denne sæson.
Vi var af sted seks gange, tre i 2006 og tre i 2007. Vores træner var dengang Nikolai,
som kun trænede os optimister. Der er omkring 5 til 6 trænere af sted hver gang. Vi
møder fredag aften ved 1800 tiden og rigger bådene til og er hjemme søndag
eftermiddag. Den første gang fortalte vi, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Så får vi
noget praktisk info, også at vi ofte går op til en idrætshal, laver løbetest eller andet
fysisk træning. Om lørdagen løber vi en lille tur om morgenen, på omkring 3 km. Så
er der skippermøde, derefter er vi på vandet omkring klokken 10:00. Vi er inde ved
13:00 tiden for at spise, hvorefter vi sejler til omkring kl. 16:00. Når vi kommer ind
er der varm kakao og boller, og så er der teori om dagens sejladser. Om søndagen
løber vi også en lille tur, spiser morgenmad, afholder skippermøde og så på vandet.
Vi er inde ved middagstid, for at spise, holder det sidste skippermøde. Derefter skal
der ryddes op i alle de lokaler, hvor vi har spist og sovet hele weekenden, det er gerne
at større arbejde, da vi rigtig har hygges os, ikke mindst over den gode forplejning
som Hanne og Bo disker op med. Det er alle tiders weekender hvor vi lærer en masse
og har det godt sammen. I år sejler Lasse og jeg europajolle, Frederik optimist, Allan
må vi desværre undvære i år, af trænere i år har vi Rasmus Damsgaard. Vi har også
fået mange nye sejle venner fra hele Jylland, som vi også møder til stævner rundt om
resten af året.
For mig er Kraftcenter weekenderne en god måde, at udvikle mig på under gode
rammer med dygtige trænere, hvor jeg kan holde lysten til at sejle ved lige, det gør
også, at man får mere mod på, at skulle deltage i stævner rundt om i Danmark.
Christian Steenfeldt
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Dion bød velkommen.

Generalforsamling i
Frederikshavnsejlklub 2008

Jan Lauritsen blev valgt som dirigent.
Han konstaterede at formalia var overholdt og at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.
Formandens beretning.
Henning Larsen og Susanne Kold valgte at forlade bestyrelsen pga.
samarbejdsproblemer. Suppleanterne Bent Damsgaard og Søren Christiansen blev
indkaldt i stedet.
Den 19. juni var der informationsmøde om indkøb af 3 FEVA-joller. Indkøbet var
finansieret med sponsormidler og tilskud. Stor tak til sponsorerne og til Morten
Hedegaard, som stod i spidsen for initiativet. Bestyrelsen fik på mødet stor
opbakning til initiativet. Jollerne har året igennem været meget populære blandt
ungdomssejleren og også velegnede som gasteplads til nye sejlere.
Samtidig startede vi projekt ”Sejlsport i skolen op” i samarbejde med nogle af
Kommunens skoler, og med tilskud fra Kommunen. Både Sejlklubben og skolerne
har været meget tilfredse med ordningen, og vi har forpligtet os til at fortsætte i
mindst 3 år. 5 voksne har købt OK-joller. Den mest aktive, Søren Christensen
deltog i DM i Ebeltoft og fik en 6. plads af 15. flot.
Svømmeafdelingen har i år haft 3 hold, ledet af Pia Nielsen og Henrik Thomsen,
og bistået af frivillige ungdomssejlere – tak til dem.
Handicapafdelingen har i år ikke sejlet så meget pga. dårligt vejr. Tak til Fr.havn
kulturelle Fond for støtte.
Kapsejladsafdelingen. Der var i år tilmeld 25 til onsdagssejlads. Der blev kæmpet
bravt på banerne og efterfølgende hygget i fælleshuset med præmieoverrækkelse
mv.
Timing-race Klubben var vært ved et ranglistestævne for h-både i august. Det var
meget vellykket stævne og er blevet rost meget af deltagerne på trods af meget
hårdt vejr.

12

Sammen med Ålbæk, Strandby, Rønnerhavnen og Sæby har vi arrangeret
Kommune Grand Prix. 1.-præmien, det gavekort på kr. 5000 fra NorthSail, blev
vundet af ”Windbreaker”
FSK standeren har i år været vidt omkring.
Søren Mortensen var med til DM i Drage, og blev nr. 21 ud af 34. Chr. Poulsen har
deltaget i flere stævner bl.a. i Berlin – resultatet kendes ikke.
H-bådsklassen, nu med 5 både, var også til flere stævner. Helmuth Melsen med
Mille Mus har deltaget i 10 weekendstævner. Ved VM i Schweiz fik Mille Mus en 22plads af 70 h-både – flot!
Hirsholmene Rundt blev aflyst pga. for meget vind.
Tak til Knud Erik Hørby, som har lagt båd til, når kapsejladsbøjerne skulle søsættes
og optages.Tak til Ib Andersen og Carl Jørgen Poulsen for de mange år i
kapsejladsudvalget. Morten Hedegaard og Jan Larsen er indtrådt.
Efter standerhejsningen var næste arrangement Sct. Hans aften den 23 juni, som
var godt besøgt i godt vejr og med båltale af borgmester Erik Sørensen. Sildeturen
til Ålbæk var også en succes med 34 deltagere. En meget hyggelig aften – tak til de
3 spillemænd, og tak til Launis for at sponsere sild.
Havneordningen.
Vi har forhandlet med Ålbæk havn om at få dem med i ordningen – desværre uden
held, idet de henviser til deres klippekortsordning. Det er lykkedes at få Østerby
med, så ordningen nu omfatter: Sæby, Hirsholmene, Vesterø og Østerby.
Sammenlægning med Marinaen: Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling
pålagt at undersøge mulighederne for at sammenlægge FSK og Marinaen. Det har
vist sig juridisk umuligt.
Ungdomsafdelingen: har allerede valgt ny formand og næstformand, da Michael
Henriksen og Søren Christiansen stopper. Jørgen Steenfeldt er valgt som ny
formand, og Finn Kristiansen er valgt som næstformand og træner. Helle Henriksen
fortsætter som kasserer for ungdomsafdelingen.
Tak til alle som har støttet FSK.
En særlig tak til Bodil Nielsen som i mange år har hjulpet til med regnskabet.
Tak til trænere, hjælpere og forældre, som har været med til at få ungdomsarbejdet
til at fungere. Tak til Susanne Kold og Henning Larsen for deres arbejde i
bestyrelsen. Tak til annoncører i FSK-nyt.Tak til sponsorer.
Tak til alle jer, som har ydet en indsats for FSK – uden jeres hjælp, kan en klub ikke
fungere. 2007 vil blive husket som et år med megen vind. God vind i 2008.
Beretningen blev godkendt.

13

Aflæggelse af regnskab for 2007: Søren Christiansen gennemgik det udleverede
regnskab.
Kontingenter er faldet lidt pga. prisnedsættelsen sidste år.
Klubbladet: har givet overskud idet vi har fået ny trykker, og at Bent Damsgaard
gør en kæmpeindsats med at redigere bladet, så udgiften bliver minimal.
I ”diverse indtægter” ligger sponsorstøtte. Udover støtte fra den Kulturelle fond og
Kirkegaards fond har vi modtaget 139.500 i tilskud og sponsorstøtte til FEVAjollerne, hvilket er mere end købsprisen – vi har derfor en reserve til reparationer og
vedligehold på ca 26.000,- Det kommunale tilskud er steget pga. ny
afregningsprincip.
Fester og arrangementer: er mindre end sidste år, men større end budgetteret.
Omkostninger til kapsejlads er faldet på trods af flere aktiviteter.
Havneordningen: har givet et større overskud end tidligere bl.a. pga. en
prisforhøjelse sidste år. Derfor ville vi i 2008 gerne have haft Ålbæk med – til
uændrede priser. Det var ikke muligt. Vi er derfor glade for at få Østerby med i
pakken, og regner med, at vi stadig kan få det til at balancere. Det er ikke
bestyrelsens mål at tjene på ordningen.
Ungdomsafdelingen: betaler nu husleje for ungdomsrummet. Til gengæld har den
modtaget kr. 9.243, som er overskuddet fra H-bådsstævnet, som man besluttede at
skænke til arbejdet i ungdomsafdelingen.
Sejlsport i skolen: viser FSK’s andel. Vi får et tilskud på 20.000,- fra Kommunen til
drift af ordningen. Vi forventer også fremover at holde ordningen nogenlunde
udgiftsneutral for FSK pga. de mange frivillige, som hjælper til.
Renter: er i årets regnskab mindre end sidste år. Det skyldes at vi har placeret en
stor del af pengene på en aftalekonto, hvor renten først tilskrives til 2008 (hvilket er
sket nu).
Afskrivninger: er steget idet vi allerede i år afskriver på FEVA-jollerne ud fra en
MEGET forsigtig regnskabspraksis idet den opførte købspris kr. 113.300 er ca.
26.000 under listeprisen, idet vi har fået en stor leverandørrabat.
Det samlede overskud: andrager kr. 166.591, hvoraf de 150.000 er sponsortilskud,
så det reelle overskud er kr. 16.591. Girokontoen er nedlagt idet den ikke gav rente.
Værdien af både er forøget med 106.531 som stammer fra købet af FEVA-jollerne
efter afskrivninger.
De samlede aktiver er steget med 147.178 Medlemstallene for de forskellige
afdelinger blev gennemgået. Det samlede medlemstal er faldet fra 260 til 239 –
primært svømmere.
Regnskabet blev herefter godkendt uden kommentarer.
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Budget for 2008.
Søren Christiansen gennemgik det udleverede budget
Bestyrelsens udgangspunkt er at sikre en fornuftig økonomi til at give mulighed for
de mange aktiviteter i klubben. Dette kan gøres uden at ændre på
kontingentpriserne. Søren understregede at økonomien i ungdoms- og
svømmeafdelingen er afhængig af, der er nogen, der vil yde en frivillig
arbejdsindsats, som hidtil.
Som noget nyt, er der budgetteret med rengøring, idet det bliver nødvendigt med
rengøring af fælleshuset efter klubbens arrangementer, for at kunne opretholde den
standard, der er nødvendig. Hvis der kan findes frivillige til dette arbejde er der gode
penge at spare.
Der er endvidere budgetteret en udgift på kr. 100.000 til et nyt dommerhus. Sidste
år var der budgetteret 50.000,-, men byggeriet nåede ikke at blive gennemført. Med
de overslag der pt. er kommet ind, kan udgiften løbe op i 100.000. Vi arbejder med
løsningsmodeller for at finde den bedste løsning.
Dernæst blev Palle Sørensen og Esben Nielsens forslag om nedsættelse af
kontingentet til kr. 150,- gennemgået.
Den viste konsekvensberegning viste at bestyrelsens forslag giver et budgetteret
overskud på 6.000. Det alternative forslag vil give et underskud på ca. 75.000,Sætter man resultatet i forhold til sejlklubbens likvide midler, vil det kunne afvikle
FSK økonomisk på 5-6 år. Der blev foretaget afstemning om de 2 alternativer.
Der var ingen, der kunne stemme for Palle Sørensen og Esben Nielsens forslag.
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget med overvældende flertal.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dion Wellejus, Inger Jensen, Michael Henriksen og Søren Christiansen var på valg.
Kun Dion ønskede genvalg. Dion blev genvalgt. Desuden blev: Jørgen Steenfeldt,
Michael Pedersen, Morten Hedegaard Kristensen indvalgt.
Valg af suppleanter: Peter Parbæk og Søren Nielsen valgt som suppleanter til
bestyrelsen.
Valg af medlemmer til Marinaens bestyrelse: Søren Christiansen var på valg og
blev genvalgt. Henry Rask valgt som suppleant til Marinaens bestyrelse.
Valg af revisorer: Arthur Wilhelmsen og Kirsten Christensen blev genvalgt.
Indkomne forslag: Eneste indkomne forslag var allerede behandlet under
budgetgennemgangen.
Forelæggelse af plan for 2008.
Helmuth Melsen gennemgik bestyrelsens aktivitetsplaner 2008.
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Alle de traditionelle aktiviteter, som Sct.Hansfesten, Sildeturen, Banko, bowling osv.
skal selvfølgelig fortsætte.
Som noget nyt planlægger man en forårssejlads for alle kølbåde. Kommune
Grandprix skal gentages i år.
Desuden har vi i samarbejde med Strandby Sejlklub planlagt ”Palm beach FEVAstævne”. Ungdomsafd. planlægger kredsstævne for ungdomssejlere.
Årets store opgave bliver afholdelse af Danish Open i matchrace den 27 -31
august, som sker i samarbejde mellem Frederikshavn Event, KDY, Marinaen og
FSK. Der kan forventes op mod 20.000 tilskuere. Det et kæmpe medieshow, som vil
kunne ses af op mod 500 mill. TV-seere. Der bliver brug for ca. 60 hjælpere og alle
blev opfordret til at deltag i det omfang man kanDer blev vist et par videoklip dels fra
TV2 Nords dækning.
Søren Jørgensen opfordrede til at evt. overskud skal gå til ungdomsafdelingen.
Helmuth beklagede meget at fornyelsen af dommerhuset endnu ikke er gennemført,
men der bliver arbejdet meget seriøst med planerne. Når vi ikke at få det klar inden
sæsonen, må vi arbejde målrettet på det i efteråret, så det er klar til næste sæson.
Torben Damsgaard opfordrede til genoptagelse af tirsdagssejladserne, og tilbød at
han godt ville lave en liste, hvor man vha. lystal selv kunne udregne placeringerne.
Willy opfordrede til at der igen i år bliver lavet en kort onsdagsbane. Det blev der på
stedet givet tilsagn om. Søren Jørgensen opfordrede nogle af de unge til at gå i
gang med banelederuddannelsen.
Endelig forslog Helmuth, at vi laver en 5-årsplan, hvor vi samler vores langsigtede
planer og visioner. Han opfordrede alle til at bidrage med gode ideer, og foreslog at
vi opretter et udvalg der koordinerer ideerne til et samlet oplæg.
Eventuelt.
Christian Wille foreslog at man brugte nogle af de penge klubben råder over til køb
af 2 kølbåde til igangsætning af en sejlerskole – gerne en med indenbordsmotor og
en med udenbordsmotor. Et evt. overskud fra Danish Open kunne også indgå her i.
Et mere detaljeret referat kan findes på www.frederikshavnsejlklub.dk
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Det sker i klubben.
Onsdag den 2. April
Danish Open 2008 i Matchrace.
Informationsmøde for alle hjælpere kl. 19.00 i
Fælleshuset på Frederikshavn Marina.

Lørdag den 5. April
Der afholdes igen i år Havnens Dag
Vi starter med rundstykker mm. kl. 09.00
Vi har brug for hjælp til bl.a.
• Oprydning
• Rensning af broer
• Forberedelse af legeplads
• Maling af velfærdshuset
• Og meget mere.
Kom og få en hyggelig dag – Marinaen sørger for frokost.
Tilmeld dig på listen på havnekontoret senest 1. April
af hensyn til planlægning - vi har brug for alle.

Søndag den 27. April.
Standerhejsning Kl. 10
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For dem der er interesseret mødes vi til morgenkaffe, i
fælleshuset Kl. 9 Hvor der kan købes kaffe og rundstykker.
Tilmeldningsliste til kaffe og rundstykker ligger i sejlerstuen

Onsdag 7. Maj.
Husk skippermøde og betaling i fælleshuset Kl. 1800
Se mere fra kabsejladsudvalget om Side 19.

Lørdag 10. Maj.
Vi mødes på Læsø til fælles grill og hygge.
.

Tirsdag 23. Juni.
Sankthans aften på Frederikshavn marina.
Båltale V/ Erik Sørensen Kl.20
Fælles Grill tændes Kl.1800
Der vil som sædvanlig være snobrød og pølser til børnene.
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Nyt fra KatFizk
Så er vi ved at være klar til at åbne igen for sæsonen 2008, vi slår
dørene op skærtorsdag d. 20. marts kl. 12.00.
I relation til Skt. Hans vil vi i år opstille en ølvogn – som også sælger
sodavand - ved bålpladsen. Vi regner med at finde en god plads til den i
samarbejde med havnens bestyrelse – vi arbejder på sagen.
Endvidere vil vi igen i år lave et hyggeligt grillarrangement i gårdhaven
hvor vi sætter 2 grill’s op. Man vil kunne forudbestille og købe en
grillbakke med flere forskellige slags kød, som man derefter selv kan
marinere og grille og hertil forsyne sig med forskellige, friske salater og
hjemmebagt brød.
Inde i restauranten sætter vi vores populære buffet op og der kan
reserveres bord efter ’først-til-mølle-princippet’.
_________________________________

KAPSEJLADSUDVALGET ORIENTERER.
Nu hvor vi sidder i den kolde tid og tænker på sommerens sejladser er det vel også tid
at fortælle lidt omkring, hvad der sker i den kommende sæson, så alle kan være klar.
Vores onsdags sejladser kommer til at starte første onsdag efter standerhejsning, som
vi plejer. Vi håber på stor tilslutning til sejladserne som opfølgning på sidste års
succes og på samme måde som sidste år bliver der mulighed for Dannebrogsejlere,
tilmeldingslister vil i April blive ophængt i sejler stuen i fælleshuset.
Den 13 September afholder vi Hirsholmene rundt, hvor vi håber på at det ikke
”blæser lige ud ” som sidste år.
Så er der også Danish Open i Match Race. Dette stævne ved jeg ikke i skreven stund
ret meget om, det kører også mere over i bestyrelsen end i kapsejladsudvalget. Men
her skal vi bruge mange hjælpere som synes det kan være sjovt at hjælpe. Et af de
hovedpunkter KDY har oplyst os om, er at det er meget vigtigt for dem, at alle
hjælpere der hjælper, er der fordi de synes at det er sjovt og en oplevelse at være
hjælper.
Til sidst går vi i udvalget og vender og drejer en ide: en Forårssejlads på bane altså
op og ned bane, meget simpelt og for alle klubbens medlemmer. En sejlads der er
bestemt for alle både. Om det bliver til noget eller ikke, ved jeg ikke på nuværende
tidspunkt, men jeg kan love I hører mere til foråret.
Mvh. Helmuth
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Nyt Dommerhus.
Vind og vejr har taget hårdt
på dommerhuset.
Der har været diskuteret
mangt og meget på dette
sted.
Ja selv en tyvstart.

Nye tider.
Nok er det kommet til
havnen, måske sat på
sin nye plads, kan det
mon klare det samme
som det gamle.
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Efterlysning!!

Hvem kender noget til disse Både??
Henvendelse på havnekontoret.
Venlig hilsen havneudvalget.
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Nyt fra Frederikshavn Marina
FREDERIKSHAVN MARINAS BESTYRELSE:
CHRISTIAN MUFF JENSEN
CHRISTIAN WILLE
ARTHUR WILHELMSEN
HENNING EWALL
DION WELLEJUS
SØREN CHRISTIANSEN
ANDERS S. PEDERSEN

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

98 42 66 60
98 47 90 92
98 42 39 35
98 48 21 18
98 42 56 90
98 93 30 03

Søsportshavnens e mail: frhmarina@webspeed.dk
HAVNEKONTORET
HAVNEKONTORET E. MAIL

Tlf.
98 43 28 56
FRHSH@MAIL.DK

Skur & Jollelaugets bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Broformand

Otto Overskott
Hans Peter Sørensen
Hans Christian Andersen
Mogens Munch
Per Nielsen
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51 3724 49
22 41 98 41
28 86 10 67
21 76 56 22
40 92 81 64

Efter den ekstraordinære generalforsamling!

Er vi jo ikke kommet videre med den dagsorden, vi havde sammenkaldt til, - nemlig
de stigende problemer med at holde en forsvarlig vanddybde, - det er den
sikkerhedsmæssige side af sagen, de store årlige oprensningsudgifter, - det er en
pressende opgave vi skal løse!
Min opfattelse af debatten var, at vi skal følge de holdninger vi har stået for i mange
år ( læs lave brolejer!), være forsat meget påpaslige med vores fællesøkonomi, da
markedet for bådpladser hurtigt kan ændres, - men også udvikle havnen indenfor de
eksisterende moler.
Tilbage til vores indsejlingsområde, der er medlemmer der kommer med forslag om
at fortsætte med at udbygge den lille mole på nordsiden af N mole i etaper, sådan vi
kan følge tilsandingen i området, - en beskeden økonomisk satsning i forhold til de
forkastede forslag.
Under debatten kom det frem, at der er uklarhed over pkt.3,1 i Havnereglementet
hvor der står:
Der kræves en plads der svarer til bådens største bredde, plus 40 cm. Afrundet op til
nærmeste hele eller halve meter.
For at komme den tvivl til gode, kan der efter den kommende generalforsamling,
komme en ændring som følger:
Der kræves en plads der svarer til bådens største bredde, som minimum, plus 40 cm.
Afrundet op til nærmeste hele eller halve meter.
Med det mandat bestyrelsen fik til at etablere ”færgelejer” ved bro 1, er vi nu meget
tæt på, at vi skal til at forlænge en eller to af vores broer, - også tilskyndet af den
efterspørgsel der er på store bådpladser, - ikke kun af nuværende bådejere i havnen, men også fra udefra kommende bådejere der ønsker bådplads i vores havn.
For at planlægge og lette oprensningen i bassingerne, - til foråret, - vil vi gerne om de
bådejere der har haft problemer med grundstødninger, - og for ”lidt” vand på pladsen
om, at bådejeren markerer stederne på havneplanen på Havnekontoret.
På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for endnu et godt år på vores havn, - det er en
fornøjelse at se vores område nu bliver brugt hele året, - der er stort set aktiviteter
hver eneste dag.
Godt Nytår
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Frederikshavn d. 2. januar, 2008
Åbent brev til Frederikshavn Marina.
Nu er jomfrurejsen for vores restaurant ved at være overstået, ’skuden’ har vist sig
sødygtig selvom vi kom ud i del ’blæsevejr’ i sommeren 2007 og vi er så småt ved at lade
op til en forhåbentligt flyvende 3. sæson.
Vi kan med glæde konstatere, at det nye klubhus står færdigt med tilhørende
fællesareal og parkering udenfor og at det hele bliver flittigt brugt. Det ville være
dejligt, hvis masten/flagstangen til klubstanderen kunne finde frem til sit endelige
ståsted i forbindelse med klubhuset. Dette er blevet lovet os første gang i maj 2006,
derefter udskudt til efteråret 2006, derefter til foråret 2007 samt senest til
efteråret 2007. Nu ser vi frem til at flytning af masten sker i starten af 2008.
I det seneste nummer af FSK-nyt januar 2008 har vi læst, at medlemmerne på den
ekstraordinære generalforsamling d. 14.11.2007, er blevet orienteret om de to
udvidelsesforslag i den nye Havneplan.
I den 5. års handlingsplan, som vi blev præsenteret for i efteråret 2005, var nogle
meget fine forslag til forskønnelse af området, hvor en lang række nye tiltag skulle
modernisere og opfriske hele Marinaen og gøre den til et attraktivt sted at komme for
både byens borgere og gæstesejlere. Blandt forslagene var; ny indkørsel,
belysningsforholdene skulle forbedres, der skulle etableres promenade hele vejen hen
langs kajkanten, ske beplantning langs med rensningsanlæggets grund, etableres nye
parkeringsarealer, opfriskning af legeplads mv. I 2007 har vi med stor succes haft
åbent i december for julefrokoster. I den forbindelse har flere af vores kunder
kommenteret, hvor svært det er at finde frem til Marinaen samt at der er ’bælgravende’
mørkt på hele området og at de var i tvivl om hvorvidt de var kørt forkert….. Vi kunne
derfor godt tænke os, at man fastholder fokus på den oprindelige 5. års handlingsplan og
gennemfører flere punkter fra denne, da den plan var en af de væsentligste årsager til,
at vi engagerede os og investerede et beløb i millionklassen.
Vi vil derfor gerne opfordre bestyrelsen til at bringe belysnings- og
tilkørselsforholdende i orden så Marinaens gæster kan finde rundt, samt at den
påtænkte promenade etableres – dette før man påtænker at etablere nye moler og
indsejling til havnen – da vi ser det som en klar forudsætning for, at der kommer flere
gæster til Marinaen, at selve området gøres mere attraktivt og grønt.
Med ønske om godt nytår til bestyrelsen og alle medlemmerne,
Claus & Sallie / KatFizk
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Kære Sallie & Claus!

2008-01-29

Hvor det det dejligt at læse, at det går godt, og at ”skuden” sejler videre for en frisk brise med fast
kurs mod jeres næste sæson.
Vi har en klar fællesinteresse i at bevare og udvikle det gode miljø på hele havnen for såvel vore
faste brugere, som for gæstesejlere og andre besøgende. Derfor er vi også meget interesseret i at
kunne tilbyde mange attraktive faciliteter – herunder et moderne og lækkert madsted på havnen.
Derfor har vi også tilladt os at reklamere for Katfizk på vores profil i Sejlerguiden og Havneguiden
for 2008, vi håber det er OK.
De to forslag om flytning af Nordre mole havde til formål at udvikle og fremtidssikre havnen, og
reducere omkostningerne til uddybning. Forslagene blev imidlertid forkastet på en ekstraordinær
generalforsamling i november 2007.
Sideløbende med disse forslag arbejdes der stadig målrettet med at gennemføre 5-års visionen. Men
planen kan kun gennemføres i samarbejde med Frederikshavn Kommune - dels fordi det kræver en
ændring af lokalplanen for hele området - dels fordi vi ser en stor økonomisk fordel i dette
samarbejde. Vi kan ikke forsvare at bekoste større anlægsarbejder, som bliver underkendt af en
senere lokalplan.
Kommunen har tilkendegivet, at man er velvilligt indstillet overfor at medvirke til en forbedring af
tilkørsels- og parkeringsforholdene. Dette vil også omfatte en bedre belysning og skiltning.
I december 2006 meddelte Kommunen imidlertid, at man arbejdede med planer om at flytte
rensningsanlægget. Det betød desværre, at Kommunen satte lokalplanen for hele området på ”standby” indtil der kommer en afklaring omkring rensningsanlægget. Det er en utilfredsstillende situation
for både jer og os. Derfor har vi med jævne mellemrum rykket Kommunen for en løsning. Vi har
også haft flere drøftelser med Kommunen for at presse på for en kort- eller langsigtet løsning.
Seneste tilbagemelding er, at planen skal forelægges udvalget den 04.02.08, og vi forventer at få en
tilbagemelding inden vores generalforsamling d. 28.02.08.
Vi vil også gerne tilbyde en ny legeplads i tilknytning til klubhuset. Vi havde helst set en
helhedsløsning sammen med vej- og P-forholdene. Men som nævnt trækker det ud. Derfor
besluttede vi i efteråret, at den ny legeplads skal stå klar til sejlersæsonen 2008. Claus tilkendegav,
da I overtog cafeteriet, at I er indstillet på at sponsere nogle legeredskaber – det er vi meget glade
og taknemmelige for. Vi er i øjeblikket i dialog med Sydbyens dagplejemødre, som har ønsket at
blive inddraget i udformningen af den ny legeplads, og regner med, at den står klar inden
sommerferien.
Dette giver mulighed for at etablere en ny P-plads til Katfizk’s gæster.
Det er allerede aftalt, at standermasten flyttes inden standerhejsningen 2008.
Det er jo altid frustrerende, når udviklingen ikke går så hurtigt, som vi ønsker, men der må aldrig
herske tvivl om, at vi har en stærk fælles interesse i, at Katfizk er en aktiv og positiv del af
Marinaens udbud af attraktive faciliteter. Via samarbejde kan vi nå langt
Dermed ønsker vi jer en rigtig god sæson 2008
På bestyrelses vegne
Christian Muff
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Resume’ af bestyrelsesmøde d 18/12 07
Deltagere: Per og Leif Olsson, - Otto Overskott, - Mogens Munck, - Arthur
Vilhelmsen, - Christian Wille, - Henning Ewall, - Dion Welleus, - Søren Christiansen
og Christian Muff.
Der er indhentet tilbud på forårsoprensning hos rederiet HØJ.
Reglement for færgelejerne skal udarbejdes inden generalforsamlingen. (Henning)
Blikhallens opsigelse forlænges med 1 år ( grundet manglende tilbagemelding fra
(FRH KOM)
Seniorholdet har forlænget og renoveret mastekransbroen.
Løsning på problemet med fiskeaffald ser ud til at være løst via rappo’ i N mole.
Der er en god tilgang af både til havnen.
Det er planlagt at forlænge bro 3 i foråret.
I 2008 bliver havnereglementet håndhævet mere aktivt, - grundet at vi skal sikre os
mod gratister og henlæggelse af vrag.
Under evalueringen fremhævedes det gode forhold og forståelse mellem de
forskellige grupper af brugere på havnen, - samt god orden på havneområderne.
Mogens berettede om div problemer ang. fælleshusets drift og udlejning.
Lejemål for fælleshuset i 2008 er godt i gang.
Da rengøringen ofte har været mangelfuld i bade og toiletbygningen i højsæsonen, og i fælleshuset til tider, efter daglig brug af medlemmer, kontaktes et nyt
rengøringsfirma.
Således opfattet: Christian Muff
_____________________________________________
Et medlem med dårlig ryg ønsker følgende optaget:
Er der nogen, der vil byde ind på
at fjerne bundmalingen på min LM27 "Jackpot"?
Skivet står på kajen op ad bådehuset.
Venlig hilsen
Mogens Pilgaard
98421598
mogenspilgaard@danskoplysning.dk
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Skur & Jollelauget
Skur
& Jollelauget
Frederikshavn
Marina
Frederikshavn Marina

1. januar 2008
1. januar 2008

På den allersidste dag i 2007 blev der afholdt ”Nytårskur” i fælleshuset.
Frederikshavn
Sejlklub,
Frederikshavn
Marina”Nytårskur”
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I år var det Skur & Jollelauget der var ”praktiske gris” for arrangementet.
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Et alt i alt godt arrangement der gentages onsdag d. 31. december 2008, med enten
Sejlklub eller Marina som ”praktiske gris”.
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
Mogens Munch
Mogens Munch
____________________________________________
____________________________________________

OBS. OBS.
OBS. OBS.
PÅ GRUND AF UDRENSNING AF HAVNEN SAMT BYGNING OG
FORLÆNGELSE
AF BRO 3 SAMT
BYGNING
AF 10BYGNING
NYE "FÆRGELEJER"
PÅ GRUND AF UDRENSNING
AF HAVNEN
SAMT
OG
FORLÆNGELSE AF BRO 3 SAMT BYGNING AF 10 NYE "FÆRGELEJER"
SÅ VENT LÆNGST MULIGT MED, AT SØSÆTTE JERES BÅDE TIL
ARBEJDET
ER FÆRDIGT
OMMED,
CA 4AT
UGER.
SÅ
VENT LÆNGST
MULIGT
SØSÆTTE JERES BÅDE TIL
ARBEJDET ER FÆRDIGT OM CA 4 UGER.
VENLIG HILSEN
HAVNEUDVALGET
VENLIG HILSEN
HAVNEUDVALGET
Formand: Otto Overskott 98 43 88 05, Næstformand: H. P. Sørensen 22 41 98 41 , Kasserer: H. C. Andersen 28 86 10 67,
Sekretær: Mogens Munch 21 76 56 22, Broformand: Svend Erik Jensen 60 83 63 08
Formand: Otto Overskott 98 43 88 05, Næstformand: H. P. Sørensen 22 41 98 41 , Kasserer: H. C. Andersen 28 86 10 67,
Sekretær: Mogens Munch 21 76 56 22, Broformand: Svend Erik Jensen 60 83 63 08
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Skur & Jollelauget
Frederikshavn Marina

Referat af generalforsamling tirsdag d. 29. januar 2008.
36 medlemmer deltog i generalforsamlingen
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning /formanden
3. Aflæggelse af regnskab /kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse
a. Otto Overskott
Modtager genvalg
b. Svend Erik Jensen
Modtager ikke genvalg
7. Valg af suppleant
a. Morten Carlsen

Modtager genvalg

8. Eventuelt
Ad. 1 Kirsten Christensen blev enstemmigt valgt
Ad. 2 Otto Overskott
Der har i 2007 været afholdt 7 bestyrelsesmøder
Antallet af medlemmer er steget med ca. 14 % siden generalforsamlingen i
2007, således at vi i dag er oppe på 70 medlemmer. Dette ser vi som noget
positivt for lauget.
Hvad er der sket i løbet af året??
1. Arbejdsdagen blev afviklet med et fremmøde af 24 personer. Der
blev ryddet og ordnet på området, og afsluttet med de traditionsrige
røde pølser med flydende tilbehør. Men der er stadigvæk ting som
skal gøres. Derfor beder vi vore medlemmer om at sætte kryds i
kalenderen torsdag d. 24. marts kl. 1600.
2. ”Arthurs plads”. I foråret fik lauget etableret grillplads, til glæde og
brug af vore campister og vore medlemmer. Arbejdet blev udført af
lidt for få hænder, men resultatet blev godt. Indhegningen er
sponsoreret af marinaen hvilket vi siger tak for.
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3. Græsklipning og oprydning på området blev i sommer vedligeholdt
af Calle. En stor tak til Calle fra bestyrelsen.
4. Opkrævning af campingafgift på baglandet. Dette blev udført af
meget få medlemmer. Resultatet blev ca. kr. 6.000 til Skur &
Jollelauget. Det svarer til ca. 1 års kontingent. Til sæson 2008 skal vi
have mindst 8 mand som opkrævere, to har allerede meldt sig. Lykkes
det ikke vil det gode tilbud gå fra os. Formanden for lauget gik 9 uger
sidste sommer, for at vise hvor mange penge der kunne komme i
kassen.
UDEN HJÆLP INGEN PENGE. Campisterne
udtrykte stor tilfredshed med havnen, de gode omgivelser og de
venlige mennesker, og de vil anbefale deres venner en tur til vores
marina. Det vil være trist hvis vi ikke kan stille med folk til
aftenrunden. Orden og trivsel på området er i alles interesse, og dette
fungerer også som et vagthold på havnen.
5. Høstfesten blev afviklet i vores dejlige fælleshus på grund af det
ustadige vejr. Der var 40 personer i feststemning som mødte op til en
hyggelig aften. Menuen var helstegt pattegris med diverse tilbehør og
flydende kost i varierende mængder. Dansen gik til Calle musik, og
vor tidligere formand var den første på dansegulvet hvor han svang
pigerne i et hastigt tempo. Først ud på de små timer var festen forbi,
alle havde moret sig, og der er balance i regnskabet.
6. Fiskeaffald var efterårets store tema, en mundtlig overenskomst med
kommunens miljøkonsulent løser problemet, HVIS medlemmerne
stiller op til en indsats med at fremstille en lille bro der skal bygges til
foråret. Broen SKAL bruges, ellers får vi set ”riset bag spejlet”.
Bestyrelsen har fremstillet en skitse til opførslen.
7. Aflæsning af elmålere er kommet i god gænge. Havnefogeden og
laugets sekretær aflæser målerne d. 1. december, og opkrævningen vil
blive fremsendt sammen med båd – og husleje til april af
Frederikshavn Marina.
8. Skagen turen til fiskeauktionen og Skagen Fortidsminder måtte
aflyses på grund af det tætte tidspunkt på julen. Men der arbejdes på
en tur til foråret, hvor også Skagen Redningsstation besøges
9. Frivillig betaling ved slæbestedet blev ingen succes. Hele sagen om
slæbestedet vil blive fremlagt senere under eventuelt i dag, da den skal
med under mainaens ansøgninger om midler til havnen.
10.Nytårstaffelet var Skur & Jollelauget arrangør for. Dette blev en
succes idet 75 personer mødte frem for at sige hinanden tak for året
der randt ud og ønske held og lykke med det nye år der står for døren.
Laugets formand takkede for et par hyggelige timer i fælleshuset og
ønskede godt nytår. Kl. 1200 var huset ryddet. Sejlklubben er arrangør
af taffelet i 2008.
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11.Partytelt, borde/bænke og duge er indkøbt og kan lejes af laugets
medlemmer. Telt alene kr. 300, Bord/bænk kr. 25,00 pr. sæt og duge
kr. 50,00 når de afleveres renvaskede.
Med dette takker bestyrelsen for i år og beder om generalforsamlingens
velvillige behandling og godkendelse
På Skur & Jollelaugets vegne
Otto Overskott
Formand
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt med applaus.
Ad. 3 H.C. Andersen aflagde regnskab der udviste en formue på kr.
12.850,52
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus.
Ad. 4 Der var ingen indkomne forslag
Ad. 5 Kontingentet forbliver uændret i 2008 kr. 100,00
Ad. 6 Otto Overskott blev genvalgt som formand med applaus til år 2010
Per Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og broformand til
år 2010
Ad. 7 Morten Carlsen blev genvalgt som 1’suppleant til år 2010.
Ad.8 Campingopkrævning.
Formanden talte for at vi skulle tage mod det tilbud fra Marinaen og
sendte en liste rundt således at
medlemmerne kunne skrive sig på som opkrævere. Da listen kom
tilbage var den fuldtegnet. Dette
må opfattes som noget meget positivt.
Slæbested
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af slæbestedet
hvilket blev godkendt af
Generalforsamlingen. Et indhentet tilbud på arbejdet fra firmaet
TRIGON lød på kr. 175.000 + moms,
hvilket er fuldstændig uacceptabelt, et andet tilbud via Morten
Carlsen lød på kr. 45.000 + moms for det
samme arbejde. Det blev besluttet at formanden skal arbejde videre
med sidstnævnte tilbud.
Formanden vil dog have en fuldmagt til at handle på de
kommanditisters vegne, der ikke møder
frem til marinaens generalforsamling d. 28. februar 2008. Betaling af
brugen af slæbestedet blev
kraftigt debatteret, men en beslutning tages først senere, dog skal der
forberedes med elrør til
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senere montereing af bomme. Bestyrelsen har ansøgt EGNSBANK
NORD om sponsorstøtte.
”Badebro” (se bestyrelsens beretning pkt. 6)
Broen er uden nævneværdig udgift for lauget da bjælker og ristværk er
sponsoreret af Mogens
Munch og Hans Peter Sørensen, men der er et stykke arbejde der skal
laves af medlemmerne.
Dirigenten takkede for god ro og orden, men forinden havde Arthur Holberg
og Christian Muff Jensen takket bestyrelsen for det flotte arbejde og
samarbejde der var udført i 2008. Forsamlingen gav en stående applaus.
Generalforsamlingen var slut kl. 2015
Herefter gik man over til det lette traktement bestående af kaffe, oste - og
rullepølsemadder.
Således opfattet og refereret
Mogens Munch
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Kan det være kønnere.

