Ja så er det blevet generalforsamling nr. 129 og jeg skal prøver på at fremlægge
bestyrelsens beretning om hvad der er sket i det forgangne år. Vi starter jo med
vores standerhejsning den 23. april, selv om solen skinnede, var det en kold dag.
Men igen var vores aktivitetsudvalg på stikkerne og havde sørget for at vi kunne få
en gang skipperlabskovs som er ved at blive en lille tradition. Så stor tak Lone Inger
Sanne og Gitte og Poul, I gør et fantastisk godt arbejde.
2017 har jo været et helt fantastisk år set med mine øjne. Det eneste man kan sige
har været dårligt i 2017 har været vejret, jeg kan ikke mindes så dårligt i mange år.
Tilbage til de gode ting. Vi besluttede på sidste generalforsamling at hvis vi kunne
finde nogle der vil stå for en sejlerskole, ville vi købe en båd til det formål. Vi afholdt
et møde hvor der mødte cirka syv personer op som gerne ville påtage sig opgaven at
drive en sejlerskole i klubbens regi. Ole Jensen påtog sig opgaven at være leder for
Sejlerskolen. Det var en stor lettelse for bestyrelsen at vi fik nogen der ville tage
ansvar på vores sejlerskole.
Straks efter tog tre mand en tur til Sverige for at kigge på en båd. Ole Jensen og
Henrik Carlsen og undertegnede fandt nord for sin Stenungsund en meget velegnet
båd en Albin Cirrus som blev købt, og med lidt besvær blev sejlet hjem til
Frederikshavn. Igen var der tre af vores medlemmer som meldte sig til at få sejlet
båden hjem, en meget stille tur uden den store vind Kom Ole, Knud og Kurt sikkert
hjem. Båden blev døbt under vores vild med vand arrangement og fik navnet Tinus
efter en af vores store medlemmer som gjorde meget for at lære nye sejlere at sejle.
Her i løbet af sommeren har vi kunnet se vores skole båd, ja faktisk alle de dage hvor
det har været muligt, sejle rundt udenfor vores havn. Så stor tak til Ole, Henrik,
Knud, Ole, John og Thorben for det gode arbejde de har brugt på at lære nye, sejlere
at sejle.
I maj måned startede vores onsdags sejladser op med cirka det samme antal
deltagerne som de forrige år, dog med den forskel at der er nogen af vores sejlere
der er stoppet, men heldigvis er der kommet nye til hvilket er dejligt. Stor tak til
vores kapsejladsudvalg Jan, Christian, Thomas og Dion, dejligt at se at vores
kapsejladser fungerer.
Der ud over har vores klub været ude at vise vores stander i flere forskellige
kapsejladser så som Fyn rundt, mors Rundt samt Tjørn rundt og alle er kommet
hjem med fine resultater, ingen nævnt ingen glemt.

Vores sejlsports liga hold blev som bekendt igen danske mestre i 2017. De startede
op i Struer ved det første stævne med at lave en førsteplads. Så man må sige at
holdet var i gang igen. De to efterfølgende stævner blev de I top tre. Det sidste og
afgørende stævne i Skovshoved blev en nervepirrende oplevelse med to mand med
influenza var holdet bestemt ikke super sejlene, men med deres forspring fra de tre
første stævner var det nok til at genvinde det danske mesterskab. Så stort tillykke til
vores hold.
Udover at vinde DM i den danske liga i 2016 havde holdet også kvalificeret til
champions League som også blev sejlet i 2017. Det første stævne i Sankt Petersborg
sejlede vores hold fantastisk flot under svære forhold. Resultatet betød at de
kvalificerede sig videre til finalen i Porto Cervo. Her sejlede de igen under meget
svære forhold i meget tynd luft og efter som vores hold er nogle store drenge blev
det til en placering midt i feltet.
Et stort eventyr for vores liga hold sluttede ikke her. Som mestre i 2016, blev
Frederikshavn sejlklub inviteret til at sejle nord stream race. Det vil sige at der blev
stillet en Svan Club 50 til rådighed for Frederikshavn sejlklub altså en båd til 10
millioner, som så skulle sejle fra Kiel til København, videre til Stockholm, videre til
Helsingfors og slutte i Sankt Petersborg, desværre var det ikke muligt for FSK at
fuldføre Sejladsen eftersom bådens mast fik defekt på sidste etape og måtte udgå.
Ungdomsafdeling vil jeg ikke tale så meget om for det gør Søren her efter mig. Et
område som han er meget mere inde i end jeg. Dog vil jeg godt at fremhæve en
enkelt sejler. Niels Christensen som sejler Feva Jolle kom hjem fra et stævne i
Skælskør som klassemester, altså dansk mester. Der skal lyde et stort tillykke til
Niels.
Ved midsommer holdt vi selvfølgelig Sankthans fest, en rigtig hyggelig aften med
fælles grill og bål. Dejligt at se at vi bliver flere og flere til bålet. Vi var dog lidt sent
ude med at bestille nogle til at spille trompet, det vil vi selvfølgelig prøve at gøre
bedre her i 2018.
Desværre måtte vi aflyse vores Aalbæk tur i 2017 på grund af at for få tilmeldte. Her
i 2018 vil vi lave lidt om på arrangementet i håb om at der er flere der vil tilmelde
sig.
I september blev der traditionen tro sejlet Hirsholmene rundt, en god og hyggelig
sejlads. I oktober holdt vi afriggerfest med pænt fremmøde, god mad og fin musik, i
det hele taget en fantastisk aften.

Her i vinter har der også været fuld fart i svømme afd. med en masse meter
svømmet i løbet vinteren. Tak til Dion og alle hans hjælpere dejligt at FSK også har
sådan en afd.
I december afholdt vi vanen tro bankospil for klubbens medlemmer, ikke
medlemmer var også meget velkomne, som altid flot fremmøde den aften. I år var
det FSK som afholdt nytårstaffel, en hyggelig lille tradition, hvor vi siger farvel til det
gamle år.
Aktivitetsudvalget har virkeligt været på stikkerne her i 2018. Først havde vi foredrag
med Jan Hammer omkring vores venner og fjender igennem tiden som har sejlet på
det vand som vi sejler på i dag. Senere fik vi Mathis ned og fortælle om hvordan det
er at være på Sirius patruljen i det det kolde Grønland. En helt fantastisk aften med
rigtig god foredragsholder og Poul, tak fordi du fik fat i Mathis.
Her sidst på den kolde vinter fik vores ungdomsafdeling sponseret en varmepumpe
den blev efterfølgende monteret I ungdomshuset. Der skal lyde en stor tak til
Carsten B cool for varme pumpen samt tak til Oscar Pedersen og Nielsen sikring for
montering af varme pumpen så nu har vi varme i vores ungdomshus.

