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Formandens Beretning, sæsonen 2017
Generalforsamlingen 2016 var starten på den nye sæson.
Vi startede den sæsonen med vores generalforsamling nov. 2016. Der var fint fremmøde, som
altid.
Vi har i øjeblikket en dispensation fra KLH på at ligge i havnen. Det er blevet således, at vi har en
dispensation til at være i havnen indtil den nye havn er en realitet, herefter vil vi blive optaget på
sammen betingelser som de øvrige nye klubber, der kommer på havnen.
Vi har i år måtte hente én af suppleanterne ind i bestyrelsen, nemlig Maria. Dette skete
foranlediget af at Leif Dirksen valgte at trække sig kort tid efter generalforsamlingen, da han havde
helbredsproblemer. Vi takker Leif for de mange år, han har været en del af bestyrelsen.
Bestyrelsen laver jo lidt andet end det, der er synlig på havnen.
Vi har i år valgt at flytte bank, vi fik en meget dårlig behandling af Danske bank, derfor valgte vi at
flytte vores aktiver over i Andelskassen. Nu kører det perfekt igen.
Jeg synes, at året er fløjet afsted, men sådan er det vel, når det går godt. Jeg synes stadig, der er
en fantastisk opbakning til vores arrangementer. Mandagsmøderne må desværre nok fremover
lide lidt under, at vi ikke har et tilholdssted længere. Fisketuren i Julen var godt besøgt, og så
starter vi jo som regel for alvor sæsonen med broopsætning. Her var der også fin opbakning. Vi har
Lillebælts fineste bro i Elvighøj og den skal vi værne om. Vi har i år brugt penge på at lave 20 nye
brofag og det er planen, at der skal laves en del brofag mere i løbet af vinteren. Sidst lavede vi
dem i Esbjerg over vinteren, og det har vi planer om at gøre igen denne vinter. Sidste vinter var
der mødt 15 mand op til at svinge hammeren. Flot. Vi håber på lige så stor tilslutningigen, når den
tid kommer.
Forårsfesten som er blevet en del af broslagningen var lige så godt besøgt. Der var ca. 40
deltagere og som altid var det meget hyggeligt.
Stor tak til alle frivillige hjælpere.
IGEN IGEN
Så blev det Sct. Hans. Vejret var bedre end sidste år. Selvom rigtige sejlere ikke lader sig stoppe af
det, er alting da lidt hyggeligere i tørvejr. Dejligt at se alle de mange både samlet ved
Elvighøjbroen, mens midsommervisen toner ud over bæltet.

Succesen blev gentaget ved vort nye arrangement, ”Fiskedag ved broen.” Her var tilslutningen lige
så stor som ved Sct. Hans. Det var en Fantastisk Dag. Det som varmer mest, var at se, den store
fælles indsats alle lavede, lige fra at stille telt op, samle muslinger, lave fiskesuppe, samle bær,
bage kage, lave fiskefrikadeller og meget mere . Der var igen, igen alt for meget mad , så der blev
også til en god frokost dagen derpå, hvilket ingen havde noget imod. Sådan en weekend mærker
man det efterhånden fantastiske sammenhold, der er i klubben.
Bronedtagningen. Super opbakning igen og jeg tror den blev nedtaget på rekordtid. Vi skulle som
vane tro, holde vor afrigger fest om aftenen. I år lidt anderledes, da vi grundet manglen på
klublokale måtte op i byen i lejede lokaler til madpakkeaftenen. Vi var nok lidt skeptiske og også
spændte på medlemmernes reaktion, men dette blev gjort til skamme. Festen foregik i fine lokaler
med super opbakning og fin mad.

Vi har dags dato 109 medlemmer, hvilket svarer til de sidste 2‐3 års medlems antal, og det tror jeg
passer fint til vores forening. Det skal her oplyses at til sammenligning med andre klubber, så har
vi ikke nogen dobbelte medlemmer, f.eks. mand og kone. Det findes ikke i vort system. Dobbelte
medlemmer er misvisende, når man sammenligner klubbernes størrelse.
Klubhuset er der desværre ingen løsning på endnu. Vi kan kun håbe på, at der i nærmeste fremtid
kommer en løsning. Vi håber her, at KLH vil være behjælpelig, hvis der skulle åbne sig en mulighed.
Vi har desværre ikke længere samarbejde og aftale med Marineforeningen de fik ny bestyrelse og
de syntes ikke om samarbejdet. Vi vil stadig have øjne og ører åbne, hvis der skulle vise sig en
mulighed for lokaler på havnen, men omvendt synes vi ikke vi vil bruge en masse penge på
midlertidige løsninger.
Vi har desværre i år måtte slette 4‐5 medlemmer fra vores kartotek, da de ikke magtede at betale
kontingent. Dette er der brugt en del tid på og ingen er slettet uden at der har været taget
personlig kontakt, for at sikre at der ikke forelå en misforståelse.
Vores klub har igennem året haft et fantastisk sammenhold og opbakning. Det vil jeg gerne takke
for, og håber vi kan bibeholde dette fremover.
Også selv om hvedebrødsdagene er ovre og vi slås med hverdagens realiteter.
Henrik Jensen.

