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Formandens Beretning, sæsonen 2018
Generalforsamling 2018 .
Vi startede denne sæson med vores generalforsamling i nov. 2017. Der var som altid fint
fremmøde, desværre i lokaler der var lejet, da vi endnu ikke har egne lokaler.
Vi har stadig, som jeg fortalte sidste år, dispensation til havnen, dette forsætter uændret til den
nye havn er på plads.
Vi har igen år måtte hente én af suppleanterne ind i bestyrelsen. Dette skete foranlediget af, at
Ove valgte at melde sig ud af klubben og trække sig fra bestyrelsen kort tid før
generalforsamlingen. Bestyrelsen valgte i samråd med de 2 suppleanter, at Jacob overtog pladsen i
bestyrelsen.
Bestyrelsen laver jo lidt andet end det, der er synligt på havnen.
Vi har i år haft flere møder ang. muligheder om nye lokaler. Der var egentlig en aftale med Kolding
Koggelaug i Nordhavnen, men det kneb lidt med at få Koggelauget på banen med papir på
lejemålet.
Efterfølgende har der været flere bolde i luften. For ca. et par måneder siden gik der hul på
bylden. KLH kontaktede undertegnede, om vi var klar, hvis der skulle komme en evt. løsning på
vores klubhus‐ situation. Bestyrelsen besluttede, at vi var klar, hvis det var inden for økonomiske
rammer, som var overskuelige for klubben. VI HAR FRA 01‐03‐2019 KLUBHUS på Sydhavnen.
Dette betyder samtidig, at de frivillige skal i arbejdstøjet igen. Der vil forestå en lille renovering
m.m., men det klarer vi nu nok. Der er i denne klub en fantastisk opbakning til alle aktiviteter samt
enorm hjælpsomhed, når noget skal laves. Herfra skal lyde en stor tak til KLH, der har bidraget til
løsningen på vores mangel på klublokale. Vi overtager KLH’s mødelokaler og de flytter hen i
presenningmandens lokaler ved siden af deres havnekontor.
Igen er en sæson fløjet afsted, en sæson som alle nok sent vil glemme. En sommer, som var
fantastisk. Elvighøjen har været rigtig godt besøgt i år.
Den forgangene sæson 2018 startede med:
Generalforsamlingen
Fisketur i Julen: Det bedste ved den fisketur var kammeratskabet, ‐ fisk var der ikke meget af!

Værkstedsarbejde i Esbjerg: Vi var 15‐20 mand til en hyggelig arbejdsdag inde i varmen. Der blev
produceret nye brofag til Elvighøj, en investering, der blev besluttet at tage, da vi ikke havde andre
store udgifter som husleje mm.
Broslagning samt forårsfest: Ved broslagningen deltog igen ca. 15 personer og med de nye brofag
står broen rigtig flot og kan nu holde i mange år. Der er blevet lavet læsejl til platform ved broen,
det ligger i en aflåst kasse, der monteres på brohovedet. Nøglen kan fås ved Peter og Inge Marie.
I den efterfølgende forårsfest deltog 35‐40 personer. Der var igen en hyggelig aften med god
stemning.
Pinsetur: (Nyt tiltag) Her var der desværre ikke den stor opbakning, men mon ikke det nok skal
komme. En ny aktivitet skal lige startes op efter flere års pause.
Sct. Hansfest ved broen: Igen var der her stor opbakning, fint bål og en hyggelig aften.
Fiskearrangement ved broen: Opbakningen manglede heller ikke her. Vi havde prøvet at lave lidt
styring på maden, således at vi ikke druknede i mad igen som året før ??? Det lykkedes ikke. HI HI.
Alle var af” huse” læs både, tidligt om morgenen. Der var en hyggelig summen af aktivitet på
broen, stranden og i vandet. Ved fælles hjælp blev der produceret krabbesuppe, kager, muslinger,
fiskefrikadeller fileter, tunmus, dabs og meget andet lækkert til ganen. Selve arrangementet står til
at starte om aftenen, men det at alle hjælpes ad fra tidlig morgen, gør hele dagen til totalt
hyggelig. Den efterfølgende dag hjælper alle igen med at pakke sammen og forsøge at få de sidste
rester spist.
Bronedtagning og efterårsfest: Jeg tror, der blev sat rekord i år. Broen blev pakket ned på 2,5
time, ‐ igen kun på grund af den store og effektive arbejdsindsats fra alle frivillige. Festen om
aftenen i disse lokaler var igen med fin tilslutning. VI GLÆDER OS TIL NÆSTE FEST I EGNE LOKALER.
Mandagsmøderne: Møderne er igen startet op den første mandag i måneden gennem vinteren. Er
der nogen, der sidder inde med et godt input til et arrangement i klubben på disse mandage, skal I
være velkomne. Møderne holdes i KLH’s mødelokaler på Sydhavnen. (De lokaler som vi overtager
sæsonen 2019)

Vi har dags dato ca.95‐100 medlemmer. Dette er ikke helt tilfredsstillende. Vi skulle gerne have
denne faldende udvikling vendt. Trods det på landsplan er samme situation, tror jeg, at det er
muligt at vende dette. Min fornemmelse er, at vi har mistet medlemmer grundet manglen på
klublokaler. Vi må om ikke andet blive mere attraktive, når vi igen kan sige, at vi har vores eget
klublokale på havnen.

Vi har desværre igen i år måtte slette 4‐5 medlemmer fra vores kartotek, da de ikke magtede at
betale kontingent. Dette er der igen i år 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.

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.

Der har været lidt bøvl med vores hjemmeside. Den er nu flyttet til en anden udbyder og skulle nu
være fuldstændig up to date.

Vores klub har igennem året haft et fantastisk sammenhold og opbakning. Det vil jeg gerne takke
for, og håber vi kan bibeholde dette fremover.

Samtidig vil jeg ikke undlade at rette en stor tak til de pensionerede sejlere, som stadig bakker op
omkring klubben og vores arrangementer. Det er altid hyggeligt at høre de gamle historier.

Kolding Fritids sejlere
Henrik Jensen.

