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Formandens Beretning, sæsonen 2019
Generalforsamling 2019.
Vi startede denne sæson med vores generalforsamling i nov. 2018. Der var som altid fint
fremmøde.
Sæsonen 2019 har nok ikke været så fin som 2018, rent vejrmæssigt, men trods alt en okay
sæson.
Klubhus: Den forgangne sæson 2019, startede brutalt med renovering af klubhuset. Lokalerne har
fået en ordentlig omgang, og mange hjælpere har lagt kræfter i projektet. Det har været dejligt at
være en del af. En stor tak til alle, der har samlet ting og sager sammen til lokalerne, samt givet en
hånd med på den ene eller anden måde.
Skulle der være nogle der har maritime ting og sager, der kan bruges til udsmykning, modtages
dette gerne. De må godt være utraditionelle, som f.eks. en gammel mast med rig, gammelt sejl
eller lignende. ‐ Pelagi har lagt ud med en fin kopi af FULTON, som nu smykker væggen.
Generalforsamlingen 2018 var således det sidste arrangement, hvor vi måtte leje lokaler. Dejligt
at vi har vort eget lokale nu.
Fisketur i Julen: Det bedste ved den fisketur var kammeratskabet, ‐ fisk var der ikke meget af!

Nedbrydningsarbejde i Esbjerg: Da vi stod for at skulle renovere klubhus og godt kunne bruge en
sponsor hertil, tilbød Nordsøbyg, at vi kunne arbejde en weekend med nedbrydningsarbejde af et
tidligere legeland. Således kunne vi tjene 10‐12.000 kr. til materialekøb til klubhuset. Der mødte
15‐20 personer op og ”tju hej”, hvor det gik. Vi udnyttede medlemmernes kompetencer, som der
findes mange af i klubben, ‐ således kørte nogen maskiner, stablede materialer til side, imens
andre rykkede gulvtæpper af eller stod for frokosten. Det var en rigtig god dag i Esbjerg.
Jeg vil tro, at når vi er 100 procent i mål med det sidste til vort klubhus, vil regnestykket gå
nogenlunde op, ‐ ellers kunne det jo være, at Nordsøbyg vil sponsorere det resterende.
Broslagning samt forårsfest: Ved broslagningen deltog igen ca. 15 personer
Der er blevet lavet læsejl til platformen ved broen. Det ligger i en aflåst kasse, der er monteret på
brohovedet. Nøglen kan fås ved Inge Marie. ( FIE )

I den efterfølgende forårsfest deltog 35‐40 personer. Der var igen en hyggelig aften med god
stemning. Det var første gang i vores nye lokale og trods det, det ikke var færdigt, så lykkedes det
ved fælles hjælp rigtig godt.
Sct. Hansfest ved broen: Igen var der her stor opbakning, fint bål og en hyggelig aften. Dejligt at se
at der er kommet flere børn med ved arrangementerne. De ser ud til at hygge sig, således er det jo
ikke kun vi gamle, der hygger os.
Fiskearrangement ved broen: Opbakningen manglede heller ikke her. 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, 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 totalt hyggelig. Den
efterfølgende dag hjælper alle igen med at pakke sammen og få de sidste rester spist fra aftenen,
selvom Bjarne smuttede med den overskydende suppe
, var der igen i år rigeligt til frokosten.
Vi var så heldige, at en af vores nye medlemmer kunne filme arrangementet med drone. Fantastik
flot at se det hele lidt fra oven. Tak for indsatsen.
Der var lidt snak om, at arrangementet lå for sent på året,‐ jo måske, men vi kunne nok ikke have
være mere heldige med vejret. Det var en fantastik weekend. Bestyrelsen har dog besluttet at
rykke datoen lidt frem i kalenderen næste år.
Bronedtagning og efterårsfest: Bronedtagningen blev UDSAT PGA. VEJRET. Det betød i stedet
afgang Søndag morgen fra havnen kl. 9.00 efter morgenmad i klubhuset. Det gik som det plejer
rigtig fint og kun på grund af den store og effektive arbejdsindsats fra alle frivillige. Pigerne havde
sørget for, at der var frokostlevninger fra festen lørdag aften parat i klubhuset, da vi vendte tilbage
efter dagens arbejde.
Lørdag aften: Festen om aftenen blev holdt i 90 procent færdige lokaler. Der havde været livlig
aktivitet hele dagen for at få de sidste lister på, emhætte og knagerækker op osv. Festen var også
en succes, der var stor opbakning, ca. 40 personer var mødt op og lokalerne blev testet, rigtig god
stemning.
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Julearrangement : Julehygge med Gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager Lørdag den 7 december
kl. 14.30 til …… Vi mødes i klubhuset. Arrangementet koster 25 kr. pr person.

Mandagsmøderne: Møderne er igen startet op den første mandag i måneden og fortsætter hele
vinteren. Er der nogen, der sidder inde med et godt input til et arrangement i klubben på disse
mandage, skal I være velkomne.
Redskabsskur: Bestyrelsen har besluttet at skuret skal have en ”shine up” i løbet af vinteren.
Oprydningen er startet.
Peter er Skurformand
Skuret må gerne bruges af medlemmer til midlertidig opbevaring. Der vil blive opstillet en label‐
rulle, således at man kan skrive sit navn på det opbevarede,‐ alternativt lave aftale med Peter
tlf.23444250.
Efterlysning! Der står 2 baljer garn deroppe, som ingen vil kendes ved ??
Skulle der være nogen, der har overskydende værktøj, vil dette være kærkomment på værktøjs‐
tavlen.

Medlemstal:
Vi har ret stabilt medlemstal ca‐100 medlemmer. Dette er ikke helt tilfredsstillende. Vi har i år fået
en del nye medlemmer også af yngre dato, så dette må vi glæde os over. Min fornemmelse er, at
vi har fået vendt medlemsfaldet og det går i den rigtige retning. Vi er blevet mere synlig med vort
eget klublokale på havnen.
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.
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.
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