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Formandens Beretning, sæsonen 2021                                      D.17/11 2021 

Generalforsamling 2021. 

Vi startede denne/ disse 2 sæson med vores generalforsamling i nov. 2019. Der var som altid fint 
fremmøde. 

 Sæsonerne 2020-21  har for os alle været meget specielle og nok ingen af os havde regnet med den 
udvikling ( Corona ) vi har været lukket ned og bla, alt klub liv har været ramt hårdt ( vi har overlevet 

Der er vacineret nogen for nogen ikke for, nogen har været 100 procent i flyverskjul ander har taget det lidt 
lettere, jeg skal ikke dømme hvad er rigtig med forhåbentlig er vi igennem. 

Det truer dog lidt i æteren men skal vi ikke håbe at det driver over. 

Sammenhold TRODS Covid 

Min klare opfattelse af klubben er at der trods udfordringen har der været fantastisk sammen hold. 

Kolding Kommune 

Vi er i år blevet godkendt af Kolding kommune dette betyder at vi nu kan søge tilskud til vore lokaler, Jacob 
har brugt en del tid på dette så nu er dette på plads. 

Klubhus: De forgangne sæsoner 2020-21. 

Klubhuset bruges flittigt og sådan skal det være 

Et af vore medlemmer har startet speedbåd kursus fint aktiv for klubben 

Der er også arrangeret VHF kursus.  

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. –  

Keld står for klubhuset i det daglige og dette kører fornemt. 

Husk at skriv i bogen når vi bruger Klubhuset. (Tilskud)   

Bro i Elvighøj 

Vi har fået ny lods ejer i Elvighøj (vi var lidt spændt) men vi har fået en meget fin aftale på samme vilkår 
som hidtil.  

 

Arrangementer ved broen mm 

Trods den mærkelige Covid situation har der været fin opbakning ved broen til arrangemter på de vilkår der 
var mulige som vi prøvede at ind ordne os under bedst muligt. 
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Bro nedtagningen iår var vel den første der kunne holdes under normale omstændigheder og her var der 
igen fin opbakning. 

NYT NYT 

Julearrangement: Julehygge med Gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager lørdag den 11 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.  

Medlemstal: 

Vi har stigende medlemstal og rundet 150 medlemmer så et eller andet må vi jo gøre rigtig. Vi har i den 
forbindelse fået en del nye medlemmer også af yngre dato, så dette må vi glæde os over. Min fornemmelse 
fra 2 år siden holdt stik, at vi har fået vendt medlemsfaldet og det er gået 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. 

Nyt tiltag Klub Båd  

Vor gamle jolle er ved at være meget træt, derfor har bestyrelsen besluttet at købe en arbejdes båd, båden 
er en tidligere rednings båd åben med indenbords motor. Der har været grundig tilsyn af båden inden 
købet af flere af de kompetente bådejere i klubben. 

Båden skal have en større renovering hen over julen (håber på opbakning til en hyggelig arbejdes dag i 
Esbjerg inde i varmen)  

 

Kolding Fritidssejlere  

Henrik Jensen. 

  

 

 


