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Vi startede denne sæson med vor generalforsamling i nov. 2021. Der var som altid fint fremmøde. 

Endelig et normalt år uden corna selv om det truer lidt i kulisserne, men dog ingen nedlukninger  

Der er fortsat stor og fantastisk sammenhold og opbakning til aktiviteterne i klubben. 

Vi fik i starten af sæsonen vores klubbåd ”frk.Himmelblå ” søsat med et hyggeligt arrangement på havnen. 
Der var mange der gav en hånd med i forhold til at få den lavet i stand,  og det synes, vi siger noget om en 
sund klubånd som vi gerne skal holde fast i. 

Det er første år vi har den. Den har været brugt til at sejle brændsel, materialer til broslagning samt 
”bukseringer” Der har været lidt snak i krogene i løbet af sæsonen om, hvad den kunne bruges til ud over 
bro op- og nedtagning samt bro aktiviteter. Vi er i bestyrelsen åbne for forslag. Der er også kommet en 
kommentar til dagordnen fra Leo, som han sikkert vil uddybe, når vi kommer til dette punkt på 
dagsordenen. 

Vi har i år købt telt, der passer ud for an klubhusets indgangsparti, så der plads til os alle, når der er 
arrangementer. Det blev indviet med helstegt pattegris ved Bronedtagningsfesten 

Der er købt nye hængelamper til bordene, hvilket bliver et vinterprojekt. Vi syntes, der skulle lidt mere 
hygge til, og Jane fandt et godt tilbud på nettet. 

Der er opsat skabe i materialeværkstedet, som kan lejes af medlemmer efter ”først til mølle princip” 
medbring selv lås.  

Vi har installeret Wifi i klubhuset.    Målet er at der skal køre en vejrudsigt i vinduet.   Endnu et 
vinterprojekt.” 

Bro i Elvighøj 

Lodsejeren i Elvighøj, med hvem vi har en løbende dialog, -  har rost os alle for vores måde at være til sted 
ved broen. Der er fuld tilfredshed. 

Vi har fået tjekket broens jernrør. Der har været en professionel dykker nede og gennemgå rørene og 
konklusionen var, at der var mange år i disse endnu.  Selvfølgelig skal der løbende vedligeholdes. 

Klubhus 

Hverdagen håndteres af Keld og det fungere fint. Der er altid orden i sagerne og pænt ryddet op. Alle der 
benytter lokalet, passer virkelig på stedet, og det bliver brugt flittigt, hvilket er dejligt. 

Endnu et vinterprojekt!  1 salen  skal opryddes, der skal sættes skabe op og det skal tilpasses, så børn kan 
bruge rummet til hyggerum med fjernsyn mm. Det er vores håb, at vi på den måde, kan få børn og de få 
unge mennesker vi har, til stadig at ville komme. 
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Broopsætning ..Sæson start med super opbakning og efterfølgende en rigtig fin aften i klubhuset. 

Sct. Hansaften. Fantastisk dag/aften med stor tilslutning, men vejret drillede lidt, så vi måtte flytte 
arrangementet til Paradisbugten, for ikke at få våde tæer. Jørgen havde arrangeret mad mm. Vi havde i år 
lagt det på en fredag, men det gør vi nok ikke igen. Bestyrelsen har snakket om, at vi skal nok holde fast i 
Lørdag, så det ikke bliver så hektisk at arrangere. 

Malerarbejde ved broen ( en flok af de gode sejlere og bruger af broen tog selv inertativ til at få malet 
overdækket og borde bænke i Elvighøj tak for indsatsen. 

Fiskearrangement i år blev afholdt i klubhuset. Vi prøvede ellers, om det kunne lade sig gøre ved broen, 
men vejret med vind fra ret øst ville noget andet. Vi ville simpelthen rykke broen halvt i stykker. Vi fortrak 
derfor til klubhuset. Det blev trods flytningen en fin aften. 

Bronedtagningen i år var der rigtig stor tilslutning til. Vi rundede 50 personer i løbet af dagen. Ved den 
fælles morgenkaffe fordelte alle sig på opgaverne. Nogen sejlede til Elvighøj, nogen samlede skrald, nogen 
gjorde borde og bænke klar til om aftenen i teltet. Vi havde bestilt Helstegt pattegris, og det bekom hvis os 
alle godt. Det var godt vores nye telt var klar. Det fungerede fint. Det gør lige, at vi kan gå lidt rundt og ikke 
sidder så tæt.  50 personer i lokalet er meget tæt.  

Der er kommet en postkasse op i klubhuset her imødeser vi gerne nye aktivitets forslag.   

Julearrangement: Julehygge med Gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager lørdag den 10 december kl. 
14.30 til …… Vi mødes i klubhuset. Arrangementet koster 25 kr. pr person. 

Fællesspisning: Vi påtænker at arrangere fællesspisning nogle gange i løbet af vinteren, så vi har mulighed 
for at mødes, selvom de fleste har taget deres både op. 

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 et stabilt medlemstal på 150 medlemmer, - så et eller andet, må vi jo gøre rigtigt.  

Det betyder naturligvis også at klubben har økonomi til fx nyt telt, nye lamper, ”Frk. Himmelblå” samt 
tilskud til at egenbetalingen til arrangementerne har været lav. Vi har fået en del nye medlemmer, også af 
yngre dato, så dette må vi glæde os over. Vi er blevet mere synlige med vores 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 vores 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 jeg 
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 Fritidssejlere  

Henrik Jensen. 
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