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Klubben bestod ved regnskabsårets afslutning af 398 medlemmer. Antallet 18 % over 2015
regnskabet og er fordelt med 162 familemedlemsskaber,156 medlemskaber med pensionistrabat,
47 gaste/støttemedlemmer og 33 juniorer. Sidste års kontingentstigning var i den rigtige
størrelsesorden således at årets resultat bliver positivt.
Udviklingen af Næsområdet er så småt ved at rulle i gang med udbygning af læmolen med en
gangbro og udsigtsplatform. Projektet udføres med midler fra Real Dania og offentlige midler. For
sejlklubben vil det betyde en øget interesse for aktiviteterne på Næs og hermed større
opmærksomhed om sejlklubben. Den helt store effekt vil sansynligvis først komme med afklaringen
og færdiggørelsen af campingpladsen.
29. maj på dagen hvor det Blå flag blev sat blev der på Næsset afholdt Vild med Vand dag hvor
alle med tilknytning til vand holdt åbent hus over hele landet. Ungdomsafdelingen har de to
foregående år afholdt et lignende projekt, men projektet er nu genopfundet med støtte fra Tryg
Fonden med et passende millionbeløb bl.a. til aflønning af 2 konsulenter over en treårig periode.
Juniorerne deltog ikke på dagen, men der var åbent hus og en passende bemanding i klubhuset
fra bestyrelsen.
Ungdomsarbejdet har fyldt og vil fortsat fylde meget i aktivitetsbilledet i klubben.
Ud over det største antal ungdomssejlere i nyere tid har afdelingen opnået 2 sejlaftener hvor også
de 2 SesScape både er involveret. De ældste ungdomssejlere har endda været til stævne i Århus
hvor de kunne høste en del erfaringer hos ældre sejlere og desuden gøre sig gældende
placeringsmæssigt.
”Projekt Vand og Unge” som fik tilskud fra Skov og Naturstyrelsen er fortsat i live. I det forløbne år
har vi i klubbladet annonceret jævnligt for sponsoraktiviteten ” Fynsk Support ”, som kunne give
midler til drift og vedligehold af ungdomsafdelingens materiel. Supporten omfatter nu også
Naturgasforsyningen. I dag er vi ca 50 ud af 200 energiaftagere der har tilmeldt sig på
www.supportel.dk. Seneste årlige sponsorbeløb var på ca 4000 kr. Derudover har afdelingen tjent
penge ved at sælge drikkevarer til Marinafesten i August.
Sidst men ikke mindst skal nævnes at samarbejdet med Vestfyns Efterskole forløber planmæssigt
og her til foråret er det planlagt at dette efterårs 12 mest hardcore sejlere møder op og tager fat på
en egentlig sejleruddannelse. Stor ros til Assens Sejlklub fra Efterskolen for at stille faciliteterne til
rådighed.
Klubmodul: Efter sidste generalforsamling blev Klubmodul valgt som vort fremtidige administrations
og infosystem. Systemet er et flerbrugersystem der ligger på en central server, d.v.s. alle relevante
brugere får adgang til relevante data. Økonomidelen er indrettet med tilmeldings og
betalingssystemer. I den lange mellemliggende periode fra beslutningen til implementringen sidst
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på året har vores webmaster kreeret en elegant hjemmeide som efterfølgende skal blive en del af
voeres Klubmodul.
Det skal ikke være hemmeligt at det bliver vanskeligere med tiden at få bestyrelsesposterne besat
når et medlem ikke ønsker at genopstille. Det er faktisk lidt ærgerligt når man tænker på den
enorme indsigt i og påvirkning af klubbens liv og levned man får som bestyrlsesmedlem. Det har
f.eks. været efterlyst en ny besætning til aktivitetsudvalget uden resultat. Hvor er børnefamilerne
og motorbådssejlerne ?
Danske Tursejlere: Assens Sejlklub er indmeldt som foreningsmedlem i Danske Tursejlere. Husk
at oplyse om dette når man tegner medlemsskab/forsikringer hos Danske Tursejlere og opnå
rabat.

Udvalgenes Arbejde i 2016:

Aktivitetsudvalget: Julefrokost i dec, Foredrag v. Bent Damsbo og Else, Lottr og Meret
Spiseaften, Grillarrangement omkring Standerhejsninig, Pinseturen aflyst p.g.a. manglende
tilslutning, Haderslevtur m. kun 1 båd.
Bladudvalget: 9 numre og en masser af bøvl m. udbringningen via Postnord. Alle numre bliver sat
hos Fugleviglund i Vissenbjerg. Sætningen er gratis og AS betaler kun
produktionsomkostningerne. Vi gik desværre glib af tilskuddet fra bladfonden p.g.a. for lave
omkostninger. Udregnes fra år til år ud fra antal ansøgere.

Kapsejladsudvalget: Afholdelse af diverse aftensejladser.
Dyvig tur-retur,
Danmark Rundt Singlehand 5. juli værtsskab for sinlehandsejlere med ekstra overligning
medens en storm passerede. Stor tak til Corinna og Jess Sejlerskolen for hjælpen med
vejrprognoser og mad. Spændende hvad opfølgningen bliver.
Lillebælt TwoStar 27. juli AS kapsejlads med indbudte sejlere.
Klubmesterskaber 18. og 25 september.
Bågø rundt 24. sept. Kapsejlads for alle og med gæster udefra.
Brummer Cup: 2. okt.

Klubhusudvalget: Kluhuset er nu fritaget for at føre Smiley regnskab. Den nye nøgleordning
fungerer fint, men husk at undlade at låse klubhusdøren i sejlsæsonen. Vi har måske et
forsikringsproblem. Ny opvaskemaskine på ønskelisten.

Materiel: Ankerbøjer udlagt og optaget. Bøjeankre er nu alle vendt m. hjælp fra dykkerklubbet.
Positioner chekket. Bøjer og følgebåde bundmalet. Salg af 6 udrangerede optimistjoller og den ene
følgebåd.
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Uddannelsesudvalget (sejlerskolen): Navigationskursus2015-16

startgrundlag 15
elever 8 gennemførte kurset og alle bestod.Praktisk sejlads: startgrundlag 4, slut 9. Kun 2 af 9
valgte at gå til prøve. Sporatisk fremmøde og manglende interesse hos deltagerne gav et lidt
magert udbytte.
Navigationskursus 2016-17 v. Henrik Larsen. Opstramning af tilmelding og betaling er ændret. Nu
basis for 2 hold da der er over 20 tilmeldte.
Jess har udarbejdet et debatoplag for at imødegå problemer og dermed udnytte evt. udbygge den
mulige kapacitet.

Ungdomsudvalget: Sejladsstart medio aprilmed fint fremmøde. Det

gode vejr har giver

rigtig mane sejltimer både i Feva, Tera og SeaScape.
Af sikkerhedsgrunde byttede vi vore mindst anvendte følgebåd ud med en RIB som blev
præsenteret på Havnens Dag d. 29 maj. 14 dage senere var båd og motor stjålet fra pladsen.
Forsikringen har delvist dækket tabet og der skal indkøbes en ny RIB inden næste sæson.

Mandagsholdet har været i fuld aktivitet med klargøring af Epoke, borde og bænke, jollebro og
trimning af udearealerne og meget meget mere.
Og sidst, men ikke mindste tak til Plimsollerne for rettidig omsorg mht. klubbens flagstang.

Jeg vil hermed slutte af med en opfordring til fremmødte klubmedlemmer:
Gå ud og være ambassadører for klubben og for sejlsporten i det hele taget. Der er med garanti en
del efterlønnere, som går leder efter en udfordring, og her ligger en af de spændende og
resultatgivende. Det ville være det helt rigtige at få Assens Sejlklub på Danmarkskortet sammen
med vores marina som en aktiv og moderne forening.
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