GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2018

BERETNING

for året

2017

Kaos, Krise, omstilling, orden, optimisme, glæde
Som de 6 ord siger, har det været et utroligt omskifteligt år.
Måske husker I at vi startede på baggrund af et år 2016 der kun var på 3 mdr..
– en beslutning der var taget på generalforsamlingen i 2016 for at få rettet op
på regnskabsåret så det nu følger kalenderåret. Det i sig selv er ikke
usædvanligt at gøre, men det medførte jo nogle ”følgeskader” som i første
omgang gik ud over tidspunktet for generalforsamlingen. Flytningen af
Generalforsamlingen gik så yderligere ud over den traditionelle
standersænkning med efterfølgende generalforsamling og GULE ÆRTER - et
arrangement der hvert år tiltrækker mange af vore medlemmer og gæster
udefra.!
Et lille varsel om at noget var anderledes var da vil holdt generalforsamlingen
for det kvarte år den 04. marts sidste år – dér var der næsten hele bestyrelsen,
dirigenten og en 4 -5 øvrige medlemmer.
Og nu står vi her så igen ! Og denne gang på en torsdag. – kl. 19 ! Det er
hårde odds for de medlemmer der har lyst, men ikke tid til at bruge en
hverdagsaften med alle de gøremål der er dér –
og set i lyset af at vi i bestyrelsen arbejder hårdt på at involvere langt flere af
medlemmerne i et aktivt medlemskab er det måske ikke det smarteste
tidspunkt.
Men er det ikke fantastisk at vi alligevel kan samle så mange medlemmer som
vi er i aften.
Som sagt har det været et vanskeligt år at komme igennem specielt det første
halve år.
Hvis jeg nu siger KLUBMODUL er der måske noget der ringer i hovedet på de
fleste af jer!
Hvor har der været snakket om det system forud for indførelsen sidste år!
Hvor blev vi advaret om alle de skrækkeligheder det medførte!
Men ved I hvad ? der er sku’ styr på det !
Jeg synes det er et godt system som hjælper os på mange måder.
Ikke mindst på det administrative og – på trods af vores til tider mugne
kasserer der gang på gang har påpeget at han kun har en knap at trykke på, også det økonomiske. – men det vil I høre ham berette om, om et øjeblik.

Tak til Klaus for et stort og ihærdigt stykke arbejde med regnskab og
budget
Hjemmesiden er også efter mange besværligheder kommet op at køre på en
meget fin måde. Det er ikke mindst Hans P’s fortjeneste. Du skal have ros
for din vedholdenhed og i øvrigt store arbejdsindsats.
Nu handler det om at få den – hjemmesiden - taget rigtig i brug, meget gerne
af alle medlemmerne så vi kan få dialogboksen til at fungere og op at køre så
der er et forum hvor alle kan ytre deres meninger.
Klubmodulet har været en hjørnesten i arbejdet med at reorganisere hele
klubben.
Det var et af mine erklærede mål da jeg tiltrådte som formand at få ”aflæst”
hvem vi – sejlklubben - i virkeligheden er.
Sejlsporten i Danmark står over for nogle voksende udfordringer i de
kommende år. Medlemstallet og antal af sejlere, der dyrker sejladsens glæder,
falder – også i Assens.
Det var svært at komme i gang med fordi der hele tiden var andre presserende
til der skalle klares.
Men hjælpen kom fra en uventet side – nemlig kommunen.
Kommunen havde i samarbejde med bl.a. Dansk Idrætsforbund et tilbud til
alle sports- og idrætsklubber om bl.a. deres medlemssituation.
Medlemsantallet svinder nemlig overalt, måske lige bortset fra esportsforeninger.
Flere var skeptiske !
Nå, - men vi tog imod et tilbud om en aften hvor der kom to fra DI og fortalte
om mulighederne. Efterfølgende sagde vi heldigvis ja tak til deres – gratis –
tilbud om at afholde 3 aftenmøder med blotlæggelse / kortlægning af hvad
eller hvem Assens Sejlklub egentlig er og hvad vil gerne vil være !
Tilbuddet var en konsulent 3 gange 2-3 timer fordelt over efteråret + en enkelt
aften med kommunens folkeoplysningsudvalg og andre foreninger i kommunen
– alt sammen gratis.
Det var både meget inspirerende, men samtidig også skræmmende - de folk
dér ved sku’ hvad de taler om.
Vi blev kørt godt og grundigt rundt i hjørnerne og vi / jeg kunne hele tiden høre
mig selv snakke om hvad vi gerne vil, men ikke gør !
Det var aftener med en hel del selvransagelse, men samtidig med stigende
lyst til
”at nu skal der ske noget”.
Jeg vil ikke gå dybere ned i det, for om lidt vil Peder præsentere hvad den
gruppe der stort set nedsatte sig selv er nået til og hvor vi så gerne vil hen !
Jeg vil gerne sige dem der har arbejdet med BOOST din FORENING eller SÆT
I GANG eller MERE VAND I HÅRET en meget stor tak for indsatsen indtil nu.

På lignende vis vil jeg også sige stor tak til alle – bestyrelsen og flere andre –
som brugte tid på at deltage i de 3 aftener - I har alle givet stor inspiration og
ydet en stor indsats for at det fremtidige arbejde skal lykkes.
Jeg ved at bestyrelsen vil arbejde på at gøre vores klub mere attraktiv –
særligt for tiltrækningskraft af voksensejlere i alderen 20+. Assens Sejlklub
skal være en attraktiv klub med attraktive tilbud på lige fod med f.eks.
Mountainbike, fitness eller havkajak – sportsgrene, der byder på fysisk
udfoldelse, høj puls og personlig udvikling.
Lad os gøre det mere attraktivt at få mere vind og vand i håret og lad os
arbejde på at gøre folk glade for vandlandskabets magiske verden af vand,
vind og bølger og farver og liv til en oplevelse man ikke kan undvære på
samme måde som en tur i skoven, langs stranden eller på bakker og bjerge!
Et hav kan være smukt og skræmmende, brutalt og fjendsk og farligt på
en og samme gang, men med den rette læredom, respekt og visdom kan du
vende til at være din ven.
Et andet fokus er selvfølgelig en fortsættelse af det gode arbejde der allerede
sker i øjeblikket.
Et tredje fokus er at uddanne og træne de sejlmæssige færdigheder.
For nogle sejlere er der kun et mål ”at vinde”, for andre sejlere er det
glæden ved den personlige udvikling. Fælles for alle, der dyrker sejlsport
er, at uanset om du vil være dansk mester, forbedre dit resultat ved den
ugentlige aftenkapsejlads eller blot sejler ud for at få en naturoplevelse, så vil
oplevelsen og sejlglæden få en gevaldig saltvandsindsprøjtning ved
uddannelse og træning.
Vi har allerede dygtige instruktører til undervisning i navigation mv.. Stor
tak til dem – specielt Henrik
Vi har også dygtige, erfarne sejlere der underviser i praktisk sejlads,
korrekt sejlføring, motorlære m.v.. – Tak til dem alle !
Assens Sejlklub skal følge med udviklingen. Voksensejlsporten har i årevis
haft gyldne tider, men er ved at blive lidt grå i toppen. Derfor vil vi forsøge
at skabe nye rammer i klubben der passer til de ønsker medlemmerne – gamle
og nye – stiller.
Nå !
-

Hvad har vi så ellers lavet ?
Er der slet ikke sket noget i klubben ?

Jo – selvfølgelig. Mange og spændende arrangementer, mange er gengangere,
men hvad gør det ! – der er jo altid vejret til forskel !
En helt uvurderlig del af sejlklubben er de tilbagevendende onsdagskapsejladser. En ædel kappestrid mellem gamle mænd og pensionister om at

komme først over målstregen. En aften om ugen hvor mænd, - og få koner –
tillader sig selv at optræde som virile teenagere med hang til at opføre sig som
sådan i både gerning og tale !
Ja ! – jeg skal ikke nævne navne, men vi kender vel alle én eller flere !
Jeg har i øvrigt lyst til at fremhæve at disse fortræffelige aftener – 16 i alt +
det løse om søndagen – ikke kan lade sig gøre uden frivillig hjælp på
vandet. Vores to kyndige dommere er en uvurderlig hjælp. Også i klubhuset
er der fortrinlig hjælp der utrætteligt sørger for oste- og pølsemadder - nu
tilsat en lille lun ret. Jeg havde nær sagt – for fanden hvor er det godt !
Der burde deltage mange flere i disse sejladser. - Tusind tak til jer alle !
Kapsejladsudvalget er i øvrigt også aktive med bl.a. week-end sejladsen til
Dyvig. 2- star, og Bågø Rundt.
Det er godt gået ! – bliv ved med det drenge, så er der genvalg ? Nej – måske
skulle jeg sige til forsamlingen at man i kapsejladsudvalget har afskaffet valg af
formand og næstformand – de bliver ganske enkelt kåret.
Jeg vil i øvrigt benytte lejligheden til at rose Erik Kulavig for din fine håndtering
af kapsejladsen Danmark Rundt. Du har formået at få Assens Kommune til
at sponsorere både middag og morgenmad til alle både og besætninger.
Det er en meget fin reklame for både Assens Sejlklub og Assens Kommune.
Jeg har hørt at Assens bliver start by i år - det er stort – godt gået Erik !
Jeg synes ikke der er nogen grund til at kommentere de ”faste” kapsejladser
ud over at det også på Bogø Rundt er svigtende tilmeldinger – der skal
gøres en bedre og tydeligere indsats for at få hele sejlklubben med – tænk sig
en sejlads med 100 både og en kæmpe fest på land bag efter !!!!!. Dyvig
turen var begunstiget af pæn, stor tilmelding. Måske skal man tænke over
tidspunktet for arrangementet. Ligeledes gælder det for afholdelse af f.eks.
klubmesterskabet.
Netop det med at ”vise sig frem” – at ”vise klubben frem” – at ”vise
marinaen og hele Næs området frem” er noget der bør lægge os på sinde.
Derfor har vi nu i nogen år deltaget i arrangementet VILD med VAND.
Det er jo et arrangement der lokalt styres af MARINAEN men som oprindeligt
er sat i søen af Dansk Sejlunion. Sidste års arrangement løb af stablen den
10. juni – solrig flot lørdag med tusindvis af gæster på marinaen og stranden.
Der var nemlig arrangeret håndbold stævne.
Det stjal hele opmærksomheden fra vort arrangement – men måske gjorde det
ikke så meget for vores arrangement der var meget dårligt besøgt. Det
kan vi tale meget om, og det har vi også gjort. Vores måde at arrangere os
på er forkert – alle klubber vil ligge hvor de nu engang selv bor.
Sejlklubben havde dog valgt at rykke ”ud til de andre” i vores lille
arkitekttegnede pavillon. Det gav ikke noget respons næste dag, ud over at
det var til stor beskuelse og hovedrysten fra alle forbipasserende og

medlemmerne der var mødt op i ”den anden klub” da vi stillede den op. I
øvrigt – tusind tak til mandagsholdet for hjælp ved rejsningen.
Mandagsholdet et meget vigtigt ”udvalg” (jeg ved godt jeg ikke må kalde
dem et udvalg, men hvad ellers ?). Det arbejde I laver, med pasning af både
og alle mulige forskelligt uopsættelige ting i klubhus og omegn tager I jer af
– som en helt naturlig del. Det er en fantastisk arbejdsindsats som vi i
klubben ikke kan værdsætte nok. Tusind tak til jer alle.
– og tak til Birthe som udover færdigheder med referater o.l. nu også kan
fremvise et CV der indeholder ”fordæksgast på Sea-Scape” - det lignede
gymnastiske øvelser der er et landsstævne værdigt ! - tak for
oplevelsen.
Et af de stævner der påkaldte sig stor opmærksomhed var Tera stævne - en
sejlercamp.
Der var fuldt hus til camp’en – ca. 20 unge fra Assens (5 fra sejlklubben
+5 fra Vestfyns efterskole), ca. 10 fra furesøen, Køge og Grenå. Der
var 30-35 i alt med hjælpere. Jeg kan godt sige - der var ægte camp
stemning i klubhuset da alle overnattede.
Stor ros til arrangementet og stor tak til Lone for arbejdet med det
hele.
I forbindelse med stævnet fik sejlklubben i øvrigt overrakt en check på
50.000 kr. fra Fynske Bank til hjælp ved indkøb af Rib’en og motor som
erstatning for den stjålne vi lige havde købt. Tusind tak for det ! - Vi
vender tilbage en anden gang !
Jeg bør selvfølgelig nævne Plimsollerne – Assens Sejlklubs seniorudvalg
for at være korrekt !
Plimsollerne er også et af de meget aktive udvalg – med ugentlige møder. Det
gælder både når vi taler om praktiske gøremål med hus og grej og også når
det gælder sociale arrangementer. Når man ser ned over emner der har
været ind over bordet er det jo snart sagt alt – fra foredrag med billeder,
besøg ”ude i byen” og sangaften.
Det er rigtig godt gået – alle i udvalget, med Bjarne i spidsen, fortjener stor
ros.

Jeg har gennem beretningen takket til højre og venstre. Hvis der er nogen jeg
har glemt er det ubevidst - alle der arbejder for Assens Sejlklub skal have ros
og tak ! - uden jer alle er det ikke muligt at drive en forening som vores.

TAK

