Formandens beretning
Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen generalforsamlingen til at godkende de forslag til vedtægterne,
som vi havde fremsat. Det betød at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kun vælges for ét år ad gangen,
og at formanden vælges af de tre, der er valgt til bestyrelsen. Derfor er vi alle på valg igen i år. Endvidere fik
vi ændret vedtægterne, så også æresmedlemmer kunne være bestyreslsesmedlemmer.
Bestyrelsen har i 2013 ud over mig som formand bestået af Ingolf som kasserer og Jørgen Nørskov som
sekretær. Vi har afholdt 3‐4 mere eller mindre ordinære bestyrelsesmøder, og jeg er meget glad for den
måde vi samarbejder på, hvor Ingolf laver alt det hårde, jeg får et par ideer i ny og næ, og Jørgen bakker op
om det hele.
2013 har lige som 2012 været en stille sæson for foreningen.
Når det er sagt, så er der jo sket en hel del alligevel, men det kører jo i faste rutiner, så der bliver ikke gjort
det store ud af det. Jeg vil gerne takke for jeres opbakning til de arrangementer, der trods alt blev
gennemført, for uden jer, er der ingen aktivitet.
Af særlige forhold, som er sket sidste år vil jeg nævne:
‐ Forsikringsstigningen har bevirket at Ingolf har justeret på forsikringsbehovet på klubbens både.
‐ Den bjærgede båd, som stod på Livø Tap, og som blev placeret på vinteroplagspladsen i det tidlige
forår, blev fjernet efter sommerferien.
‐ Igen i år var det meningen at medlemmerne selv skulle stå for arrangementer, hvis de havde lyst til
et arrangement. Det har så bevirket, at der ikke har være gennemført arrangementer, ud over dem
som jeg enten selv har planlagt, eller plaget eksempelvis Jens og Jette til at gennemføre. En afledt
ulempe er endvidere at der kommer invitationer ud med meget kort varsel. Men det har ikke
bevirket en nedgang i deltagerantallet.
‐ indkøb af startrobot, som vi har haft en del startvanskeligheder med, men den virker fint til
måltagning. Jeg har talt med leverandøren, som har lovet at hjælpe med at få en bedre skudeffekt.
‐ Nedlæggelsen af hjemmesiden og overgangen til Facebook har ikke været en ubetinget succes. Vi
rammer kun ca. 25 – 60 medlemmer med de opdateringer jeg har lavet på Facebook.
‐ Bodils besøg, som heldigvis ikke fik så stor betydning for os, som hendes besøg fik i andre dele af
landet. Faktisk har jeg kun hørt om en luge, der er fløjet væk og en knækket pæl.
‐ Jeg deltog med en stand for Rønbjerg Sejlklub i Vesthimmerlands kommunes ”Frivilligmarked” i
Dronning Ingrid hallerne. Ingolf fik lavet en fin vogn, til at køre Optimist i som blikfang. Den blev
brugt flittigt, og det er vores håb, at Per og Kasper får glæde af den i 14. Det kan konkluderes, at
målgruppen til frivilligmarkedet ikke var sejlklubber, men vi havde en hyggelig dag.
Tak til alle der har ydet en aktiv indsats i løbet af sejlersæsonen 2013.
• Tak til Kapsejladsudvalget personificeret ved Jens Christensen, Bent Lang og Stig Andersen, som er
klubbens største aktivitet målt på deltagere over tid.
• Tak til Ungdomsafdelingen ved Per Hansen og Kasper Herlevsen, som giver unge mennesker en fantastisk
oplevelse her i Rønbjerg.
• Tak til Jens Christensen og Per Hansen for deres gode initiativ med ”sejlerskole”
• Tak til Jens og Jette for den gode mad på stranden
• Tak til dem, som gør tingene af sig selv, fordi de mener det skal gøres, det gælder i særlig grad vores
ildsjæl, Ingolf, som er en institution i sig selv. Det er utroligt så mange opgaver han løser for klubben på alle
niveauer og i alle aktiviteter.
Når man takker enkeltpersoner, er der givetvis glemt nogen, og det beklager jeg, hvis det er sket, det er
ikke i en ond mening.
Afdelinger og udvalg har deres eget indlæg senere, så deres aktiviteter vil jeg ikke beskrive her.

Af arrangementer, som lå uden for afdelinger og udvalg, er der gennemført
‐ Gourmetmad på stranden med ca 50 deltagere
‐ Afriggerfest med ca. 20 deltagere.
Der har været en del tilbud om aktiviteter til klubben, hvor de relevante er sendt ud i bred fordeling til
klubbens medlemmer pr. mail. Det drejer sig om:
4‐5 klub‐relaterede møder ved Vesthimmerlands kommune
2‐3 temadage ved DS
2‐3 kapsejlads invitationer i Limfjorden
Bestyrelsen har meldt fra på alle møder og konferencer grundet vores eget ambitionsniveau.
Klubhuset har været lånt ud til
‐ Det har været dommerkontor for Windsurfer stævne
‐ Og vores gæstesejlere fra Struer kom på besøg i Pinsen.

Hermed vil jeg afslutte min beretning med ønsket om at Rønbjerg Sejlklub får et godt år i 2014.
Jeg vil kort som afslutning give et par ønsker for 2014.
Vi barsler forhåbentligt med en ny hjemmeside her i 14, hvor det er mit håb, at der bliver tilknyttet RSS, så
medlemmerne kan tilmelde sig. Hvis der er nogen, der har specielle evner inden for opbygning af
hjemmesider, så hører vi gerne om det.
Hvis vi på nogen måde kan få nogen til at overveje at etablere ”aktivitetsudvalget” igen, så vi kan få fastlagt
datoer for arrangementer i bedre tid end 12 og 13. Det er ikke vores mål at belaste et evt. aktivitetsudvalg
med vores ideer, men støtte op om de ideer et evt. udvalget får.

