Ved generalforsamlingen sidste år fik bestyrelsen genvalg på alle tre funktioner. Og
generalforsamlingen genvalgte formanden. Overgangsbestyrelsen har således hersket i to år
nu.
Det har været en stor fornøjelse at stå i spidsen for en klub, hvor så mange bidrager til
løsningen af alle opgaver, nok mest fordi bestyrelsen til hver generalforsamling har fastholdt
intentionen om selv at lave så lidt som muligt, omend vi altid bakker hundred procent op om
alle aktiviteter.
Det betyder faktuelt at bestyrelsen har afholdt i omegnen af tre bestyrelsesmøder, mest for at
sikre at vi alle stadig var i landet og i live, og var informeret om hvad der foregik i klubben.
Klubben er jo på mange måder selvstyrende i de enkelte afdelinger og udvalg.
De enkelte afdelinger aflægger særskilt beretning. Jeg vil nøjes med at orientere om de
arrangementer bestyrelsen har været primus motor på, så det bliver relativt kort, idet vi jo
heldigvis sidste år fik aktivitetsudvalget på banen igen.
Det var Ingolf, der stod for at lave aftale med kranmanden vedr. dato for søsætning og
optagning. Jeg stod så for den svære tjans at bestille mad ved Kent på dagen, som vi plejer.
Det fik jeg endvidere en stor kritik for af Kent, fordi jeg ikke kunne finde ud af at bestille i god
tid.
I foråret havde vi den årlige flytning af bådstativer og oprydning på vinterpladsen. Der var igen
sidste år rigtig god opbakning til arrangementet. Der er fremsat ønsker om at oprydning i
skuret foregår med et bedre varsel, inden der køres ting på lossepladsen.
Hen over året har kommunen og DS inviteret til en række møder. Bestyrelsen har ikke
deltaget i nogen af disse møder, og vi har videresendt invitationer til ungdomsleder og
udvalgsformanden for kapsejlads, i de situationer, hvor temaet var inden for deres
interesseområde. Det er ikke mit indtryk at de har deltaget i nogen møder.
Mit forsøg på at skaffe en start robot har ikke været nogen succes. For det første var der ikke
særligt meget lyd på systemet sidste år. For det andet er nogle af installationerne herunder
kameraet placeret så yderligt på molen, at der er kommet vand i systemet, så det er brudt ned
i vinters. For det tredje var der ikke tilstrækkelige faste aftaler med leverandøren, så vi er
blevet præsenteret for en a conto opgørelse på 25.000 kr plus moms, uden at vi ved, hvor
stor den endelige regning bliver. Jeg har i december haft et møde med leverandøren og gjort
ham opmærksom på at vi havde forventet en samlet udgift på 10.000.  15.000 kr. og at vi
imødeser en endelig opgørelse på det samlede beløb, før vi iværksætter nogen som helst
betaling. Det er nu tre måneder siden, og vi har desværre ikke modtaget noget udspil endnu.
I efteråret havde vi to optagninger og standerstrygning. Alt gik efter planen som sædvanligt.
Efterfølgende var jeg en tur i masteskuret, og blev ret ked af at der var mangel på orden, så

jeg skrev en mail til alle medlemmer om at få bragt orden i skuret. Det var så med kæmpe stor
glæde, at jeg kontrollerede skuret efter et par uger. Der var bare som blæst, og alle havde
gjort sig umage med at få styr på stag og vanter.
Ingolf har endnu engang været med til at holde kommunen i kort snor. Der er således
etableret en ny række til både i vinter længst mod øst, hvor der endvidere er etableret et sted
til placering af joller ovre i den fjerneste ende af vinterpladsen. Havnen er blevet udvidet med
en bro M. Kommunen er efter vores mening ikke helt i mål med det nye booking system.
Med fare for at pynte bestyrelsen med lånte fjer ved at nævne det i "formandens beretning",
så er det lykkedes Jens Mogensen at få hjemmeside tilbage fra en "tyv", og få rettighederne til
at betale "værten" for vores side og slutteligt at få siden op at køre med opdateringer m.v.
Personligt har jeg gjort stor brug af både fællesmails og vores Facebook side for at
kommunikere med medlemmerne. Når jeg bruger mail, er der altid nogen som har skiftet
adresse, og som derfor ikke modtager information. På Facebook er det mellem 38 og 879
personer informationen kommer ud til. Gæt på hvilke tal der gælder for hhv. info om
generalforsamling og kæmpe succesen nytårsparole.
Afsluningsvi vil jeg sige alle ildsjælene i klubben stor tak for den kæmpe indsats I igen i år har
gjort for klubbens medlemmer. Uden jer er der ingen sejlerskole, ungdomsafdeling, fælles
arrangementer og ingen styr på materiellet.
Med disse ord vil jeg slutte beretningen.

