
Formandens beretning.
Når vi ser tilbage på 2019, så ser vi tilbage på et middelgodt år for sejlads. Det var nok også 
for meget at forvente, at det skulle blive lige så godt som 2018, der var helt exceptionelt. Men 
det vigtigste for 2019 er, at vi nåede langt de fleste af de mål, vi havde sat os for at nå, og at 
vi fik sejlet en rigtig god del. Medlemstallet lød pr 31/12 – 2019 på 619. Året i forvejen var det 
610. På et tidspunkt i løbet af året var vi flere i klubben, men der sker jo altid et vist frafald. 
Jeg ser derfor, at vores medlemstal har stabiliseret sig på den gode side af 600.
Ungdomsafdelingen har klaret sig fremragende. Der har været fuld gang i joller, SUP og 
SURF. Vores klubbåd, J80éren, har været i brug rigtig meget, men må godt blive brugt endnu 
mere. Jeg har selv været til stede et par gange, når træningen afsluttes med et fælles måltid. 
Det var opløftende at opleve den glæde, som alle de unge mennesker og trænerne 
udstrålede.
PR Udvalget er jo sat i værk for at forbedre kommunikationen eksternt til borgere og 
samfund. Det har de gjort godt og har også samtidig fundet tid til at forbedre den interne 
kommunikation. Især er hjemmesiden blevet forbedret, selvom resultatet først har kunnet 
beses i foråret 2020.
Motorbådene har afholdt to grill-aftener i klubhuset, der blev en stor succes.
Kølbådene har afholdt kapsejladser i hele sæsonen. Der er blevet sejlet til stregen, så det 
kan mærkes, men ikke over stregen. I 2019 er der blevet sejlet med respitten forud. Det er 
der helt sikkert en del meninger om. Det må der gerne være, men det har fungeret fint i løbet 
af året.
Klubhusudvalget har stået for mange gode stunder i klubhuset heriblandt Torsdagscaféerne 
med god mad og super stemning. Derudover også standerhejsning – og nedhaling, Sankt 
Hans aften med meget mere. Det har været en fornøjelse at komme i vores fine lokaler.
Sejlerskolen fandt plads til 22 personer, selvom max antallet var sat til 20. Der blev 
gennemført mange øvelser heriblandt nogle med temmelig livagtigt indhold. Det var også en 
stor oplevelse at være på togt med det gode skib Holger Danske fra Marinehjemmeværnet.
Vild Med Vand blev atter i år gennemført med succes. Der kom næsten 900 besøgende til 
begivenheden. Der var rundt regnet 100 frivillige, der hjalp til hele vejen.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle de frivillige i klubudvalgene, Q-holdet, C-holdet, 
Sejlerskolen, kapsejladserne og alle dem, der hjalp til med Vild Med Vand mm. Uden alle 
disse frivillige ville meget se helt anderledes ud.
Kurt Vehl, Formand


