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Generalforsamling - Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 19.30 
 

Bestyrelsens beretning for året 2017 
 
Bestyrelsesarbejdet. (PT) 
 
I det forgangende år har bestyrelsen haft de ordinære 10 bestyrelsesmøder, 
hen over året. Året 20I7 har været et meget atypisk år, med meget fokus på 
udbygning af ungdomsfaciliteterne og reetablering af Fænøbroen, og etable-
ring af den nye 40 fods container, som nu for 2/3 dels vedkommende er grej-
område for sejlerskole og kapsejlads, og den sidste 3. del et nyt værksted for 
vore medlemmer.  
  
En hel del tid er også gået med søgning af sponsormidler til det nye grejhus 
idet der skulle findes midler til de 4 rulleporte som har en pris af 50.000 ialt. 
Der skal her ved generalforsamlingen fra min side lyde en meget stor tak til 
de 4 sponsorer af portene, Monjasa, Thomas Graversen Fredericia Furniture, 
Fredericia Sejlklubs venner, samt Paul Enevold Jørgensen, og selvfølgelig 
den største sponsor i hele dette byggeri Davidsen, som har givet os nogle 
fantastiske materialeindkøbsmulighed under hele byggefasen og ADP med 
maskinhjælp og selvfølgelig ikke at forglemme Fredericia Kommune, hvor 
Borgmester Jacob Bjerregaard jo var tilstede og forestod indvielsen ved klub-
bens standerhejsning, her takkede jeg også for den økonomiske hjælp til 
klubben. Uden alle disse institutioners positiv medvirken havde dette byggeri 
ikke kunne lade sig gøre, tusind tak.  
 
Selvfølgelig skal der i en beretning også lyde en meget stor tak til de relativt 
få personer som har gjort dette byggeprojekt muligt, ved at lægge godt 3000 
frivillige arbejdstimer over et lille år i projektet. 
 
Vi har i året der er gået haft klubbens økonomi som et væsentligt punkt på 
alle bestyrelsesmøder, og det er som en sidebemærkning træls, at det altid 
skal handle om penge eller besparelser, et problem som stadig bunder i vo-
res medlemssituation, og som ved dette årsskifte, nu ligger på ca. 100, igen 
en halvering i forhold til samme tidspunkt sidste år. Krisen har desværre al-
drig været værre i vores klub, hvilket vi også skal diskutere senere på aftenen 
under et andet punkt. 
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Med etablering og færdigindretning af hele grejhuset er vi nået til afslutningen 
af alle planlagte byggeprojekter i regi af FS efter reetableringen af lystbåde-
havnen.  
 
Klublokalet har nu været i brug i godt 4 år. En stor del af vore medlemmer har 
allerede benyttet sig af muligheden for at leje lokalerne til private arrange-
menter, hvilket giver et tilskud til klubbens økonomi, og meget tilfredse med-
lemmer. Her på generalforsamlingen skal der endnu en gang lyde en kæmpe 
tak til Lars, for det store frivillige arbejde som du levere som vicevært for ud-
lejning, kontrol og vedligehold af vore faciliteter, tusind tak Lars.  
 
Samarbejdet med vores søsterklub FM fungerer godt, men vi ser dog i dag 
klart, forskellen mellem vore klubbers muligheder fremover. Vi har igennem 
tiderne brugt vores resurser på at uddanne, både på sejlerskole, samt at hol-
de en ungdomsafdeling kørende med meget materiel, hvorimod FM har spa-
ret pengene op, og derfor kan lade medlemmerne slippe med et kontingent 
nivue som ligger på det halve af vores. Dette er en meget stor udfordring vi 
står overfor, når nye sejlere kommer til havnen. Da ADP ikke efterleve eget 
havneregulativ for medlemskab af en af de to søsportsklubber når man har 
båd liggende i lystbådehavnen, ja så ser vi at flere og flere der fravælger det-
te medlemskab, det rammer virkelig hårdt nu for begge klubber. Bestyrelsen 
vil også fremover holde økonomien under meget skærpet observation. 
 
Og så lige en af årets negative oplevelser, idet vi onsdag den 6. december 
havde ubudne gæster i klublokalerne, både hos FS og FM, her blev der hos 
os forårsaget opbrud af skabe, samt gennemrodning af alt, hos FM tømtes øl 
automaten for penge, og døren indtil gæstesejlerrummet blev med hele kar-
men smadret og smadret videre ind til selve huset kontrolrum for alle installa-
tioner, i alt ødelæggelser for ca. 35.000 kr. som dog blev dækket af ADP,s 
forsikringsselskab, men med en masse bøvl til følge. Det hedder sig at ”de 
ubudne gæster” kom ind ved hjælp af et ”Gæstekort” og hvordan det kunne 
lade sig gøre fandt politiet ikke ud af. 
 
 
Fænøbroen (PT) 
 

Fænø Broen er fortsat et meget vigtigt aktiv for FS, og vi vil igen i år montere 
broen til glæde for medlemmerne.  Fænøs ejer accepterer fortsat vor tilstede-
værelse. Det kan vi være stolte af. Vi har et godt navn. Lad os passe på det 
ved at udvise den rigtige adfærd/holdning. Sidste år solgte vi den gamle pon-
tonbro for kr. 5.000 og retablerede derefter en ny belægning på en 5 sektio-
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ners stabil flydebro, og vi har fået Bro Lars til at slå nye pæle der hvor det har 
været nødvendigt. Tilbage står selv brodækket på landpladsen, samt en ny 
bagbeklædning ind mod alle hullerne i skrænten, som en etableringsopgave i 
år. Så klubben har brugt godt 40.000 på denne nødvendig forbedring, og her-
efter er Fænøbroen klar til forhåbentlig mange gode oplevelser for vore med-
lemmer i årerne fremover. Selve opsætning og inddragelse er lagt i hænder-
ne på brosjakket under ledelse af Jacob Sørensen, tak til jer alle jer i sjakket 
for indsatsen. 
 
Igen i år opsættes der en pæn stor brugervejledning, således at klubbens 
medlemmer og eventuelle gæster ved hvad der er ret og pligt når man er på 
broen. Der opsættes en kodet lås, hvor koden til låsen kan hentes på hjem-
mesiden. (1900) Husk sidste båd der forlader broen, slår vindebroen op og 
låser efter sig. 
 
Som det jo nok efterhånden er alle bekendt så har lovligheden til at færdes på 
Fænø gods veje og stier været diskuteret ret heftig, men uanset sidste som-
mers store diskussion på de sociale medier, så har vores gode opførsel sta-
dig givet medlemmer af Fredericia Sejlklub lov til at færdes på asfaltvejene i 
sommersæsonen, og det gælder kun medlemmer af FS, dejligt men husk in-
gen hunde med. 
 
Det forventes at broen vil blive forsøgt etableret sidst i april/ først i maj. Mere 
herom på klubbens hjemmeside, om arbejdet, tid og sted.  
 
 
 

Pinseturen den 14 – 16 maj 2017. (PT) 
 
Igen et vellykket arrangement, som gik til Brejning lystbådehavn. Her deltog 
11 både med i alt 32 besætningsmedlemmer. Vi havde lånt Brejning sejlklubs 
dejlige klubhus, som dannede base for alle aktiviteterne. Alt fra fællesspisning 
med Grill, kaffe og aftenhygge og frokoster. Søndag stod i sportens tegn, 
hvor alle deltager blev inddelt i 5 hold, og holdene dystede mod hinanden i 
disciplinerne Petang, Krolf og Hockey, Puslespil og Stand Up Padling, der 
blev virkelig gået til makronerne. Jeg er overbevist om at alle deltagere havde 
en fornøjelig Pinse. Pinseturen 2018 går igen til Årøsund, så slå kryds i ka-
lenderen og husk at melde jer til den yderst hyggelige tur når opslaget kom-
mer på hjemmesiden. 
 
Sejlerskolen. (Bent De Jong) 
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Sejlerskolen har under sejlerskoleleder Torben, og instruktørerne Bent, Stig, 
Erik og Simons dygtige ledelse uddannet 19 nye sejlere i praktisk sejlads, og 
11 af disse har gennemført både den teoretiske og praktiske del, og dermed 
erhvervet Duelighedsbeviset.  
 
Stort tillykke til alle med resultatet, og tak til alle instruktørerne for veludført 
arbejde. Sejlerskolebådene har i sæsonen også været benyttet til kapsejlads 
om tirsdagen, og her har 2 af bådene været udlejet, også disse brugere har 
været med til at få skolens økonomi til at hænge samme.  
 
Tak til alle som på skolen har ydet et bidrag. Endnu står bådene på land, men 
en ny sejlerskolesæson opstartes med introduktionsmøde onsdag den 4. april 
kl. 19.00 her i lokalet. 
 
Lystbådehavn. (PT) 
 
Vores havn er set ud fra bestyrelserne i begge søsports klubbers side på 
usikker grund. En havn med næsten 400 pladser udlejet ud af 441 er en rela-
tiv stor skude at styrer, det har ADP en mening om at deres forskellige ansat-
te, frem for en havnemester kan gøre tilfredsstillende. Vi har som bestyrelser 
ikke den store indflydelse, dog viste vi vores loyalitet, da havnen i forårsmå-
nederne stod for en større renovering af pæle m.v. 
 
Sidste år havde vi et udestående med ADP om registrering af de enkelte pladslejeres 
klubmedlemskab. Det er der nu taget hånd om så de fleste har fået et klubmedlemskab 
og ADP er opmærksomme på det fremover, ja sådan lød det sidste år……..  
 

Den opmærksomhed er imidlertid forsvundet som dug for solen, og en direkte 
besked fra havnens ledelse til havnekontoret, om at det skal de ikke blande 
sig i, gør ikke situationen bedre.  
Det gældende havneregulativ kræver medlemskab af en af søsportsklubber-
ne for at få en havneplads, men det efterleves ikke, og havneledelsens hold-
ning er at havneregulativet bliver skrevet om, hvis vi ikke holder mund.  
 
ADP hævder nu at det er en kommunal ejet havn, det har vi for under 14 
dage siden modtaget på skrift, og at man derfor ikke kan opretholde denne 
praksis, da det strider imod EU regler. Lige siden denne melding har vi fra FS 
side forsøgt at få et opklarende møde med byens borgmester, hvilket ikke har 
kunnet lade sig gør, idet vi blot efter skriftlig henvendelse med argumentation, 
har fået skriftligt svar, ”At borgmesteren ikke har tid, da han har travlt”….. 
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Hvis den melding vi har fået fra ADP er sand, hvilket vi tvivler på den er. Er 
den ikke sand falder deres argumentation til jorden, i modsat fald kan vi og 
alle andre kræve agtindsigt i div. forhold, noget som mange, specielt pressen 
har haft interesse i, men er blevet nægtet.  
 
En af de tilbagevendende problemstillinger med støvnedfald i lystbådehavnen 
har også fyldt en del det sidste år, og ikke mindst de seneste dage. Der er 
igennem flere år søgt at finde en løsning med ADP, men de melder hus forbi, 
det er de enkelte aktører på havnen der bærer ansvaret for forureningen siger 
de – måske med rette.  
Miljømyndighederne er meget lydhøre og påpeger at en sådan forurening er 
ansvarspådragende, men de gør ikke noget ved sagen.  
 
FM har på begge klubbers vegne efter grundig overvejelse indledt et meget 
offensivt angreb på alt og alle, de føler at de har prøvet med møder og skri-
velser et utal af gange uden at det fører til noget, og sidste skud på stammen 
er oplag af op til 30.000 tons opskåret skrot, få hundrede meter fra lystbåde-
havnen, som tidligere i Horsens har givet meget store problemer for sejlerne, 
med en retssag og rensningsopgave i mill. klassen til følge. Vores håb er at 
der er nogen et eller andet sted der får øjnene op for problemstillingen og 
indser at det skader os alle, om ikke andet må der vel være en politiker der 
siger, hvad f…. foregår der, det her skader jo vores omdømme, og tiltrækning 
af nye borgere.  
 
Der har kun været holdt ganske få havneudvalgsmøder i år og de har ikke 
været særligt konstruktive, vi må nok konstatere at vi sidder i en noget fast-
låst situation med en ejer som ikke besidder det servicegen som det kræver 
at drive en servicevirksomhed, som en lystbådehavn er. Det er ærgerligt, for 
det var ikke det der var tanken eller intentionen da havnen blev overdraget til 
ADP.  
 

Havnemesteren mangler, og det er på det travlest tidspunkt på havnen, nem-
lig når sejlerne har fri og kommer på havnen i hele sejladssæsonen, her går 
de ADP ansatte desværre hjem, og er ikke til stede. En mærkelig situation på 
så stor en lystbådehavn. 
 
Kapsejlads. (JM) 
 
På kapsejladssiden har den ugentlige aftenssejlads sammen med Strib, haft i 
snit ca. 17 både til start, ud af 20 tilmeldte, samt 2 – 3 både til socialsejlads, 
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væsentligt flere end tidligere. Om det skyldes at alle starter iværksættes her 
foran havnen, kan vi kun gisne om, men det har i hvert tilfælde givet noget at 
se på. 
 
Vinder forår for små både, blev Spækhuggeren ”Rap”, og for store både ” 
blev det Ylva ” Giraffen” 
 
Vindere efterår blev små både X79 ”X-Mamse” og store både Bianca 36 ”Vi-
ta” 
 
Social sejlads I Go Sail’s, Blue 26 både.  
 
Denne aktivitet havde jeg personligt set meget frem til, uheldigvis faldt valget 
af sejladsdato desværre sådan, at meget få, 14 personer kun havde meldt sig 
til ved tilmeldingsfristens udløb, og der var ingen godkendte skippere der-
iblandt, så derfor blev sejladserne og aften arrangement desværre aflyst, vi 
prøver igen næste år.  
 
Vinteraktiviteter i klublokalerne 2017/2018. (PT) 

Åben klub har hver tirsdag siden 1. oktober været gennemført hen over vinte-
ren, med et meget svigende deltagerantal, 

Lørdag den 28. oktober var der Standernedhaling med ca. 50 deltagere.  

Torsdag den 9. november: Havde vi fælles foredrag sammen med Langturs-

sejlerne. 48 deltagere. 

Lørdag den 25. november var der den årlige Julefrokost med 24 deltagere. 

Tirsdag den 5. december kl. 19.00 Kommer de fra HF Industri og Marine og 

holdt foredrag om reparationer på både, alt fra teknik til epoxy, glasfiber samt 

alle øvrige bådprodukter. Kæmpe succes 44 deltagere. 

2018: 

Tirsdag den 16. januar kom 3 mand fra Vetus Online.com for at fortælle om 

deres kvalitetsprodukter, nye som gamle, herunder (motor/bovpropeller m.m.) 

desværre mødte kun med 5 deltagere, hvilket jeg ikke kender svaret på hvor-

for.  

Herefter var der VHFkursus over 2 weekends i januar, med 11 deltagere. 
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Torsdag den 25. januar havde vi et eksklusivt aftensarrangement med SYD-
BANK, som indeholdt vinsmagning med Frode Munksgaard, Tapas og en 
meget munter turberetning. Her deltog 48 personer, denne aften var virkelig 
en succes.  
 
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00 var Jan Villum og fortælle om hans og Palle 
Mogensens spændende 3 måneders togt til Island. Her deltog ialt 19 perso-
ner, endskønt der var snestorm. 
 
Og så her tirsdag den 13. marts kl. 19.30 Generalforsamling i FS. 
 
Og vinteren afsluttes med Standerhejsning i FS lørdag den 21. april kl. 12.00 
med efterfølgende hyggeligt sammen vær. 
 

Ungdomssektoren. (CN) 

Ungdomsleder Charlotte Nielsen skriver i sit input: 
 
Aktiviteter 2017.  
 
Det er en dejlig ungdomsafdelingen, der kommer stille og roligt flere unge 
medlemmer til, der er pt. ca. 18 sejler og det er lykkes os at få to faste og rig-
tig gode ungdomstræner Martin og Filippa til at træne både tirsdag og tors-
dag. Vi har ligeledes vores forældretrænerne Peter Frank og Lars Christen-
sen, som har kunnet nøjes med at træde til ved behov. 
 
Der opleves en rigtig god forældreopbakning og et godt sammenhold, og det 
oser af liv og glade sejler hver tirsdag og torsdag aften, og der er plads til fle-
re. Ungdomsafdelingen har ikke holdt sejler fri, der har været godt gang i bå-
de vintersejlads i en del weekender samt fysisk træning i ungdomslokalet på 
tirsdage og selvfølgelig ud over forårs- og efterårssejladsen.  
 
Der har været meget fokus på at holde gang i aktiviteterne i klubben, og gøre 
det til et rart sted at være, der er fællesspisning for både sejler og forældre 
om torsdagen ifb. med sejladsen – der har været salg af lodsedler og juleka-
lender som har givet klubben lille ekstra indtægt.  Der er sommerhygge / jule-
hygge og i det hele taget, en forældregruppe som ikke er blege for at lave en 
dag på vandet hyggeligt, ved at stille egne både mm til rådighed for vandsjov, 
hvis manglende vind og eller lysten bare er til vandsjov.  
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Af aktiviteter skal nævnes:  
 
21. januar 2017 rejsegilde på det nye og flotte grejhus.  
Marts gik med at forældrene demonteret det gamle grejhus og klargjort til ind-
flytning i det nye grejhus.  
 
22. april 2017 – Indvielse af grejshus ifb. med standerhejsning.  
 
Stævner kan nævnes kort for C-sejlerne har det været en god anledning til at 
samle sejlerne og komme sammen af sted til stævner for at få erfaring og 
prøvet nogle kapsejladser af. Disse stævner har både givet de unge men og-
så forældrene god erfaring i stævner og ikke mindst en god dag. 
 
Der har været næste fuld fremmøde fra ungdomsklubben til både forårs og 
efterårscup i Vejle, der har været stor tilslutning til Fænørund i juni og vi hav-
de 100 % deltagelse i klubbens eget klubmesterskab i oktober. 
 
A-sejlerne har være superaktive i året der er gået, og meget kort kan nævnes 
at: 
 
April – Horsens Tune cup, Oscar fik en flot 1 plads og Asger en flot 4 plads.  
 
September – Harbo Cup, Skælskør – rangliste stævne. Har fik Oscar en 4 
plads, Asger kom på en 33 plads og Anelie en 34 plads.  
 
Oktober – kåres årets vinder af dansk sejlunions grandprix 2017, hvor Oscar 
som A-optimist kunne modtaget prisen som årets vinder – også i Laser Radial 
kunne Sofie Slotsgaard modtaget prisen som årets vinder. – Igen stor tillykke 
til dem begge.  
 
Der arbejdes på at få etableret et krabbeholde, for børn fra (3)4-8 års alderen, 
det bliver desværre ikke i denne forårssæson som det ser ud pt. da der 
mangler en pædagogisk / frivillig hænder, til at kunne varetage sådan en flok 
skønne unger.  Men et projekt som vi tror ville give god mening og som vi nok 
skal få søsat da vi har et ønske om at kunne møde kommende sejler tidligere 
samt at have et tilbud til søskende som har ældre søskende der er på vandet.  
–  
 
Til slut lidt om samarbejdet mellem Lillebæltsklubberne: (PLL/PT) 
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Samarbejdsforummet Lillebæltsklubberne så dagens lys i efterår/vinter 2016, 

en sammenslutning som består af Kolding Sejlklub, Kolding bådeklub, Skær-

bæk Bådklub, Middelfart Sejlklub, Strib og Fredericia Sejlklub. Det bærende 

og styrende i samarbejdet er dialog og udvikling af fælles aktivitet til fælles 

glæde, samt også at mødes og tale om og diskutere fælles problemer i nær-

området, (havneproblemer m.v.), samt at hjælpe hinanden hvor det kan lade 

sige gøre (Undervisning/materialelån/stævner m.v.)  

I 2018 var der lagt op til fælles åbne grillaftener på forskellige tidspunkter hen 

over sommeren i de respektive klubber og fællessejlerskoleweekend i Middel-

fart, som projekter som nok deltagermæssigt kunne kræve større bevågen-

hed for de tilknyttede klubber, men arbejdet fortsætter i 2018. 

 

 

Afslutning:  
 
Jeg vil gerne afslutte bestyrelsens beretning ved at sige tak til mine bestyrelses-
kollegaer, en stor tak til alle der yder en frivillig indsats for klubben, og også en 
stor tak til klubbens sponsorer og sidst men ikke mindst FS venner.  
 
Dette var bestyrelsens beretning for året 2017, og samtidigt også min sidste 
beretning som medlem af formandskabet i Fredericia Sejlklub, tak for lydhør-
hed og tak for årerne. 
 
 


