Bestyrelsens beretning for forenings året 2017 – 2018.
Når vi har valgt at afholde generalforsamlingen i Stubbekøbinghallens cafeteria, skyldes det, at der i år har
været en meget stor medlemstilgang til sejlklubben. Hvis en lige så stor procentdel af medlemmerne møder
frem til generalforsamlingen som der plejer, kan vi ikke være i klubhuset. Vi kan ikke være bekendt hvis der
ikke er plads nok til alle ved generalforsamlingen, når vi vil fremstå som en åben forening hvor alle er lige
velkomne.
Året startede som beskrevet i vedtægterne, med at bestyrelsen konstituerede sig. Så er vi i gang. Der var
kommet 2 nye bestyrelsesmedlemmer der straks fik tildelt opgaver.
Nytårskur blev afholdt med fuldt hus og godt humør. Der er valgt nyt udvalg så kuren er i de bedste hænder.
Vi arrangerede et foredrag om havet omkring os i 1000 år. Foredraget blev holdt på biblioteket Det skete som
et led i vores arbejde, med at få sejlklubben til at fremstå som mere åben. Der var god tilslutning, også af ikke
medlemmer, som måtte betale for kaffe og kage. Det vil vi sikkert prøve igen.
Der har i vinter været afholdt en form for sejlerskole på det teoretiske plan. Det skete for at imødekomme
eventuelle behov for genopfriskning for de rustne, og lidt for gaster. Kurset var godt tilrettelagt og afviklet,
med god søgning.
Den årlige bustur, der i år var den lange tur, gik til Vikingemuseet i Roskilde. Vi kørte hjemme fra i snestorm, og
var i Roskilde i solskin. En rigtig interessant rundvisning, hvor vi fik et mere detaljeret indblik i vikingernes
skibsbygningskunst. Der kunne godt have været lidt flere i bussen.
Det årlige besøg hos Fiskernes Indkøb blev afviklet. Denne aften fik man varerne til en god pris, og Henriette
havde øl og sodavand, kaffe og kage parat.
Så kom bådene i vandet på de to dage hvor vi havde fælles isætning. Det har udviklet sig til et par hyggelige
dage, hvor der er et godt socialt samvær, samtidig med at vi får løst de praktiske opgaver.
På arbejdsdagen fik vi afviklet de sædvanlige opgaver. Desuden blev platformen nede foran klubhuset fjernet.
Den var efterhånden usikker på grund af råd. Kun pælene blev stående, hvis de kunne bruges i forbindelse med
den vandkantsbro der er planlagt.
Så fik vi standeren op. Ved den lejlighed fik vi også markeret opsætning af hjertestarter som er sponseret af
Henrik og Laila. Det er en tak og påskønnelse for den modtagelse og det sejlerliv de har haft her i
Stubbekøbing. En gave som vi er glade for, og som vi håber at der aldrig bliver brug for. Hjertestarteren er nu
tilmeldt de systemer der gør at dens placering kan ses på smartphones.
Så gik sejlsæsonen også i gang. Onsdagssejladserne er blevet gennemført som vanligt, med Ketty og Bjarnes
gode hjælp. Der har ikke været så mange Bogøsejlere med i år. Sidst på året startede et samarbejde med
søspejderne fra Sortsø. De har været med som gaster. Det er et samarbejde vi forventer os mere af. Et
samarbejde der er kommet i stand i forbindelse med Havnens Dag.
Pinseturen havde ringe tilslutning. Det har været sådan et par år, så det skal måske overvejes hvad der skal ske
med den? Sct. Hans arrangementet var derimod godt besøgt. Vi har haft en del besøg i klubhuset fra andre
sejlklubber.

Havnens Dag var derimod godt besøgt. Der var mange gæster gennem klubhuset. Her var god hjælp fra de
frivillige damer der sørgede for kaffe. Og resten af de tilstedeværende medlemmer viste sig som gode værter,
for de gæster der besøgte klubben. Nogen gæster fik endda en sejltur. Arrangementet er en del af vores
åbenhedspolitik som blev vedtaget på medlemsseminaret. Og det er indtrykket at denne politik giver bonus. I
den forbindelse skal det nævnes, at der er kommet en del nye medlemmer med båd. Det har betydet, at vi i år
haft alle bådpladser besat. Desuden har vi medlemmer, der ligger andre steder i havnen, og lidt venteliste.
Sejlklubben har den 8. juni, eksisteret i 70 år. Det blev fejret ved en reception samme dag. Samtidig blev der
udgivet en bog der fortæller lidt af historien. Den er blevet til på baggrund af det materiale om klubben, der
befinder sig på lokalhistorisk arkiv i Stubbekøbing. Det var en festlig dag, hvor bl.a. alle klubbens 3
æresmedlemmer var mødt. De opfriskede ”gamle dage”, sammen med andre der havde været med fra starten.
Bogen kan stadig købes formedelst 50 kr.
Vi har startet Stand Up Paddling. Det er Leif Christensen der har været ankermand sammen med Mads Hansen.
Vi annoncerede på Facebook, efter folk der kunne have lyst til at virke som instruktører. Vi var så heldige at der
var 4 mennesker der meldte sig, og var frisk på at påtage sig opgaven som instruktører. De har med flid og iver,
løftet opgaven. Det har bevirket at der er kommet en rigtig god tilslutning til denne aktivitet. Samtidig er der
lag grunden til et rigtigt godt klubliv. Der er indført nogle gode rutiner og principper.
Vi har ad den vej også fået en del nye medlemmer, særlig en del børn og helt unge. Det betyder at vi nu, ud
over at have opmærksomhed på sejlerne, også skal være opmærksomme på de nye medlemmer. Det gælder
særlig det, at der nu igen er en del børn, der er medlemmer af sejlklubben. De nye medlemmer har haft en
fantastisk sommer til deres aktiviteter. Det har selvfølgelig også medvirket til at vi er kommet godt fra start. I
forbindelse med Stand Up Paddel projektet har klubben tegnet medlemskab i Dansk Surf og Raftingforbund. Vi
har 4 instruktører der er kvalificerede instruktører. Det betyder at medlemmerne kan tilmelde sig nationale og
internationale stævner og konkurrencer når de har gennemgået den nødvendige instruktion. Desuden er vi
foreløbig den eneste forening på Lolland – Falster der kan tilbyde de muligheder.
Den store tilgang af Stand Upper, har betydet at vi har måttet investere mere i materiel end vi på forhånd
havde regnet med. Det er klaret med fondsmidler som vi har modtaget fra Nordea-fonden, og ved tilskud fra
kommunale puljer. Men det gør kassereren nærmere rede for. Vi har for nylig investeret i en container til
opbevaring af det dyre materiel. Vi har intentioner om at etablere en lille bro uden for østmolen, sådan at
padlerne undgår at sejle mellem de større både. Det kan samtidig være til brug for vinterbaderne og andre
badende.
Sidst på sommeren afholdt vi pålidelighedssejlads, med rigtig fin deltagelse. Der var fine præmier, og igen rigtig
god mad. Der har været arrangeret en fisketur til Øresund. Her var tilslutningen fra klubbens medlemmer ikke
overvældende, men det lykkedes Mads at få samlet et hold, og de fik da også fanget en del fisk.
Samarbejdet med skolen er gennemført igen i år. 7. klasse var på besøg, og fik prøvet de forskellige muligheder
med stand up paddeling, kajak, og så selvfølgelig en sejltur i de store både. Det er et samarbejde der virker
godt. Vi får kontakt med unge mennesker, og vel også sendt et lille budskab til forældrene om sejlklubben og
de muligheder der er her.
Ud over samarbejdet med den lokale skole, har vi tilmeldt klubben til et samarbejde med ungdomsskolen. Det
skal foregå nogle dage i foråret. Det er elever der kommer fra hele kommunen, og det er lidt længere lektioner.

Disse elever har selv tilmeldt sig kurset, så det forventer vi os en del af. Det er et arbejde vi er gået i gang med
for at få fat i de unge mennesker og måske på længere sigt få noget i gang.
Den kommunalt støttede og promoverede kapsejlads Vegvisir, er et projekt sejlklubben medvirker i. Det gør vi
af flere årsager. Den ene er, at vi håber at være med til at udvide interessen for sejlads her i området, og
derved tiltrække nye sejlere. Den anden årsag er, at vi gennem samarbejdet med andre sejlklubber i
kommunen, kan komme til at stå stærkere i forhold til de politiske og administrative enheder. Det skulle gerne
bevirke, at sejlsporten får større tyngde. Det er jo kommunens strategi at promovere sig som et attraktivt
maritimt område. Vi deltager for at SMG ikke skal komme til at stå ”uden for det gode selskab” i den
sammenhæng. Det er et arbejde vi mener allerede bærer frugt. Der er en hel del klubmedlemmer, der har
medvirket til afviklingen i år. Stor ros og tak til dem. Det bliver bemærket rundt omkring at sejlklubben har så
fin medlemsopbakning. Det er noget man taler om rundt om. Samarbejdet i Vegvisir agter vi at fortsætte med.
Det fore går i en god og positiv ånd. Desuden må vi være åbne for et samarbejde med de andre deltagende
klubber om emner vi kan have gavn af og interesse i.
Så nåede vi til tidspunktet hvor standeren skulle ned. Vejret lignede en kopi af sommeren. Der var mødt rigtig
mange medlemmer op til denne begivenhed, der sluttede med en lille veltillavet frokost.
I år havde vi et tilbud om at hjælpe bådejere der ikke var så kendt med at afmontere mast. Det var et tilbud der
blev benyttet, så det fortsætter vi med. Den fælles bådoptagning blev afviklet i rigtig godt vejr, og der var som
sædvanlig god tilslutning. Også her var der både kaffe og fortrinlig frokost. Tak til dem der stiller op og laver det
arbejde. Det er vigtigt for et godt socialt klubliv. Vi skal i den og alle andre forbindelser huske, at vi nu har fået
en del medlemmer der stadig er på arbejdsmarkedet.
Vi for nylig påbegyndt et samarbejde med en gruppe medarbejdere på plejehjemmet Præstemarken.
Samarbejdet går ud på at de på deres rickshaw-cykelture med plejehjemsbeboere, kan benytte klubhuset til at
sætte sig og få hvil og evt. en kop kaffe eller hvad de har med. Desuden satser vi på at vi arrangerer mulighed
for at lave en sejltur med dem der kan komme om bord. Det er tænkt som et enkeltstående arrangement. Vi
håber ad den vej at skabe både glæde og goodwill.
På arbejdsdagen skal den nye container indrettes således at paddelbord, dragter og veste kan anbringes
fornuftigt. Desuden skal de sædvanlige opgaver løses, og så skal vi have en god dag sammen igen, og lidt
frokost.
Ud over de direkte sejlklubrelaterede emner, har vi deltaget i forskellige andre aktiviteter. Det har vi gjort fordi
vi har set, at kommunen har udvalgt sig forskellige indsatsområder der skal fremme sundhed, aktiviteter i
naturen og den slags. Her passer nogen af de muligheder, vi som sejlklub kan tilbyde. Desuden arbejder vi med
på en ide om at øge kendskabet til Stubbekøbing, som et sted man kan leve og bo. Fordi uden nogen nye
indbyggere, er der måske ikke nogen sejlklub på længere sigt. Vi mener, at når kommunens planer om fremme
af disse ting, går fint i spænd med sejlklubbens ide om at styrke og udvikle interessen for sejlads og sejlsport, er
det den vej vi skal. Det er den overordnede ide med vores deltagelse i disse aktiviteter.
Bestyrelsen har derfor deltaget i forskellige kurser som kommunen har afholdt. Det er udmærkede kurser, der
også viser at man i Guldborgsund Kommune gerne vil hjælpe foreningerne. Stor ros for det.

Vi arbejder fortsat med at afholde Havnens Dag der i 2019 bliver d. 25. maj. Projekt Vild Med Vand fortsætter
et par år endnu. Men uanset hvad, er der blandt deltagerne enighed om, at man har lyst til at fortsætte med
Havnens Dag her i Stubbekøbing. Det er et projekt, der falder godt i tråd med ønsket om at promovere det
maritime og byen.
Men træerne vokser ikke ind i himlen. Byfornyelsesprojektet som skulle give os en bro langs vandkanten i
havnen, bliver ikke til noget i denne omgang. Der var ikke penge nok, til at gennemføre projektet på den måde
rådgiverne ville have. Den ide vi kom med som almindelige borgere, kunne de ikke gennemføre. Da vi gik ind i
arbejdet, havde vi andre forventninger til indflydelse, end det viste sig at vi fik. Derfor står vi nu lidt i
venteposition til, om vi fortsat vil bruge tid på projektet. Vi tager imidlertid ikke en konfrontation med
havneadministrationen om sagen. Den er ikke vigtig for os. Som sejlklub ønsker vi et fortsat godt forhold til
hinanden. Vi er glade for det gode samarbejde vi har både med administrationen og med havnefogeden. Det er
vigtigt. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at der i projektet kommer en ny flydebro og adgangsklap. Derfor er
vores gamle flydebro sendt på pension, efter at have tjent formålet godt i mange år. Den nye flydebro er
kommunens ejendom, så det er en vedligeholdelsesudgift vi slipper for.
Tilstanden på østmolen er under al kritik. Dens tilstand hænger overhovedet ikke sammen med kommunens
ønsker om at vise sig frem som et attraktivt sted for maritime aktiviteter. Der kommer mere end 2.000
gæstende både forbi hver sommer, og indsejlingen ligner en ruin. Det kan man ikke være bekendt, når man ser
hvordan de øvrige kommunale havne ser ud. Tilstanden er ikke kommunalbestyrelsen og de kommunale
myndigheder ubekendt. Vi har haft besøg af formanden for kultur-turisme og bosætning og direktøren for
området på besøg. De er blevet forevist forholdene. Havnemyndighederne og udvalget for teknik og miljø er
bekendt med forholdene, så kan vi nok ikke gøre så meget mere, andet end at blive ved med at påpege
problemet. Det er selvfølgelig ikke direkte sejlklubbens anliggende, idet det er kommunens mole. Men som
brugere af området mener vi, at det er vores ansvar at påpege problemet. Molens tilstand modarbejder jo også
lidt både kommunen og vores strategi om at gøre et godt indtryk
Det har været et år med megen aktivitet og fornyelse. Der har været meget arbejde der skulle gøres. Derfor
forventer vi ikke, at det kommende år kommer til at byde på så mange nye tiltag. Der er behov for at vi får
færdiggjort de ting vi har igangsat, sådan at de bliver bedre forankret. Desuden skal vi være opmærksom på, at
vi har fået en del yngre og unge medlemmer. Det er jo nyt. Vi skal være opmærksom på at de nye SUP
medlemmer trives i klubben, og bliver en naturlig del af klublivet. Det er ting vi skal arbejde med. Det skal ikke
forstås på den måde, at der nu er lukket for nye tiltag. Vi skal stadig være en klub hvor åbenhed er en
selvfølgelighed. Kommer der en mulighed for et samarbejde, der falder i tråd med vores strategi, må vi
selvfølgelig se på det.
Desuden skal vi arbejde videre med byggeplanerne om etablering af bad og sauna, samt overdækket terrasse.
Vi skal arbejde på færdiggørelse af området ved den nye container. Der har været søgt nogle fonde. Det er
sket med henblik på at skaffe de midler der skal til dette projekt. Men alt har været med negativt resultat.
Planerne er imidlertid ikke opgivet. Selv om der er lagt et stort arbejde i at lave ansøgninger, må vi prøve at gå
endnu et spadestik ned, for at prøve at skaffe midler.

