FORMANDENS BERETNING 2016
Kære sejlere
2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig.
Jeg vil









komme omkring
Byggeri
Sponsor jagt til ungdom og byggeri
Vild med vand
Sejlerskolen
Ungdomsarbejde
Samarbejde med Ebeltoft skole
Jubilæum, og
Meget mere

Men først lidt om bestyrelsen som består af:
Formand Mads F. Petersen

26 28 81 07

Næstformand Claus Deichgræber

20 15 06 05

Kasserer Lis Knudsen

21 22 18 47

Menig medlem Jørgen Lindman

30 58 96 09

Sekretær Lone Bolther Rubin

24 24 12 88

Menig medlem Jeppe Hougaard

20 60 77 67

Vi har haft 10 bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen og der har
været gang i den og jeg håber at medlemmerne kan se og mærke det
engagement der er i bestyrelsen.
Hvis ikke så må vi gøre det endnu bedre.
Fokus har overordnet været under mottoet

Sejlklubben Ebeltoft Vig
- fællesskab på tværs af generationer
Det er hvad bestyrelsen mener sejlklubben kan – som ingen andre
sportsgrene / fritidsaktiviteter, om det er bedsteforældrene med børnebørn, forældre på kapsejladsbanen eller generationerne alene.

Nu til hvad vi har og har haft gang i:
Sociale interne aktiviteter
Sejlklubben fejrede i år 50 års jubilæum, hvilket vi fejrede ifbm. standerhejsningen og sammen med Skudehavn i slutningen af august – det
var en super fest og alle de der deltog, havde en god fest.
Hjælperfesten blev endeligt gennemført og vi havde en skide god aften.
Herudover har vi haft de sædvanlige aktiviteter med






Skafning
Pinsetur (denne gang i byggeriet)
Julefrokost
Godt nytår
Og meget mere

Der er rigtig mange og gode muligheder for at være social i klubben og
vi vil udvikle dette endnu mere i fremtiden, da dette er vores base.
Men vi kan desværre ikke bare passe os selv for så har vi på den lange
bane ingen sejlklub i Ebeltoft..
Sociale eksterne aktiviteter


Vild med Vand, den 29. maj 2016 var en fest for sejlads og havnen.
Vi gætter på at der i løbet af dagen var ca. 2000 mennesker på havnen.
Sejlklubben var bl.a. med i form af åben båd, sejlads i joller og salg
af øl / vand. Godt socialt for medlemmerne.
Dette bliver en tilbagevendende aktivitet og vi har allerede bestilt super vejr igen næste år.



Skolesamarbejde, har kørt 3 gange og på onsdag den 2. november
2016 er sidste gang.
Ebeltoft skole har udbudt sejlads som et valgfag for 7-9 klasse og tilslutningen har været enorm, der var 22 elever der havde det som 1.
prioritet og mange havde det som anden prioritet.
Vi har sejlet, badet og ungerne har været helt oppe at køre.

Dette har været en super reklame for vores klub og jeg håber at dette er en aktivitet der kan kører videre, men det er et kæmpe arbejde
at have 21 unger ude at sejle og jeg håber at flere vil bakke op om
denne aktivitet i fremtiden da det har været et kæmpe puslespil (for
Lone) at få aktiviteten til at gå op.
Sejlads er på forsiden af skolebladet og omtalt inde i skolebladet, så
vi har skabt noget opmærksomhed hos de unge.


Sejlerskole, startede uden sejlere men sluttede af med ca. 20 deltagere. Det største antal jeg nogensinde har hørt om.



Ungdomsafdelingen startede med meget få deltagere men sluttede
også rigtig fint af med 5-10 sejlere.



Tirsdagssejlads havde 16 deltagere og god opbakning



Stævne – Folkebåds DM udskydes

Alle disse eksterne og interne aktiviteter er meget vigtigt for sejlklubbens fremtid og kan ikke gennemføres uden meget aktive udvalg og bestyrelse, OG vi har virkelig løftet i år.
Byggeriet
Vi havde håbet at kunne holde standerstrygning i vores nye klubhus,
men efterårets gode vejr snød os.
Byggeudvalget prioriterede (med bestyrelsens klare opbakning) sejlads
og gode aftner i haven fremfor, at færdige klubhus.
Vi får et fantastisk klubhus og jeg håber det bliver færdig til standerhejsning og vi får en helvedes ballade med Finn Fink, hvis ikke der er færdigt
til han skal bruge huset til en konfirmation i foråret…
Tak til byggeudvalget og alle de frivillige, som gør en kæmpe indsats for
klubben for at få klubhuset færdigt – jeg skulle sige fra byggeudvalget
(Martin, Jeppe og Ole Rubin) at der er plads til flere frivillige hænder til
det sidste.
Hvad ellers
Der er flere ting, som ikke rigtigt kunne placeres under mine hovedoverskrifter, så de kommer her.



Sponsorjagt til ungdomsafdelingen – covers til Ynglinge og optimistjoller.
o Lindberg
o Zacher advokater
o Kvickly
o Sparekassen Kronjylland



Øvrige sponsorer
o LOA
o Syddjurs kommune
o Fonden for Østdjursland
o Kvickly
o lindberg
o Lorentzen vin

God støtte men hvis i kender nogen så kan vi altid bruge flere sponsorer
– penge, materialer mv. til primært ungdomsafdelingen.
Vi har også skiftet bank fra Nordea til Sparekassen Kronjylland og her
har vi fået gode vilkår og vi kan komme af med vores penge
***
Jeg mener vi i sejlklubben kan være stolte over 2015/2016 vi har gang i
mange gode ting, vi har medlemsfremgang og der er stor opmærksomhed i byen omkring sejlklubbens aktiviteter.
Alt dette har resulteret i Medlemsfremgang – netto 10 nye medlemmer
ALT DETTE kan kun ske pga. nogle meget aktive udvalg og en aktiv bestyrelse og det har vi.
Så en stor tak til alle udvalg og alle dem som har givet en hånd i sejlklubben i den sidste periode.
Til jubilæet lavede jeg et sjovt lille regnestykke – jeg kan ikke huske
hvordan jeg gjorde det dengang, men det var noget i retning af at hvis 2
medlemmer hver dag i klubbens historie giver en time er der givet
73.000 timer til sejlklubben – og det tror jeg langt fra er nok.
Så de frivillige er vigtige for at vi kan have en klub.

Fremtiden
I krystalkuglen er der både positive og negative ting.
Da jeg købte min første båd og kontaktede havnemester Erik – så sagde
han ”åhhh nej ikke flere både, men Mads vi skal nok finde en plads”, og
der er lang ventetid på at købe en plads. Nu har vi solgt båden og nu er
der vente tid på at komme af med pladsen.
I sejlklubben skal vi gøre meget for at få nye medlemmer, så vi har nogle til at købe vores både og bådpladser når vi vil af med dem OG fordi
der gerne om 50 år skal kunne fejres 100 års jubilæum i sejlklubben
Ebeltoft Vig.
Dette kræver en stor indsat fra alle og specielt bestyrelsen.
Det vi allerede har sat i gang er ovenstående, men vi arbejder på endnu
mere:


SUB - hastigt voksende aktivitet



Vinterkurser – sejlklubben skal leve om vinteren
o Langturs sejlads
o Sejlads med børn
o Motorlære
o Om sejl
o Dueligheds bevis – 2 hold
o Møde med nye medlemmer (den gode modtagelse)
Tur udvalg
Noget for familier




Ude i fremtiden
 Noget for virksomheder
 Krabbefiskeri for de helt unge
 Forslag modtages gerne
Mål

Sejlklubben Ebeltoft Vig
- fællesskab på tværs af generationer
Afslutning
Tak til alle udvalg, alle frivillige, sponsorer og ikke mindst bestyrelsen.

Jeg vil godt foregribe en ting som kommer til at foregå under valgene –
nemlig at Kaj træder ud af kapsejlads udvalget.
Normalt vil det være en tak under valgene – men i Kajs tilfælde vil jeg
gerne nævne det specielt. Kaj har været medlem af kapsejlads udvalget i
25 år men syntes at tiden er til at trække sig – så Kaj en særlig tak for
din indsats i kapsejladsudvalget i 25 år, og håber du hjælper til med sejlerskolen i mange år fremad.
Det var beretningen

