Ebeltoft 30. juni 2017

Kære medlem af Sejlklubben Ebeltoft Vig
Sidste år startede vi en tradition med, at der sendes en sommerhilsen fra formanden (ja og resten af
bestyrelsen).
Først lidt om den bådløse formand – jeg kigger stadig på båd, men der går nok nogle år, inden jeg får egen
vand under kølen, men Claus lufter mig jævnligt, og jeg får faktisk sejlet mere, end da vi havde båd. Vores
plads i Skudehavnen er solgt, og vi må glæde os over, at der er en rimelig omsætningshastighed på havnens
pladser.
Hvad har vi så fordrevet tiden med i bestyrelsen.
Som vi håber, at alle medlemmer ved, så ligger bestyrelsens referater frit tilgængelige, og vi håber at flest
mulige medlemmer følger med i bestyrelsens arbejde.
http://sejlklubben-ev.dk/udvalg/bestyrelsen.html
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HR Træf
Samarbejde med Ebeltoft Skole

Herudover har vi naturligvis drøftet og fulgt med i sejlklubbens sædvanlige aktiviteter, som fx sejlerskole,
tirsdagskapsejlads osv. Og vi har med glæde konstateret, at vores nye klubhus fungerer fantastisk og er en
god ramme for vores aktiviteter.
I bestyrelsen er vi også glade for de mange aktiviteter, vi har gennem hele året med rigtig god tilslutning.
Hvis medlemmerne har ønsker til næste års vinterprogram eller vil byde ind med foredrag/undervisning er i
velkommen til at kontakte mig eller andre fra bestyrelsen. Vi mangler pt tilsagn fra en, der vil undervise i
duelighed til vinter, så I må godt forhøre jer i netværket. Hvis der ikke er nogen medlemmer, der vil byde
ind, kan vi også tage en privat samarbejdspartner ind. Forslag modtages.
Mest af alt er vi i bestyrelsen meget stolte over at kunne præstere en fin medlemsfremgang. Sidste år
havde vi indtægter fra medlemskontingenter på i alt 92.250 kr. I år har vi allerede nået 106.600. Det giver
bestyrelsen en tro på fremtiden, og vi vil naturligvis prioritere, at pengene bruges bedst muligt og til gavn
for klubben. Husk at se efter en gang imellem, om jeres medlemskab passer til jeres behov – kontakt vores
kasserer Finn Degnsbjerg, hvis I fx ønsker at opgradere fra almindelig seniormedlemskab til
parmedlemskab.

På den mere negative side er vi blevet varslet, at vi skal betale leje for det areal, vi anvender. Det skyldes, at
Skudehavnen er begyndt at betale arealleje til Syddjurs Kommune. Det er naturligvis beklageligt, men vi er i
god og konstruktiv dialog med Skudehavnen omkring lejens størrelse.
Nu til de enkelte fokuspunkter.
Byggeriet
Klubhuset er færdigt, budgettet er holdt og resultatet er fantastisk – så kort kan det siges.
Tak til alle de frivillige, der har givet en stor hånd med at få byggeriet i mål, fra tanke til skitse og endeligt til
det færdige resultat.
Klubhuset giver os nye muligheder og vi har allerede nye medlemmer, som ser det, at et medlem kan låne
klubhuset, som et stort aktiv.
Pt. arbejder vi i bestyrelsen for færdiggørelse af udendørsarealerne, og vi arbejder pt. med flere modeller
herunder græs, sten eller træterrasse rundt om klubhuset.
Herudover arbejder vi på at skaffe nye møbler til klubhuset, men det skal også gøres billigt og godt, så hvis
der er et medlem, der har kendskab til en kantine eller lign. der skal skifte møbler, falder over noget på en
auktionshjemmeside eller lign., er i meget velkommen til at kontakte mig eller et andet bestyrelsesmedlem.
I forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet har vi i samarbejde med Skudehavnen og Ro- og
Kajakklubben drøftet kystsikring foran klubhuset og renovering af pladsen foran klubhuset. Dette arbejde
er i gang. Projektet med arealerne foran klubhusene bliver en flerårig opgave, da der er tale om delvist
kommunale arealer.
Vild med Vand
Igen i år er vi en del at Vild med Vand konceptet, og lørdag den 10. juni 2017 emmede havnen af aktiviteter.
Vejret var godt, men der var desværre ikke så mange mennesker som sidste år. Måske fordi det var en
lørdag, hvor mange gerne besøger gågaden. Der var dog næsten lige så stor søgning til aktiviteterne.
Sejlklubbens medlemmer – nye som gamle - har lagt et kæmpe arbejde i Vild med Vand, som er et
samarbejde mellem flere foreninger, bibliotek og nationalpark.
Vi fortsætter arbejdet året ud med venskabsbåd og flere gratis aktiviteter særligt fra sejlklubbens side, da vi
mener, at konceptet med Vild med Vand er med til at signalere, at Sejlklubben Ebeltoft Vig er en åben klub,
som gerne vil i kontakt med ikke medlemmer. Udgangspunktet er, at alle kan prøve vores aktiviteter af tre
gange gratis. Tag godt imod de nysgerrige landkrabber!
Hvis der er medlemmer, som ønsker at være venskabsbåd eller deltage i Vild med Vand udvalgsarbejdet,
må de gerne kontakte mig eller Lone.
SUP aktiviteter
Stand Up Padle (SUP) er det nye store område inden for vandsport, og vi er hoppet med på vognen.

I samarbejde med Dansk Sejlunion har vi udviklet et koncept, hvor vi søger at tiltrække familier med mindre
børn til deltagelse i vores ungdomsaktiviteter om onsdagen, og der er skaffet fondsmidler til at uddanne
fem instruktører og indkøbe friluftsudstyr, 8 SUP boards, 10 våddragter og 45 rednings- og svømmeveste.
Pt har vi modtaget tilsagn om cirka 90.000 kr. til projektet. Vi kan godt bruge nogle flere våddragter - især i
børnestørrelse, så hvis I har nogen liggende, som I kan undvære, så kontakt Ane Jorsal eller Lone Rubin.
Vi har allerede taget lidt forskud på SUP projektet med to SUP boards og ti våddragter, og vi er i gang med
at gøre os nogle erfaringer med SUP og Sejl. Vi arbejder løbende med ungdomsafdelingen og SUP’er om at
optimere de nye aktiviteter.
Jeg har desværre hørt negative røster om SUP projektet og den måde, bestyrelsen har gennemført
projektet. Disse røster vil jeg gerne kommentere, og hvis der måtte være spørgsmål til SUP projektet, er
alle velkommen til at kontakte mig eller andre fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har fået kritik for, at vi ikke internt har søgt efter instruktører til SUP aktiviteterne. Dette er en
berettiget kritik, og jeg skal beklage, at dette ikke er sket. Hvis der er medlemmer, der gerne vil have en
SUP instruktøruddannelse er de meget velkommen til at kontakte mig eller Lone. Herudover forventer vi at
der komme SUP kurser for sejlklubbens medlemmer, formentlig i efteråret eller næste forår.
Bestyrelsen har også fået kritik for at SUP instruktørerne ikke betaler kontingent. Da instruktørerne ikke i
forvejen er medlem af sejlklubben, vedtog bestyrelsen sidst på vinteren at tilbyde kontingentfrihed i
projekt året 2017, men ikke i de efterfølgende år. Dette skulle fungere som en gulerod og en anerkendelse
for, at de nye instruktører kommer udefra og bidrager til at udvikle et nyt tilbud i sejlklubben, og til gavn for
sejlklubbens eksisterende og fremtidige medlemmer.
Bestyrelsen har også fået kritik af, at SUP skal være en del af vores onsdagsaktiviteter, dvs. omfattet
ungdomsafdelingen. Der er naturligvis praktiske udfordringer ifht. at opstarte nye aktiviteter. Bestyrelsen er
meget opmærksomme på, at SUP aktiviteterne ikke ”går ud over” vores hidtidige aktiviteter, men
understøtter og supplere disse, så vi forhåbentlig ender i en ”win win situation”. Denne dialog foregår
løbende.
I bestyrelsen er vi klar over, at der kan være opstartsvanskeligheder ved ethvert nyt projekt og SUP’erne er
ingen undtagelse, men bestyrelsen ser vi SUP som en god ny aktivitet i sejlklubben, som bliver et gode for
alle sejlklubbens medlemmer, og vi vil henstille til, at alle tager godt imod de nye SUP medlemmer.

OK stævne
Vores oprindelige plan var, at der i 2017 skulle afholdes Folkebåds DM i Ebeltoft, men ultimo 2016 fik vi en
henvendelse fra Folkebådsklubben om, at de var interesseret i at flytte 2017 DM til Århus, hvor det kunne
afvikles sammen med Festuge stævne. Dette var vi naturligvis indforstået med, og planerne omkring et
stævne i 2017 blev skrinlagt.
I begyndelsen af 2017 fik vi dog en henvendelse fra OK Jolle klubben, som ønskede at afholde et rangliste
stævne i Ebeltoft – stævneudvalget tog handsken op og holdt et super stævne med 42 tilmeldte både.
Stævnet var en succes på vand og land, hvor vores stabile skare af frivillige leverede et skide godt stævne,
hvor der var masser af liv på havnen.

Ikke nok med, at stævnet var en succes ifht. sejlerne, så ender vi også med et overskud på ca. kr. 17.000 –
ikke dårligt for et weekend stævne.
Pt har vi ikke planlagt stævner i 2018, men hvis muligheden opstår, så kan det være, at vi slår til.
Hvis der er medlemmer (eller andre), som ønsker at være en del af det fantastiske samvær, der er ved
stævnerne, så er i velkommen til at kontakte mig – vi kan altid bruge en frivillig mere.
HR Træf
I det tidligere forår fik jeg en henvendelse fra Halberg Rassy Klubben om, at de ønskede at afholde
sommertogt i Ebeltoft.
Efter en god og lang dialog med HR klubbens formand var dette planlagt til medio august 2017 med
forventet deltagelse af 30-50 både – afhængig af, om HR klubben også inviterede Najad klubben.
Ud fra sejlklubbens ønsker om at tiltrække turister til byen og både til Skudehavnen – sagde vi ja til at holde
HR træf i 2017. Derudover siger min hovedregning, at dette kunne bidrage positivt til klubkassen med et
beløb tilsvarende et Ok Stævne, med mindre indsats fra klubbens medlemmer.
Desværre har HR Klubbens formand netop meddelt, at han pga. arbejde ikke kan nå at få gennemført
træffet i år, hvorfor det pt er udskudt til næste år – alt i god ro og orden.
Samarbejde med Ebeltoft Skole
Ligeledes arbejdes der på at gentage sidste års succes med et samarbejde med Ebeltoft Skole.
Sidste år havde vi 21 unge mennesker på vandet – mange for første gang, og det var skide skægt for elever
og frivillige.
Samarbejdet omhandler 7.-9. klasse, og vi forventer at samarbejdet bliver 3 onsdage fra kl. 9-15, men pga.
Ebeltoft Skoles planlægning (eller mangel på samme) kan vi ikke melde noget ud før starten af august.
Men vi mangler nogle hjælpere med eller uden både til at give disse skoleelever en oplevelse og
forhåbentlig en drøm om, at ”sejle mod fjerne kyster”. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe med dette
samarbejde, evt. bare en gang, er du meget velkommen til at kontakte mig.
***
NU skal der være tid til at sejle på ferie. Klubbens aktiviteter ligger stille som vanligt i juli måned.
Rigtig god tur til alle (med båd). Vi ses til flere dejlige aktiviteter fra og med 1. august, hvor
efterårssæsonens første kapsejlads bliver sejlet.
GOD SOMMER
Mads F. Petersen
Advokat (H), partner
E-mail: mfp@zacheradvokater.dk
Jernbanegade 22A ▪ 8400 Ebeltoft
Tlf: 86 34 38 22

