Formandsberetning 2015
Når jeg hurtigt ser tilbage på året 2015, så har det både budt på positive og negative
oplevelser.
Jeg starter med de positive- kommunen fik – næsten – færdiggjort reparationen af vore glacier, og
mangler stadig noget asfaltbelægning ved brohammeren, og sidst men ikke
mindst mangler der et nyt brodæk på bro 3 og bro 5
Jeg kommer tilbage til kommunen senere
- til de programsatte pligtarbejder, både forår og efterår, synes jeg, at vi
oplever en bedre ånd og stemning end tidligere, og jeg/vi tror, det skyldes at
havneudvalget er blevet bedre til at specificere opgaverne på tavlen, hvor folk
har mulighed for at melde sig til en bestemt opgave.
Som jeg har været inde på tidligere i formandens side på nettet, så er
samarbejdet omkring en given opgave en enestående mulighed for at opnå
social kontakt med de øvrige medlemmer, der har meldt sig til at være med til
at løse opgaven.
Det er ligeledes dejligt at se så mange møde op også om søndagen, og jeg tror
det skyldes de ganske fortrinlige grill-pølser, som Jørgen Pedersen med hjælp
af fru Ninette og Rita Wiil trakterede med. Godt initiativ.
Der er dog stadig en væsentlig del af vore medlemmer, som desværre glimrer
ved deres fravær på de programsatte arbejdsdage, men det forsøger vi at
råde bod på med et nyt gebyr pr. dag for udeblivelse, men det kommer vi til
under forslagene om vedtægtsændringer.
Vi fik også i løbet af foråret udarbejdet en ny hjemmeside, og Frans Balzer
tiltrådte som ny web-master efter Niels Christensen, som efter mange år
ønskede at blive pensioneret som webmaster. Frans har efterhånden fået
udarbejdet en god og informativ hjemmeside, som har høstet en del ros hos
vore naboklubber og samarbejdspartnere. Den kan selvfølgelig altid finpudses
og blive bedre, og hvis der nogle medlemmer, som har specifikke ønsker til
hjemmesiden, så er både bestyrelsen og Frans lydhør. Så kom frit frem, hvis I
har nogen ønsker.

Desværre har hjemmesiden lige netop i de sidste dage været hjemsøgt af
såkaldt fjendtlig aktivitet, hvilket vil sige, at nogle udenlandske spammere har
brugt vort domæne til udsendelse af spam-mails over hele verden. Derfor har
vort hosting-selskab lukket siden ned, og vi arbejder i øjeblikket sammen med
en ekstern leverandør på at retablere siden med nye – og
uigennemtrængelige – koder, så vi kan få den op at stå igen. Om det lykkes
lige med det samme kan jeg ikke sige for nærværende, da Frans jo pt.
befinder sig på den anden side af jordkloden – nemlig i New Zealand på ferie.
Vi fik i løbet af sidste vinter/forår etableret nye el-standere, med lys i toppen
og vandtilslutning på en del. Dem købte vi som brugte af marina Søfronten i
Karrebæksminde, forsynede dem med en ny fod af galvaniseret stål, og Jesper
og Finn har monteret dem på udvalgte steder på broerne. Stor tak til dem for
veludført arbejde.
Onsdags aftenkapsejladserne gik som sædvanligt i gang i maj, men som jeg
har været inde på ved tidligere lejligheder, så er det efterhånden en svær
størrelse at få sammensat nogle fornuftige og retfærdige løb, med de få og
meget forskellige både, som deltager.
Vi står derudover pt. i den situation, at Steen Hovard, som overtog
kapsejladsudvalget efter Lars Nordstrøm, som efter mange år på posten,
havde bedt om afløsning, nu også har forladt bådelauget. Vi skal derfor finde
en ny igen, så du har her en enestående mulighed for at være med til at sætte
dit eget præg på, hvorledes du ønsker kapsejladserne i bådelauget skal
afvikles fremover.
Det burde måske rettes til ”sejladserne”, for vi har jo netop på
medlemsmødet i januar vedtaget, at onsdag aften skal være en klubaften for
alle medlemmer, og ikke blot for dem, som ønsker at sejle kapsejlads. Vi synes
i bestyrelsen, at det er et spændende tiltag, og vi håber, det kan bringe nogle
flere af medlemmerne sammen, både på vandet og i klubhuset efterfølgende
til kaffe og boller mm.
Vi har i samme forbindelse overvejelse om at anskaffe en Weber Q3000
gasgrill til bådelauget, som dels skal bruges til Jørgen Pedersen & Co.’s
grillpølser til pligtarbejdsdagene, men selvfølgelig også kunne bruges til
lækkerier på onsdags-klubaftenerne.
Sommerferien 2015 hører jo til i den negative del af oplevelserne – dels var
det pissekoldt og regnfuldt for os selv, som vovede os afsted i de få dage det

ikke blæste en pelikan, men det dårlige vejr medførte jo desværre også et
markant fald i antal gæstesejlere i juli måned.
Det startede ellers godt med fremgang i maj og juni måned i forhold til
tidligere, men i juli gik det helt galt, så året ender med et fald på 6% i forhold
til 2014.
De eksakte tal omkring gæstesejlere for hele sæsonen sammenlignet med
året forinden vil Preben komme nærmere ind på i forbindelse med aflæggelse
af regnskabet.
Bådelauget indgik også sidste år en aftale med Sejlforeningen Vikingen i
Nykøbing om, at vi ligger gratis hos dem, incl. i kanalhavnen, og at de hos os
betaler halv pris, dog max. for 2 sammenhængende overnatninger pr. gang.
Det er bestyrelsens indtryk, at denne ordning er blevet positivt modtaget af
begge klubbers medlemmer, og både vi og Vikingen er indstillet på at
fortsætte i ordningen. Nogle af vore egne medlemmer spurgte ved medlemsmødet i januar, hvorvidt ordningen også kunne komme til at gælde for
Motorbådsklubben Guldborgsund, og det er bestyrelsen indstillet på at
arbejde på.
Generalforsamlingen 2015 besluttede jo ligeledes, at fjerne paragraffen i
vedtægterne om, at bådelauget organisatorisk skulle være tilsluttet
overordnede paraply organisationer som Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere,
Danmarks Fritidssejler Union mv. Det skulle alene være op til den siddende
bestyrelse at afgøre, hvorvidt bådelauget skal være medlem af en eller flere af
disse organisationer.
Forslaget var specielt møntet på medlemsskabet af Dansk Sejlunion, som
sidste år kostede bådelauget 16.600 i kontingent. Dette var forårsaget af
sejlunionens helt specielle regler for afregning af antal medlemmer omfattet
af et familiemedlemsskab, således som bådelauget hidtil har haft med 2
stemmer pr. familiemedlemsskab. Bestyrelsen har jævnligt igennem 2015
været i dialog med sejlunionen for at prøve at få ændret det antal
medlemmer, som man krævede afregning for, men det var forgæves, bl. a.
med henvisning til sejlunionens gældende vedtægter.
Samtidig fik vi vished for, at en del af vore medlemmer ikke var arbejdsskadeforsikrede via DIF’s kollektive forsikringsordninger, når de udførte det
vedtægtsbestemte pligtarbejde på havnen forår og efterår.

For at skære det ud i pap så dækker DIF’s kollektive forsikringer, hvis jeg eller
et andet medlem spontant beder et andet medlem om hjælp til et eller andet.
Hvis derimod det på forhånd er beskrevet, hvad medlemmet skal lave, eller
det er en tilbagevendende opgave, som medlemmet udfører hvert år, eller
opgaver, som normalt ville skulle løses af fremmede håndværkere, så er vi
ikke dækket af de kollektive arbejdsskadeforsikringer.
Bestyrelsen besluttede derfor at udmelde bådelauget af sejlunionen pr. 1. jan
2016, og havde vel forventet en eller anden reaktion fra de høje herrer
desangående, men indtil videre har vi intet hørt!!
Vi har derfor fra 1. januar tegnet en arbejdsskadeforsikring, som dækker alle
forekommende pligtarbejdsopgaver, som vi beder medlemmerne om at
udføre. Til alm. orientering koster den bådelauget ca. kr. 2.800 pr. år.
Bestyrelsen er dog ikke blinde for, at der også kan være fordele forbundet
med at være medlem af sejlunionen, specielt hvad angår vores juniorafdeling,
så vi er ikke afvisende overfor en senere genindmeldelse, men til et væsentligt
lavere kontingent. Det er bl.a. på den baggrund, at forslagene om
vedtægtsændringer angående antal stemmer, som vi senere skal gennemgå
og stemme om, skal ses.
Efteråret bragte jo en nyskabelse på banen, idet vi for første gang
arrangerede et match-race i vore 2 606’er skolebåde i samarbejde med
Vikingen i Nykøbing. Det foregik på den måde, at hver klub stillede med 4
besætninger hver på 3 mand, og så sejlede man ellers mod hinanden efter
forudgående lodtrækning. Vore 4 besætninger bestod af Steen, John og René
- Frans, Jesper og Preben – Frank, Michael og Jens Ove samt undertegnede
med Erik og Claus. Vi 3 sidstnævnte besætninger blev slået ud i indledende
runde, hvor jeg jo som bekendt var på badetur, men Steen og Co. endte i
finale mod Bjørn, Tina og Poul fra Vikingen, som så efterfølgende vandt begge
finalesejladser sikkert i de 2 forskellige både.
Om aftenen var vi næsten 100 mennesker til spisning af Karina’s buffet og
efterfølgende dans til god gammel 60’er rockmusik fra Efter Skoletid.
Et super godt arrangement, som vi har fået meget ros for, og det bliver
gentaget 2. weekend i september i år, hvor vi ligeledes forventer, at
sejlklubben Snekken fra Vordingborg deltager. De havde hørt om det, og har
selv henvendt sig for at spørge om de måtte være med, hvilket vi har
accepteret. De kommer selv med en 06’er ekstra. Vi skal holde et møde med

Vikingen og Snekken her i begyndelsen af næste måned for at programlægge
stævnet.
Efteråret bragte desværre også en negativ oplevelse med sig, nemlig at den
gamle kutter tilhørende Jan Karlsson sank udvendigt på bro 5. Lige siden han
ankom i foråret har bestyrelsen gentagne gange anmodet Jan Karlsson om at
fjerne sit fartøj fra havnen, da vi ikke anså den for at vær sødygtig, men
uanset hvad vi gjorde og sagde, så valgte han desværre at sidde vore
anmodninger overhørigt og foretog sig ingenting.
Vore beføjelser som havnemyndighed på vegne af kommunen rakte jo ikke jfr.
det gældende havnereglement til at iværksætte sanktioner overfor ham, så vi
kunne desværre kun magtesløse se til, mens skibet forfaldt mere og mere, og
til sidst sank.
Kommunen havde i starten lidt svært ved at indse, at det var deres problem,
men efter nogen tid accepterede de og fjernede vraget den 21. dec, hvor det
blev slået i stykker og hævet, sejlet over på Falster siden og lastet i 3
containere, som blev kørt til miljø-sortering et eller andet sted på Sjælland.
Det har nu afstedkommet, at kommunen har bedt os om at implementere et
nyt havnereglement, som vi snarest dels vil offentliggøre på hjemmesiden og
dels vil opslå på havnen. Som noget af det vigtigste anser jeg, at bådelauget
får mandat til at afvise eventuelle anløb af havnen, såfremt vi ikke anser
fartøjet for at være sødygtigt. Vi får ligeledes myndighed til at bortvise skibe
fra havnen, som ikke bliver passet eller tilset af ejeren, og derfor ikke anses
for at være sødygtige.
Til slut vil jeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt
samarbejde og en god indsats på alle fronter i 2015. Ligeledes vil jeg også
rette en særlig tak til sekretær Niels for et stort arbejde med juniorafd. med
god hjælp af Michael og Steen, hvor der også her skal findes en afløser.
Jeg vil også takke medlemmerne for en god indsats med at holde havnen i
gang på alle fronter, for at gå til opgaverne med en positiv indstilling, således
at det hele fungerer.
Jørgen Bojesen

