Bestyrelsens beretning for 2010
Endnu et sejlerår er gået. Store og små begivenheder og oplevelser har fulgt hinanden.
Året indledtes som sædvanligt med generalforsamlingen, der dog i år var rykket til den 3. tirsdag i
februar dvs. den 16. februar. Igen i år var forløbet præget af god stemning og hygge.
Et noget andet ordvalg skal der anvendes, når tankerne går tilbage til forløbet af den planlagte oprensning af havnen. For nok var vinteren 2009/2010 streng og lang med isbelagt fjord til slutnin-gen
af marts, men den kommunale planlægning og opfølgning på sagen haltede igen bagefter. Det var
således nødvendigt flere gange at påpege, at der nu var blankt vand ud for havnen, før der kom gang
i oprensningen. Og selv til trods for det havde kommunen ikke sikret sig at den valgte entre-prenør
var klar. Så oprensningen kom først i gang medio april og afsluttet medio maj med pæle-ramning
ved molehoved m.v. Vores 1. isætning måtte således flyttes til den 30. april og 2. isætning til den 7.
maj.
Vores sejlersæson blev således formindsket med 1 måned svarende til ca. 15% af sæsonen. På baggrund af hele forløbet og det, at vi havde fået opkrævning på bådpladser, der var steget mere end
prisindex, anmodede bestyrelsen kommunen om at se mere rimeligt på sagen og revurdere
opkrævningen. Men nej, der var ingen positive takter at finde, tværtimod. Så vi måtte i stedet glæde
os over, at havnen nu endelig var blevet oprenset. Og dog, igen viste det sig at arbejdet ikke var
gjort ordentligt, så der stadigvæk er områder, der ikke har tilstrækkelig vanddybde. AK AK.
Nå tilbage til det positive. Vi holdt standerhejsning den 16. april med et stort brag fra Hans Simonsens kanon og kom endelig i vandet med 1. søsætning den 30. april. Endelig på vandet.
Onsdagssejladserne blev indledt. Godt nok var der ikke mange deltagere, men de, der var, var ihærdige. At deltage giver en mulighed for, at blive bedre til at rigge sin båd og trimme sejlene. Jeg har
hørt mange sige, at det ikke var nødvendigt, når man ”kun” sejlede familiesejlads. Det er ikke korrekt, for det bliver langt behageligere at sejle, når bådens trim er i orden. Det andet svarer til, at
man kun har halvt dæktryk i bilens hjul, og hvem vil være så ufornuftig. Nej vel – så mød nu op i
2011.
Ungdomsafdelingen har igen i år været i god gænge med mange surfere og keiter på vandet under
kyndig ledelse. Det er dejligt livsbekræftende at se, at der bliver tumlet med vindens kræfter og ikke
mindst, at man lærer at tøjle dem.
På grund af den sene isætning var tilmeldingen til Anholt-expressen desværre så lav, at kapsejladsudvalget valgte at aflyse den.
Sct. Hansfesten blev igen i år afviklet ikke kun i tørvejr, men også i flot vejr. Lidt køligt, men der
blev dog hygget på terrassen også efter, at midsommervisen var sunget, og bålet brændt ned.
Totaludflugten i år gik igen til Sundby Hvorup. Igen en festlig tur for deltagerne og i år uden havari.
Havnefesten 2010 blev – tør vi sige vanen tro – afholdt i flot vejr. Der var godt med besøgende om
dagen, men desværre ikke så mange de to aftener. Der udføres ellers et stort frivilligt arbejde af
mange, der ved, at resultatet er væsentligt for klubben. Så kære medlemmer mød op, tag venner
med og nyd livet i teltet. Havnefestens kapsejlads var dog godt besøgt og der blev kæmpet bravt om
placeringerne. Igen blev klubben rost for at have en hyggelig atmosfære og havnen et godt miljø..
Kapsejladsen Gjøl Cup, der jo strækker sig over 2 dage måtte i år desværre aflyses på grund af meget hård blæst. Selvom vi er glade for vind, kan det dog blive for meget.

Årets sidste kapsejlads gik som sædvanligt til Nr. Mejlgrund. Vejret var godt med frisk luft, ja til tider med meget frisk luft. Men øvelse gør mester, og alle havde trimmet efter forholdene. Det blev
en flot sejlads. Og igen vanen tro blev der sluttet festligt af i klubhuset, hvor mange deltog i spisningen.
Og så var sejlersæsonen ovre. Bådene kom op den 16. oktober og 6. november og den 30. oktober
blev der afholdt en vellykket standerstrygning og afriggerfest med mange deltagere.
Bygningsmæssigt var 2010 også det år, hvor vi endelig fik vores udvidelse af masteskuret med rum
til surfer og joller færdigt. Ja helt færdigt er det jo ikke, men næsten. Der mangler kun lidt. Igen må
vi takke de frivillige, der har ydet en stor indsats og ja igen må mange sige de få tak. Vi må nok erkende, at tiden er blevet til, at større projekter skal gennemføres med hjælp udefra. Dog var det meget positivt, at opleve den store ihærdige indsats, pigerne har ydet i forbindelse med renoveringen af
vores klubhus. Og hvor er det blevet godt. Alle nyder det, så takket være dem kan vi nu afholde
vores generalforsamling i flotte lyse lokaler med bløde stolesæder. SKØNT.
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