Årsberetning 2018
Juelsminde den 4. marts 2019.

Formanden har ordet:
Mine damer og herre, unge og ældre plus alle os ind imellem - hjertelig velkommen til
generalforsamlingen 2019. Skulle I være fysisk forhindret i fremmøde på selve aftenen, så skulle
denne beretning sammenholdt med klubbladet gerne kunne give jer et ganske fornuftigt indblik i
året der gik.
Dette er generalforsamling nummer 67 og vi er i skrivende stund 894 medlemmer af Juelsminde
Sejlklub. Antallet af medlemmer er meget stabilt, der har været en naturlig udskiftning, men status
forbliver omkring de 900 medlemmer.
År 2018 har for bestyrelsen været et relativt roligt år. Dog har der været én stor opgave som har
taget ganske mange ressourcer på flere plan. Ambitionen og drømmen om vores eget lækre
klubblad blev igennem et meget langt tilløb endelig til virkelighed i 2018. Bestyrelsen kan ligeså
godt sige det rent ud; vi er kanon stolte af resultatet.
Klubbladet i det nye A-4 layout med farver, kom til overfladen i november måned og ligger
tilgængeligt for klubbens medlemmer i hhv. klubhuset og juniorhuset. Jeg bliver nødt til, at
fremhæve særligt én person i dette projekt, uden ham, vores redaktør på det nye klubblad, var
klubbladet aldrig blevet til noget. Der skal lyde en kæmpe tak til Allan Jensen for mange timers
arbejde, mange møder, gåpåmodet og specielt for det endelige resultat. Det bedste af det hele er,
at Allan har lovet at forsætte, men på en betingelse, vi skal alle hjælper ham med materialet til
vores flotte blad. Så når I nu sejler på weekend og/eller sommerferie, så skriv meget gerne en lille
artikel/historie, evt. med et par billeder og send det til Allan. Der er ikke krav om længde, det kan
være 6 linjer, 20 linjer eller 1 hel side og oplevet fra en motorbåd, en kajak, et surfbræt, en sejlbåd
osv.
Hjælp os meget gerne med materiale til vores fælles klubblad, så vi har noget hyggeligt, at læse i
henover vinteren.
Juelsminde Havn og Marina har haft et super år i 2018 med hele 11.200 betalende gæstesejlere,
hvilket er tæt på rekorden fra 2014 på 11.600. Én rekord blev det dog til, fredag i Havnefesten var
der på ét døgn 402 betalende gæstesejlere, og hvilket flot syn det var.
De vågne vil have bemærket, at der er etableret afdækning i træ omkring diverse affaldscontainere rundt på havnen, hvilket er med til at forskønne helhedsbilledet.
Kranen bliver flittigt brugt, af såvel lokale som udefrakommende, og aktiviteten ligger pænt over
det budgetterede, så dejligt at alle har taget godt imod den.

Om lidt, er det for nogle medlemmer, tid til at rigge båden til med bla. masten. Det skulle gerne
blive nemmere at komme til ved og omkring masteskuerne i år, da der er etableret
parkeringsforbud i perioden omkring hhv. rigning og afrigning.
2018 blev også året hvor Havnen fik ny formand, Gert trak sig tilbage og Jonas Nonbo overtog
roret. Sejlklubben ønsker Gert god vind fremover og Jonas velkommen i den nye rolle. Sejlklubben
ser frem til at forsætte det gode samarbejde som altid har været den røde tråd sejlklubben og
Havnen imellem.
Sejlklubbens økonomi ser rigtig fornuftig ud. Bestyrelsen har i 2018 kørt en vanlig stram og
omkostningsbevidst styring hvor der stadigvæk har været plads til forbedringer og vedligehold.
Der henvises til medsendte regnskab og budget samt kasserens gennemgang heraf på
generalforsamlingen.
De fleste har højst sandsynligt opdaget, at deres kontingent faldt fra og med 2018 sæsonen som et
resultat af beslutningen taget på generalforsamlingen i marts 2018. Samarbejdsaftalen imellem
Haven og sejlklubben blev endeligt ”fortøjet” inden generalforsamlingen i 2018, og kontingentet
kunne derfor justeres positivt som resultat heraf. Bestyrelsen fastholder nuværende kontingent
niveau i 2019.
Havnen overholder deres tilbagebetalings forpligtelser vedr. lånet ydet til Havnen i forbindelse
med opførelsen af kranen.
Som vedtaget på generalforsamlingen i 2018 har sejlklubben foretaget en donation på kr. 50.000
til vores lokale DSRS redningsstation. Denne er foretaget efter dialog med Sejlklubbens Venner
som ligeledes har doneret kr. 50.000, på betingelse af, at sejlklubben donerede samme
beløbstørrelse. Trods denne donation ser regnskabet for 2018 særdeles acceptabelt ud.
I juniorhuset skete omfattende ændringer og et kæmpe stykke arbejde tilbage i 2017. Derfor er
2018 primært gået med almindelig vedligeholdelse og uden nogen større ændringer. Vi har
ønsket, at teste samt evalurere de ændringer der blev fortaget i 2017 inden evt. andet arbejde
iværksættes. Konklusionen efter første års anvendelse har udelukkende været positive
tilbagemeldinger fra diverse brugergrupper.
Køkkenet er som led i samarbejdsaftalen med Havnen åben for gæstesejlerne. Så når
gæstesejlerne ønsker at gøre brug af faciliteterne, så tag meget gerne pænt imod dem. Ikke at det
ikke et sket, tværtimod hører jeg kun positive tilbagemeldinger, bare en reminder på at de gerne
må anvende faciliteterne.
Sejlerskolen og teoriundervisning har igen i 2018 endnu engang plannet afsted. Den praktiske del
af sejlerskolen med ugentlige sejlads på vandet har haft to fulde besætninger på H-bådene samt
folk på venteliste. Dette er dejligt, meget dejligt, både for sporten og sejlklubben. I 2018 var der
flere instruktører om opgaven, hvilket har været meget positivt for den enkelte instruktør, da det
har skabt muligheden for en rotationsordning. På den måde er ”belastningen” på den enkelte
instruktør ikke så stor grundet ”mødepligten” kun har været hver anden eller tredje uge.
Dog kan der altid bruges flere instruktører, så sig meget gerne til, jo flere instruktører desto færre
aftener med tjansen eller endnu bedre, flere både på vandet.
Målet for 2019 er 3 H-både på vandet og J-80’eren, så meld jer gerne, også hvis ”bare” to eller tre
aftner på en sæson. Vi har folk på venteliste, så hjælp meget gerne klubben og sporten please.

I de mørke vinteraftener har vores engagerede instruktører forsøgt at få kursisterne til at se lyset,
specielt det grønne og det røde. Der har været undervisning mandag, tirsdag og onsdag samt
nogle weekender. Kurser i følgende er gennemført: speedbådskørekort, duelighedsbevis,
yachtskipper 3, yachtskipper 1, VHF kurser og førstehjælpskurser, så der har været en stor
aktivitet, hvilket vi er meget stolte af.
J-80 båden blev som bekendt sponseret til sejlklubben i 2017. Der er i løbet af 2018 indkøbt en
trailer til båden. Igen skal der siges en kæmpe tak til de to lokale sponsorer(Kristian Lund(JWL) &
Ole Frandsen) som sponsorerede 2/3 dele af båden i 2017. Det er nemlig på deres initiativ, at
traileren er indkøbt og igen med deres velvillighed i form af 2/3 dele i sponsorat – vi er meget
taknemmelige. Det betyder, at alle klubbens medlemmer nu har muligheden for at spænde båden
efter bilen og drage ud i landet, eller udlandet, til diverse stævner eller måske på en ferietur.
Kristian har endvidere vinteropbevaret J-80’eren i opvarmet hal hvor han sammen med Axel og
flere af juniorsejlerne har rengjort, pudset og poleret båden. Ydermere er det elektriske blevet
renoveret samt der er monteret nogle nye instrumenter på Kristians initiativ. Og ja når Kristian nu
er i gang, så syntes han, at det ville være belejligt med en påhængsmotor på båden, så den er også
sponsoreret og monteret – bum.
Bestyrelsen, samt klubben, ønsker at udtrykke en kæmpe tak for jeres frivillige indsats, jeres
engagement i båden samt den økonomiske støtte – tak!
Strategiplanen for den igangværende 5-årig periode slutter i 2018 og det er tid til at tænke store
tanker og visioner for sejlklubben og havnen. Har I nogle sådanne input, så sig meget gerne til,
intet er for stort, eller småt.
Turudvalget søger medlemmer som gerne vil hjælpe med at lave en årlig fællestur eller to. Der er
frit slag og kreativiteten er eneste grænse. Alle er velkomne til at byde ind, motorbådsfolket kunne
være specielt interessant at få aktiveret i denne sammenhæng tænker jeg. Men jeg ser ikke
begrænsninger, og en surfer eller et roer eller kajak medlem kan jo også arrangere en fællestur.
Foredrag har vi haft i både starten og slutningen af året. Dejligt at se medlemmerne har fået en
god oplevelse og hyggelig aften. Vi ønsker gerne flere der har lyst til denne aktivitet, så sidder I
med et emne I gerne vil høre om, så sig meget gerne til og vi vil arbejde for det.
Sejlklubbens Venner har traditionen tro modtaget kr. 600 til deres årlige lotteri.
De frivillige kræfter er et uvurderligt aktiv for sejlklubben. Uden dem var kontingentet markant
højere, aktiviteterne mindre, vedligeholdelsen og dermed faciliteterne væsentlig ringere.
Det var f.eks. en fornøjelse, at vi som sejlklub i 2016 kunne løfte afviklingen af tre store stævner
med ros og positiv omtale i hele landet som resultat. Jeres frivillige hjælp vil blive efterspurgt igen i
2019. Som de fleste nok har opdaget, så arbejder klubben, i samarbejde med Snaptun og Horsens,
med planlægningen af DH-DM i Juelsminde. Ambitioner for dette nye koncept er meget store, så
jeres hjælp er meget kærkommen hen over den weekend. Snart vil en skrivelse med mere
information rundsendes.

Formanden, og hele bestyrelsen, ønsker også ved denne lejlighed, at udtrykke vores dybeste
taknemlighed for jeres store bidrag og indsats i vores fælles mission om at gøre Juelsminde
sejlklub til den bedste i Danmark.
De frivilliges indsats er ikke gået ubemærket hen, i hvert fald ikke for bestyrelsen, og bestyrelsen
ønsker her at uddele en kæmpe tak til de respektive personer, for deres frivillige indsats – tak!
Vejret – yeah what a lovely summerJ
Tak for et godt 2018 og håber vi ses i 2019.
Med venlig hilsen
Martin Frimer
Formand Juelsminde sejlklub

