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Antallet af sejlere i Juelsminde er stigende - der har aldrig før været
udlejet så mange pladsen.
Ligeledes er antallet af kapsejlere også stigende.
Det er en dejlig udvikling.
Syv både fra Juelsminde deltog også i kapsejladsen Fyn rundt. Først i juni sejler i Njord sejlads. Det
er en hyggelig kapsejlads mellem Bogense, Brejning og os.
Der kunne vi godt være mange flere deltagende både.
I august afholdte vi DM for BB10 og Luffe i samme uge. Det var en stor opgave at afvikle
kapsejladserne og servicere ca. 200 mennesker - men det gik over al forventning.
Stævneudvalget og alle hjælpere skal have megen ros og tak for indsatsen. Ca.
60 m/k ere var igang fra tidlig morgen og til sen aften.
Det er meget svært at få sådan et arrangement til at give overskud, så i år
(2003) allierede vi os med sponsorer. Preben Frandsen og Seest Huse hav os et
par rigtig gode kontrakter. Dan Fender og Imerco gav kapsejladsbøjer, ankre,
tovværk m.m. til ca. ½ pris. Juelsminde Kommune afholdte to receptioner på
Rådhuset for alle sejlere.
Mange tak skal alle have for det.
Ugen efter afholdte damerne Ladies Cup i samarbejde med Horsens pigesejlere. Carl Gerstrøm næstformand i Dansk Sejlunion - roste arrangementet meget til
kredssejlerdagen i Østjyllands kredsen, som Juelsminde hører under.
Hvad er Østjyllands kredsen ?
Jo, Dansk Sejlunion er opdelt i 13 kredse fordelt over hele landet. Carl
Gerstrøm er formand i vores kreds. Han har blandt andet været medvirkende til
at forhandle toiletaftalen og bundmaling sagen igennem til en mildere form. Palle Røikjær og jeg
var til generalforsamling i Østjyllands kredsen i Århus - der var kun 5 klubber repræsenteret.
Som I kan læse i dagspressen har Dansk Sejlunion et image problem. Det blev
diskuteret meget, og vi var med til at udfylde spørgeskemaer med forslag til,
hvordan Sejlunionen kan blive bedre.
Sejlunionens bestyrelse arbejder på sagen, men der skal nok nogle personer
udskiftes, før det bliver bedre.
Som I kan se, er vores hjemmeside blevet bedre - takket være Allan Jensen.
Han skriver om alt det, der rører sig i klubben, aktiviteter, datoer m.m. Vi
er stadig i opstartsfasen, så den bliver meget bedre endnu ! Kenny Poulsen tager sig af alt
vedrørende kapsejlads.
For at eksterne meddelelser skal blive bedre har vi lavet et samarbejde med
journalist Jens Jørgen Larsen, som så vil skrive til aviserne om sejlklubbens
aktiviteter og resultater.
Havnebestyrelsen består af 3 politikere, 2 fra Sejlklubben og 2 brugere af
havnearealet.
For at bedre samarbejdet mellem Sejlklubben og havnen har vi besluttet, at

sejlklubbens medlemmer skal være fra bestyrelsen.
En til to gange om året vil de to bestyrelser holde møde om at gøre
Juelsminde Havn til østkystens bedste.
Vi har fået flyttet mastekranen og forbedret armen og hjul, så stålwirerne
ikke kan sidde i klemme.
Snaptun broen i gammel havn bliver renoveret og udbygget til slæbested for
joller og roere, så de også kan komme i vandet ved pålandsvind.
Slæbestedet ved Bondes Marina bliver renoveret, så det bedre kan b ruges til
søsætning af motorbåde,og der kommer betalingsbom.
I øvrfigt bliver hele havneområdet gjort kønnere med flere grillpladser. Legepladsen bliver dobbelt
så stor - med helt nye legeredskaber.
Iøvrigt vil jeg opfordre jer til at bruge dieseltanken så meget I kan. Sidste
år gav den underskud for Hornsyld Købmandsgård, og bliver den ved med det,
kommer den ikke op igen.
Mastekran kan kun benyttes med nøgle.
Nøgle kan lånes i klubhuset, hos Imerco, hos Havnesmeden, hos havnefogeden. HUSK at aflevere
nøglen efter endt brug !!!! Der må IKKE ligge master på molen.
Slibning af bundmaling ;
Må KUN foregå med støvsuger og godkendt værktøj.
Udlånes af Sejlklubben.
Som noget helt nyt har vi i januar været på søndagstur med formændene og
deres ægtefæller.
Vi lejede en bus hos Wulff og var ca. 30 personer på tur.
Vi så træskibsmuseeet på Valdemar Slot, lodsstationen på Langeland og var ude
at sejle i lodsbåd.
Det var en god dag.
Men nu til det vigtige.
Idéen med turen var at lære hinanden bedre at kende, lave en brainstorming så
Juelsminde Sejlklub kan blive endnu bedre. Der blev foreslået mange gode ting
og idéer - og alle var positive.
Vi besluttede at mødes hver tirsdag kl. 19.00 for at lave en handlings- og
strategiplan for Sejlklubben.
Denne vil senere blive præsenteret af John de Haas.
Vi har haft møde med Ungdomsklubben og Hellebjerg for at indlede et
samarbejde om undervisning i sejlads - og de var meget interesserede. Gennemsnitsalderen på en
sejler er 57 år, så vi må have yngre kræfter til.
Juniorhuset er snart færdigt - takket være Hardy og de andre 60´ere (Hardy er
medlem af tresserne på dispensation).
I har gjort et kæmpearbejde og sparet klubben for mange penge. Tak for det ! Nu mangler vi bare en
balkon og brandtrappe, så vi kan bruge 1. salen som
forsamlingsrum og bureau under stævner, måske.
Vi har fået henvendelse fra en kreds af personer, der gerne vil starte en
roklub.

Vi hilser det velkomment og er meget positivt indstillet, men vi mangler
plads til opbevaring af bådene.
Så vi snak nok snart i gang med en hal mere !
Dansk Sejlunion opstillede sidste år en række kriterier for at fremme
tilgangen af unge sejlere. Vi har i årets løb tilstræbt at opfylde så mange
vi kunne. Først på måneden sendte Mikael Hegelund en ansøgning til Dansk
Sejlunion om at blive anerkendt som "den ungdomsvenlige sejlklub". Det blev i så i marts.

På bestyrelsens vegne
Alex Matthiesen

