Sejlklubben Esrum Sø

Formandens beretning v. generalforsamling 21. feb. 2008
Generelt
Medlemmer: Vi er pt. 140 senior og 42 juniorer – i alt 182 medlemmer. Alle havnepladser ved
ydermole besat og der har været livlig aktivitet hele sommeren på trods af skyer, blæst og regn.
Vejret:
Efter en mild vinter startede sæsonen med godt vejr efter årstiden men rigtig sommer med flere ugers
solskin blev der ikke meget af. Til gengæld bragte skyerne god vind til sejlene det meste af
sommeren. Til gengæld kom der heller ikke rigtig vinter denne gang og det har bevirket at joller har
kunnet sejle hele vinteren.
Nyhedsorganer i klubben:
Vi har erkendt at en hjemmeside ikke er god nok som direkte henvendelse til medlemmerne. Mange
kommer der ikke hver uge – måske ikke hver måned. Derfor har vi besluttet at udsende nyhedsbrev
pr. e-mail til alle medlemmer ca. 4 gange pr. år – eller efter behov. Indkaldelse til generalforsamling
gøres fortsat pr. brev. Papirudgaven af nyhedsbrev koster meget tid og ca. 2000 kr. pr. udsendelse i
papir og porto pr. gang. Da stort set alle har e-post i dag bruges fremover e-post. Hjemmesiden vil
naturligvis forsat bruges til artikler og generel information om klubben som hidtil.

Afdelinger og aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Tuneup race medio april med seks 606’ere – heraf én ude fra.
- Aftenmatcher med fjorten 606’ere, tre kahytsbåde og een jolle.
- Klubmesterskab med seks 606’ere og én laser i tiltagende vind op til kuling.
- Søens hurtigste med ca. syv deltagere i let stabil vind fra nord og klar himmel.
- To 606'ere fra SES til åbne svenske mesterskaber. Flere andre 606’ere til flere andre stævner i
Danmark og Sverige. Niels Greve Andersen Dansk mester i 606.
Voksen sejlerskolen havde i 2007 syv elever, een erhvervede duelighedsbevis.
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 15 deltagere. Her bruges
klubbens 606’ere og forskellige private både. Der mangler pt. en båd, men der arbejdes på en låne
eller leje ordning med en privat bådejer.
Ungdomsafdelingen:
Den relative store deltagelse, der har været de sidste år, holdt ved også for 2007. Der har i
gennemsnit været ca. 20 sejlere på mandage og 10 på onsdage. Alle de gamle og rigtig gamle joller
er fortsat i brug. Vi har dog også stor glæde af de nye ”Lease – Lise”- joller, som de mest ihærdige og
dygtigste sejlere har benyttet.
Der var lidt mere frafald i løbet af den regnfulde og blæsende sensommersæson.
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De dygtigste sejlere er i foråret blevet trænet af Kristoffer Spør og i efteråret af Jonathan Sharff. De
har været rigtig glade for at have en ungdomssejler som træner, og det planlægger vi efter at fortsætte
med i 2008. Måske er der mulighed for at Ida Thorlaksen kommer tilbage som instruktør til efteråret.
Der har været enkelte deltagere i kapsejladser i andre klubber (Mathias Kann, Amalie Anderson,
Emilie og Christoffer Munchaus og et par stykker til).
Der har været afholdt en aften med forældre-sejlads, hvor nogle af forældrene fik prøvet en lille jolle.
Det var sjovt og hyggeligt med efterfølgende fælles spisning i klubhuset.
Kommunens sommersjov var igen velbesøgt. Nogle fandt ud af at de IKKE skulle sejle og andre synes
det var rigtig sjovt og blev fast deltagere resten af sæsonen.
Sommerlejren i august var traditionsrig og med 23 optisejlere. Det lykkedes at få sejlet meget, det var
igen sjovt at ligge i telt, der blev stillet bro op, der var musik til middagen og lidt fællesdans. Vejret var
godt det meste af tiden, men der var enkelte sejlere, der fik prøvet at sejle i for meget vind, og det er
ikke sjovt, når man ikke kan magte det.
Der er i efteråret søgt sponsor midler til at anskaffe nye tomands-joller, og det lykkedes forhåbentlig
med to feva-joller.
Der har været gode instruktør indsatser fra forældre (og Kurt Gerner) og hertil rigtig god support på
havnen, når 25 sejlere kom i land næsten samtidig. Man er altid velkommen til at hjælpe, når der er
mange Opti-sejlere på havnen!
Andre aktiviteter
Sct. Hans aften med gril arrangement.
Nytårsfrokost i januar måned med 25 deltagere.
To oprydningsdage (maj og september) hvor to store trailere med affald blev kørt til genbrug.

Faciliteter mv.
-

Baderummet er blevet malet og er nu klar til brug.
Surfergård / masteskur renoveret og belagt med tag. Det bruges nu fortrinsvis til master, joller
og andet grej om vinteren.
Der arbejdes på montering af redningsstiger i havnen.
Motor til Daisy blev stjålet i juli måned. Forsikringssag og ny motor anskaffet hurtigt derefter.

Omgivelser
Vi er medlem af Søbrugerrådet og (formanden) deltager i arbejdsgruppe som består af brugere af
Esrum Sø.
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-

Regler for motorbådssejlads diskuteres pt. og der er tilsyneladende ikke risiko for vores
tilladelser.
Stiprojekt - hele vejen rundt om søen - forhåndsgodkendt af fredningsnævn, men den er
påklaget og der ventes afgørelser fra naturklagenævn, kommuner mv.
Sørup havn renoveres og der gøres plads til otte ekstra både og der laves bedre forhold til
kano og kajak.

Afslutning
Tak for godt arbejde til frivillige medhjælpere ved oprydningsdage og stævner samt, instruktører og
bestyrelse.
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