Sejlklubben Esrum Sø

Formandens beretning v. generalforsamling 9. feb. 2012
Medlemmer
Vi er pr. 31-12-2011 129 seniorer (over 25 år) og 28 juniorer – i alt 157 medlemmer.

Havnen
På ydermolen er der to ledige havnepladser og på indermolen er der 8 ledige pladser + 4 ledige ved
flydebroen. Antallet af joller har været nogenlunde konstant i 2011, 18 private + klubjoller.
Der var generelt ikke mange alger i 2011. Vi fik gravet kanal i molen for at øge gennemstrømning af
havnen. Med de foreløbige indtryk ser den ud til at virke meget godt. Der er begrundet tro på at
kanalen vil mindske algeophobning og -vækst i havnen.
Flere af havnens træpæle var efterhånden ved at være for rådne. Der blev derfor besluttet at gå i
gang med projekt nye pæle i efteråret 2011. Dette har allerede resulteret i nye fortøjningspæle som
består af jernrør med plastrør udenom. De forventes at kunne holde i ca. 40 år.

Vejret
2011 startede med hård frost og sne. Esrum sø var frosset til. Tøede op i løbet af februar og frøs til
igen. Foråret var almindelig og sommeren lidt køligere og lidt mere frisk vind end normalt. Det milde
vejr forsatte efteråret – og december ud. Efteråret var præget af meget blæst og flere storme ind over
– en enkelt grænsede til orkan.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Tuneup race d. 1. maj med fire deltagere.
- Aftenmatcher med elleve 606’ere, fem OK joller, seks andre joller og tre andre kølbåde.
- Stævne for OK joller i midten af maj i let - jævn vind. Der var 24 deltagere heraf tre fra SES.
- Ranglistestævne for 606 i slutningen af maj med seks deltagere i frisk til hård vind.
- Ranglistestævne for 606 i midten af juni med syv deltagere i let vind.
- Åbent klubmesterskab for optimistjoller og terajoller i starten af september. Der var 18
optimistjoller og to terajoller i fint vejr, med jævn til frisk vind. Syv opti’er fra SES, flot med 11
deltagere ude fra. Tera???
- Søens hurtigste, i slutningen af september, havde ca. fire deltagere.
- I løbet af efteråret indtil ca. 15. november, sejlads om lørdagen, ca. fem deltagere hver gang.
SES deltagere andre steder:
- Én 606'er til åbne svenske mesterskaber.
- Fire 606’ere til DM i Hellerup.
- Flere OK joller har deltaget i forskellige stævner og mesterskaber.
- I maj var tre optimistsejlere til TORM JGP i Kolding med sølvmedalje i B-feltet som bedste
resultat og fire optimistsejlere var til Furesø cup med gode resultater.
- Én Fevajolle var til Harboe cup i Skelskør i efteråret og vandt sølvmedalje.
Voksen sejlerskolen havde i 2011 syv elever, tre bestod duelighedsprøven.
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Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 20 deltagere. Her bruges
klubbens 606’ere og forskellige private både.
Vintersejlads med joller. Ud af ca. 8 jollesejlere har der været ca. fire ude hver week-end marts-april
og fra oktober-december.
Ungdomsafdelingen
Der var i 2011 rimelig deltagelse i grundtræningen på mandage. Specielt i den første periode af
sæsonen var der god søgning, men efter en del dage med meget og udfordrende vind var der dalende
deltagelse. Nogle øvede sejlere deltog ofte i TERA eller FEVA-joller.
For onsdage, lykkedes det i eftersommeren at få arrangeret træning med den tidligere opti-sejler
Oskar Jørgensen, der nu er blevet 16.
På torsdag har der over hele sæsonen været sejlet med øvede sejlere i kapsejlads.
Der har været forældre sejlads i juni måned, hvor en enkelt forældre underholdt alle med lidt ufrivillig
vandgang.
Der har været afholdt kommunalt sommersjov med det normale intense optimistkursus. Et par
enkelte fortsatte resten af sæsonen.
Sommerlejren midt i august havde ca. 17 unge deltagere. Lørdag eftermiddag blæste det noget op
undervejs til Nødebo havn og nogle af de lidt mere øvede fik en rigtig god sejloplevelse med masser
af fart, da vi sejlede videre mod Graverhus lejrplads. Der blev overnattet i telte. Der var musik,
fællessang og den traditionsrige fællesdans. Der blev også spillet rundbold i lange perioder. En rigtig
fin sommerlejr.
Generelt har det været en god sæson med god forældreopbakning, gode instruktører og hjælpeinstruktører, motorbåde var i sejlklar stand bortset fra et par tyverier af benzintanke.
Andre aktiviteter
Marts, Foredrag af Martin Kristensen om vikingeskibet Havhingstens sejlads over Nordsøen til Irland.
Der var ca. 50 fremmødte. Arrangeret i samarbejde med Sørup havn bådlaug
Sct. Hans aften med grill arrangement og bål på havnen.
Afriggerfest i november med ca. 30 deltagere. Det var en dejlig aften med bl.a. uddeling af præmier for
aftenmatcherne 2011.
Januar 2012, Foredrag af Morten Grove Jacobsen om motorbådssejlads gennem Europas kanaler.
Der var ca. 40 fremmødte.
To oprydningsdage (maj og september) hvor der bl.a. blev ryddet krat og ukrudt.
Sidst på året søgte vi midler fra Udviklingsfonden i Fredensborg Kommune til en ny instruktørbåd af
RIB-typen. Det lykkedes at få suppleret de tildelte midler med flere fra APM-fonden og sejlklubben.
Det resulterede i indkøb af en båd med trailer sidst i januar 2012. Den håber vi at få meget glæde af i
den videre udvikling af ungdomsafdelingen.
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Container anskaffet til opbevaring af benzin og tilbehør til motorbåde og andet grej. Der er anskaffet
nyt låsesystem som gradvist skal overtage det eksisterende system (som er forældet), Containeren og
kranen kræver ny systemnøgle.
Sikkerhedsregler fastlagt og dokumenteret på hjemmesiden sesinfo.dk

Afslutning
Det har været et år med flere større og mindre projekter, bl.a. molekanal og nye pæle i havnen. I
sådanne situationer vil der altid være uenighed og der kan opstå misforståelser i farten. På trods af
det, har alle medvirket konstruktivt og projekterne er lykkes. Tak for godt samarbejde til bestyrelsen
og til frivillige medhjælpere ved oprydningsdage og stævner samt, instruktører og udvalg.
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