Sejlklubben Esrum Sø

Formandens beretning v. generalforsamling 20. feb. 2014

Medlemmer
Vi er pr. 31-12-2013 108 seniorer (over 25 år) og 26 juniorer – i alt 134 medlemmer og 7 passive
medlemmer.

Havnen
På ydermolen er der ca. 4 ledige havnepladser og på indermolen er der ca. 8 ledige pladser.
Antallet af joller har været nogenlunde konstant i 2013, 18 private + klubjoller.
Der var igen vandpest i havnen midten af juli til slutningen af august. De anskaffede specielle
river har været anvendelige, men kræver også en del timer. Der blev brugt ca. 50 timer på
oprensning af vandpest over de ca. 6 uger det stod på og resulterede i at havnen kunne bruges i
væsentlig højere grad end ellers.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Aftenmatcher med ni 606’ere, seks OK joller, fem andre joller og tre kølbåde.
- Stævne for OK joller i slutningen af april i god vind. Der var 34 deltagere heraf tre fra SES .
- Åbent klubmesterskab for juniorer i starten af september med 7 optimistjoller og to terajoller
i frisk til meget frisk vind.
- Søens hurtigste i slutningen af september i 0-5m/s, fire 606’ere tre timer.
- Lørdagssejlads i oktober – november bød som regel på frisk til meget frisk vind og vi
husker efteråret 2013 for to orkanagtige storme.
SES deltagere andre steder:
- Ca. 4 OK joller har deltaget i forskellige stævner og mesterskaber.
- To 606'er til åbne svenske mesterskaber i august, ranglistestævne i Hellerup i juni og DM i
Hellerup i september.
Sejlerskole for voksne. Fem elever / to instruktører.
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 25 deltagere. Her bruges
klubbens 606’ere og forskellige private både.
Vintersejlads med joller blev ikke til meget i 2013. Isen holdt fast til hen i april måned. Vi fik så den
varmeste og mest sejlvenlige sommer i mange år, som naturligvis fik mange joller af havnen.
Som nævnt lige før lagde efteråret ud med flere kraftige stormvejrsdage med hård vind til kuling
ind i mellem og det lagde en dæmper på jolleaktiviteterne derude.
Ungdomsafdelingen
Der var grundteori og bådhåndtering for begyndere med sejlads på mandage. Deltagelsen var på
niveau med tidligere år.

Der var teori og kapsejladstræning for de mere øvede og enkelte var ude til stævner i andre
klubber.
Der var som tidligere forældresejlads og kommunalt sommersjov.
Sommerlejren havde 13 deltagere, hvilket var lidt mindre end tidligere år. Der var sejlads hele
lørdagen. Der blev også afholdt klubmesterskab for optimister først i september. Det var en rigtig
god mulighed for nogle af de nye sejlere at prøve lidt kapsejlads under kendte forhold.
Under hele sæsonen blev der også anvendt TERA og FEVA joller af de lidt større sejlere.
Hen over den forgangne vinter har der været tørtræning i samarbejde med andre klubber, bl.a.
Fure-søen og fra januar også jollesejlads på vandet.

Andre aktiviteter og begivenheder
I slutningen af februar 2013 havde vi foredrag med 505 verdensmester Jan Saugmann.
Jan fortalte hvad der skal til for at blive verdensmester og om oplevelser med kapsejlads generelt.
Sct. Hans aften med grill arrangement og bål på havnen.
Afriggerfest i november med ca. 30 deltagere. Det var en god aften med bl.a. uddeling af præmier
for aftenmatcherne 2013.
Afriggerfrokost i seniorafdeligen, ca. 25 deltagere.
To oprydningsdage (maj og september) hvor der bl.a. blev ryddet krat og ukrudt.
Rydning af krat og grene i samarbejde med naboer. Inviteres fremover med til oprydningsdage.
Klubben har anskaffet en drabant 21 til sejlerskoleaktiviteter, men også til almen afbenyttelse af
medlemmer med duelighedsbevis. 606, Copine hugges op på sigt.
Projektarbejde pågår for bolværk som erstatning for falleret flydebro.

Afslutning
Tak for godt samarbejde til bestyrelsen og til frivillige medhjælpere ved oprydningsdage og
stævner samt, instruktører og udvalg.

