Sejlklubben Esrum Sø

Formandens beretning v. generalforsamling 25. feb. 2016

Medlemmer
Vi er pr. 31-12-2015 124 seniorer (over 25 år) og 32 juniorer – i alt 154 medlemmer.

Havnen
På ydermolen er der 3 ledige havnepladser og på indermolen er der 9 ledige pladser. Antallet af
joller har været nogenlunde konstant i 2015, ca. 15 private + klubjoller.
Der var igen vandpest i havnen fra midten af juli. Her blev indsat såkaldt amfibiemaskine til at
rense det meste op. En større stak blev herefter kørt til destruktion. Resultatet var brugbar havn
hele sommeren.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Aftenmatcher med ni 606’ere og to joller.
- Stævne for Zoom 8 joller i starten af maj i god vind. Der var 36 deltagere heraf tre fra SES.
- Ranglistestævne for 606’ere i juni, fire deltagere.
- Søens hurtigste i slutningen af september med 4 deltagere.
SES deltagere andre steder:
- To 606'er til åbne svenske mesterskaber i august
- Tre 606’er til DM i Hellerup i september.
- Nogen har deltaget ved forskellige OK-jollestævner.
Sejlerskole for voksne. Der er pt. fire instruktører. Otte elever, tre gik til prøve og bestod.
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 25 deltagere. Her bruges
klubbens Drabant og 606’ere og forskellige private både.
Ungdomsafdelingen
Der har været ca. 15 deltagere ved grundtræning om mandagen. Ofte med en TERA jolle og
enkelte gange også FEVA-jolle. God opbakning fra forældre med sejleerfaring.
Onsdagen havde Rasmus Fabrin de rigtige gode sejlere. 1 Opti sejler og 4 zoom8 sejler. Det var
med stor succes.
Torsdage havde Nina Fabrin mellem-holdet, hvor der var mellem 4-6 Opti- sejler.
Der blev også sejlet i Zoom8 og Laserjolle. Efter sommerferien, blev det til træning for
Mellem-holdet om onsdagen også.
Rasmus tog også de gode sejlere om fredagen.
I juni havde Yachtklubben Furesøen stort juniorstævne, hvor SES havde 3 zoom8 sejlere med. 2
B-sejlere, optimist der kæmpede om at få PINDE nok til at rykke op som A-sejler og det lykkes for
dem. Der deltog også 3 fra mandags holdet som sejlede en begynder C-klasse. Og de kom alle
hjem med en præmie.
Forældresejlads i juni.
Sommersjov midt på sommeren. Tilbud til egnens børn om at prøve sejlads.

Den traditionelle sommerlejr i august.
Andre aktiviteter og begivenheder
SES har ydet hjælp til svømmeaktiviteter bl.a. i forbindelse med den udlagte svømmebane mellem
badebroen og kongebroen. Svømmestævne på havnen en aften i starten af juni og det
efterhånden klassiske Esrum Open Water i starten af september. SES har ladet opsætte
signalbøjer, som kan lånes af alle som svømmer fra badebroen.
Sct. Hans aften med grill arrangement og bål på havnen.
Afriggerfest i november med ca. 30 deltagere.
Afriggerfrokost i seniorafdeligen, ca. 25 deltagere.
To oprydningsdage (maj og september) hvor der bl.a. blev ryddet krat og ukrudt. En søndag
formiddag i januar blev der fældet ca. fem træer på ydermolen. I september fællede vi et af de
store træer på vinterpladsen.
Der er blevet arbejdet en del med undersøgelse af tilstand og muligheder for bølgebryder og bro ved indermole og ydermole, herunder økonomi.

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

