Sejlklubben Esrum Sø
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Medlemmer
Vi er pr. 31-12-2015 125 seniorer (over 25 år) og 23 juniorer – i alt 148 medlemmer.

Havnen
På ydermolen er der 7 ledige havnepladser og på indermolen er der 9 ledige pladser. 12 private
joller + klubjoller (bl.a. 2 laser, 3 feva, 6 tera og optimistjoller).
Havnebassin renset for vandpest efter midsommer. Resultatet var igen brugbar havn hele
sommeren.
Ny bølgebryder-flydebro sat op ved havneindløb.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- OK jollestævne 16/4, 31 deltagere heraf én fra SES, 5 sejladser.
- Aftenmatcher med 11 606’ere, 4 joller og én H-båd.
- 606 DM med 11 deltagere.
SES deltagere andre steder:
- Een 606'er til åbne svenske mesterskaber i august.
Sejlerskole for voksne. Der er pt. to aktive instruktører og fem elever. Ingen til gik til prøve i 2016.
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 25 deltagere. Her bruges
klubbens Drabant og 606’ere og forskellige private både. Sejladsafslutning i november med 25
frokost-deltagere. Aktive med vandreture i vinterhalvåret.
Ungdomsafdelingen
Der har været ca. 12 deltagere ved grundtræning om mandagen. Ofte med en TERA jolle og
enkelte gange også FEVA-jolle.
Onsdage og torsdage havde Nina de erfarende sejlere i zoom 8 og feva-joller.
Den traditionelle sommerlejr i august.
Andre aktiviteter og begivenheder
Sct. Hans aften med grill arrangement og bål på havnen.
Svømmestævne Esrum Open Water i starten af september.
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.

Der er nedsat en gruppe som arbejder med undersøgelse af tilstand og muligheder for ny bro - ved
indermole og ydermole, herunder økonomi.
Klubhuset, som er ejet af kommunen, malet og el-varme udskiftet med radiatorer og varmepumpe.
Ny lejekontrakt, gældende i 10 år, for havneområdet indgået med naturstyrelsen.

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

