Generalforsamling den 24. februar 2005.
Formandens beretning:
Vi skal have et lille tilbageblik på hvad der er sket her i klubben i den forløbne sæson, siden vi har
stået her sidst.
Jeg vil starte med de materielle rammer.:
På vores sidste generalforsamling kunne vi konstatere at vores nye bro langs ydermolen var blevet
færdig og at vi nu skulle til at arbejde på at få resten af havnen renoveret, som den trængte meget til.
Efter nogle snak med skoven, lykkedes det så at få gang i renoveringen af havnen.
Det startede med at vi sammen med skoven, entrerede med et ingeniørfirma til at lave en analyse af
boldværkets tilstand, samt nogle løsningsmodeller og de økonomiske konsekvenser ved dem. Ud fra
løsningsmodellerne, valgte vi den efter vores opfattelse den både billigste og den bedste løsning.
Der blev udarbejdet et udbudsmateriale i løbet af eftersommeren og arbejdet kunne starte i
begyndelsen af november. Det blev aftalt at arbejdet skulle være afsluttet inden udgangen af januar.
Der mangler noget belægningsarbejde, flisearbejde, græssåning og grusbelægning, det har vi valgt
at udskyde til vejret igen egner sig til det, dog skal det være afsluttet senest til påske.
Indvielsen er foreløbig blevet aftalt til 29. marts.
Alt dette er ikke gratis for os, staten laver ikke noget i dag uden der er medfinansiering, vi skal
betale halvdelen. Det gøres på den måde at Skov og Naturstyrelsen lægger pengene ud og vi har
forhandlet os til en afdragsperiode på 40 år, afdragene bliver så lagt på vores årlige havneleje.
Entreprisesummen kommer til at ligge på op imod 1,5 mio., vi kender ikke det endelige beløb før
ekstraarbejder og ændringer er endelig gjort op.
På vores sidste generalforsamling stillede jeg jer i udsigt at vi havde et nyrenoveret klubhus, når
sejlsæsonen startede, men jeg må med skamme konstatere, at arbejdet endnu ikke er færdigt, det er
et arbejde som kommunen har stået for, men har vist glemt at føre tilsyn, så der har gået en til to
tømrersvende i mere end et år og brugt skattekroner på renoveringen, vi har talt med kommunen om
det, men der var også en biograf / kulturhus der kaldte på dem.
Der mangler nu en bagtrappe og lidt låsearbejde. Så det skal nok blive færdigt en dag.
Men det lykkedes os da at få den terrasse vi har ønsket os så længe.
Vejrmæssigt har året vel også været med os, selv om sæsonen startede lidt koldt og vådt, er der
blevet sejlet lystigt hele sommerhalvåret, der har været mange hvide sejl på søen.
Især en lun og solrig sensommer, har trukket statistikken noget op.
Ungdomsafdelingens sæson startede i det tidlige forår, og er for så vidt ikke sluttet endnu, der har
været lidt is på søen, her på det sidste der har hindret deres sejlads, men det varer nok ikke så længe
inden vi ser dem på vandet igen.
Enkelte af de flittige unge mennesker med deres trænere og forældre har turet rundt i landet, til div.
stævner, hvor de også har kunnet begå sig fint i de store felter. Andre har sågar været ude i den store
verden for at prøve kræfter med de bedste i verden, nogle så langt væk som i Sydamerika.
Carsten har igen i år været ude og lave nogle gode resultater i sin europajolle, bl.a. et
Sjællandsmesterskab.

Det ser ud til at der er kommet mere gang i ungdomsafdelingen i de senere år, det skyldes først og
fremmest en god ledelse af afdelingen, og også at der er flere blandt forældrene der tager aktiv del i
ungdomsarbejdet. Det er godt at se, det er jo derfra vi skal hente sejlklubbens medlemmer fremover.
Ungdomsafdelingen har en stor god flåde af optimistjoller til rådighed, men en del der er udslidt. Vi
er ved at få udskiftet de værste af slagsen og erstatte dem med 3 nyere brugte optimistjoller.
Derudover er vi stillet 20.000,- kr. i udsigt fra Tuborgfonden, til hjælp til en brugt europajolle.
Derudover vil vi gerne prøve om der kan blive råd til en mere.
Den årlige lejrtur til lejrpladsen i Grib skov, blev i år aflyst, der var ikke tilslutning nok. Det er
ellers en god måde at få rystet de unge mennesker sammen på, der må være andet der trækker.
Jeg vil opfordre ungdomsafdelingen til ikke at give op, men se om der er andre muligheder eller et
andet tidspunkt der er bedre.
For de voksnes vedkommende har det mest drejet sig om aftenmatcherne, som har været afholdt
hver tirsdag aften, hen over sæsonen. Jeg kunne dog godt tænke mig at deltagerantallet havde været
noget større. Her er nok noget kapsejlerudvalget bør arbejde lidt mere med.
Aftenmatcherne er et godt socialt aktiv der skaber lidt liv og sammenhold i klubben.
Sct. Hans arrangementet har altid været lidt af et tilløbsstykke. Det var også godt besøgt sidste år.
Grillarrangementet, fællesspisningen, sejladsen og Sct. Hans bålet gik fint.
Frokostsejladserne har ikke gået helt som forventet, de tidligere år har de ikke været særligt godt
besøgt, derfor valgte vi sidste sæson at sige at vi aftalte turene fra gang til gang. Det blev vist til 2
eller 3 ture i 2004.
Hans Egon har påtaget sig at forsøge at få sejlerskolen op at stå igen. Det syntes jeg er et godt tiltag,
til at få lidt mere liv i klubben, det er en måde at få brugt klubbens materiel på og en måde at få
hvervet lidt flere medlemmer.
Vores klubblad,”Esrum Sprøjt” er nu blevet aflivet endeligt, det var ikke muligt at finde en afløser
for Birgit, og Postvæsenets nye regler gjorde det også noget dyrere og mere besværligt at få bladet
ud.
Nu har vi jo også vores hjemmeside www.sesinfo.dk, den fungerer fint, så brug den i stedet for. Det
er vel også moderne tider vi lever i. Vi prøver at udsende 2 – 3 nyhedsbreve om året, og ellers
orienterer på hjemmesiden.
Vi har for ½ år siden skrevet til ”Forsikring og Pension, lystfartøjsudvalget”, for at få en
klassificering af Fredensborg havn. Vi har efter en rykker nu fået klassificeret havnen som B-havn.
Dette vil sige at vi nu har lov til at have vores både liggende i vandet fra 1. april til 15. november.
Det har vi faktisk ikke kunnet tidligere, da nogle forsikringsselskaber har betragtet havnen som Chavn.
I skal lige være opmærksom på dette forhold og kaste et blik på jeres forsikringspolice.
Som i sikkert har set i dagspressen har der pågået et stykke arbejde omkring forsøg med at etablerer
nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”, der skal dække Grib skov, Esrum sø, evt. Arresø og
Gurre sø, der er udarbejdet en meget fyldig rapport, som nu ligger til offentlig høring. Rapporten
skal behandles på et indkaldt borgermøde nu på lørdag, inden den bliver sendt til Miljøministerens

skrivebord, sammen med 6 andre oplæg til forsøgsprojekter i hele landet. Så nu må vi se hvad der
kommer ud af det.
Jeg har deltaget i dette projektarbejde, jeg var med i en arbejdsgruppe som blev døbt ”søens folk”,
den bestod af Hillerød Sejlklub, kajakklubben, Sørup Havns Bådelaug, roklubben, lystfiskerne og
os. Opgaven gik på hvad vi kunne tænke os at søen kunne bruges til, ud over selvfølgelig at sejle, ro
og fiske på.
Oprydningsdagen, gik stort set som den plejer, her var kun mødt de sædvanlige 4 - 5 stykker frem,
derfor var det jo begrænset hvad der kunne blive lavet. Men en lille skalle fik den da.
Oprydningsdagene foregår på den måde at vi mødes til lidt morgenkaffe, rundstykker og en lille
”en”, planlægger hvad vi skal lave, og så giver den en skalle i 2 – 3 timer.
Med den nye havn vil det forpligte os til at holde lidt mere orden på vores faciliteter. Så
opfordringen går på at der er nogle flere der møder op giver et nap med.
Afriggerfesten var igen i år en hyggelig fest med deltagelse af 20 – 25 medlemmer, det var også i
år, delvis bestyrelsen der havde stablet afriggerfesten på benene.
Det er en hyggelig måde at afslutte sejlersæsonen på og en rar måde for nye og gamle medlemmer
at lære hinanden at kende på.
Jeg har en stor tak til de trænere og instruktører der har brugt meget tid på at holde klubbens
aktiviteter i gang, uden jer vil det ikke kunne fungere.
En tak til en meget arbejdsom bestyrelse, for et stort og godt stykke arbejde.
Det var vist i få ord hvad jeg kan sige om hvad der har rørt sig i klubben i den sæson der er gået.
Og så vil jeg ønske jer en fortsat god generalforsamling.
Børge Østergaard.

