
Bestyrelsens beretning på ordinær generalforsamling 25. februar 2011

Kontingentet er endnu en gang faldet fra et kontingent på kr. 81.250 til kr. 78.900, hvilket svare til
3,9 aktiv medlemskab. Men medlemstallet er steget og fordeler sig således: 84 Aktive medlemmer,
20 familiemedlemmer, 27 pensionister/passive og 6 juniorer.
Vi ved, at der er en del medlemmer, der gør deres bedste for at få flere til at melde sig ind i klubben,
men desværre er der flere, der forlader os en der kommer ind. Dertil er der en del medlemmer der
når pensionsalderen og derfor ikke indbetaler det samme som tidligere. Til trods for denne
tilbagegang, så vil vi jo gerne være flere, så vi skal alle være med til, at få flere af havnens brugere
til også at synes, at det er en god ide at være medlem af Sejlklubben Ulvsund. Den kommende
bestyrelse må sammen med medlemmerne forsøge at finde nye veje til at trække nye medlemmer
ind i klubben. En af måderne er måske at reflektere over, hvordan andre ser på os,
”klikken”/”interessefællesskaberne”, når de ser ind i vores klub udefra. Hvordan agere vi overfor
hinanden når vi er sammen. Driller vi hinanden eller kan det opfattes som mobning? Er tonen hård
når vi taler til og om hinanden? Er vi nedladende og fordømmende overfor andre? Eller er vi blot
selvfede og har nok i os selv og vores eget broderskab? Hvad dælen do we doo to change that?
Hvordan kommer vi videre? Det kunne være vi skulle lave en workshop, hvor vi kan tage emnet op.

Bestyrelsen har siden sidste ordinær generalforsamling haft 9 bestyrelsesmøder fordelt jævnt over
hele året. Derudover har der - traditionen tro - været afholdt et Udvalgsmøde for at planlægge
aktivitetskalenderen for 2011. De enkelte udvalg har også haft en række møder med tilknytning til
deres aktiviteter.

Medlemmer fra bestyrelsen har endvidere deltaget i eksterne aktiviteter som Havnebestyrelsen,
Vordingborg Kommune og sejlunionen incl. Sydstævnekredsen. 

Vores hjemmeside køre fortsat rigtig godt. Henning lægger virkelig et stort arbejde i, at den altid er
opdateret og indbydende at se på. 
Til trods for at nogle savner klubbladet, så er det min opfattelse at opslagene til de enkelte
arrangementer kommer rettidig på hjemmesiden og også bliver slået op i klubhuset. Alligevel har
bestyrelsen valgt at fremsætte et forslag og genoplivning af klubbladet på opfordring af
medlemmer. Tilmeldinger til de forskellige arrangementer via hjemmesiden fungerer også
tilfredsstillende. 

Bådisætning og –optagning fungere efterhånden rigtig godt og medlemmerne har taget godt imod
listerne med vejledende tidsangivelser. Det fortsætter vi med. Næste projekt er at få mastehuset til
at fungere bedre end det gør i dag.

Terrassen er blevet næsten færdig, vi mangler en tagrende. Derudover har det forgangne år budt på
ny reol, ny dør og opsætning af en varmepumpe. I det nye år har vi allerede udskiftet et køleskab og
en støvsuger. Så vi er efterhånden godt kørende med hårde hvidevare.

Udvalgene

Bådoptagning og –isætning har fungeret godt i det forgangne år, men det har også krævet en stor
indsats. Arbejdet er primært udført af bestyrelsens medlemmer. Husk at melde til i god tid, det letter
arbejdet.



Festudvalget har vanen tro stået for en række arrangementer i året løb med højdepunkter som
standerhejsning/-strygning, julefrokost, bowling, Martha m.m.

Turudvalg og motorbådsudvalg har også fulgt traditionerne med to klubture og fisketure i foråret.

Kølbådsudvalget gennemførte 15 onsdagssejladser samt en riggersejlads og en afriggersejlads. Vi
måtte aflyse fem sejladser. 3 på grund af for meget vind i efteråret og to på grund af mangel på
samme i foråret. Som noget nyt gennemførte vi et pointløb den sidste onsdag før sommerferien. Det
blev godt modtaget af dem der deltog, men der er også lagt op til at motorsejlere og motorbåde kan
deltage i pointløbet.

Miljø og sikker havn udvalget har afholdt en række møder og har barslet med en lang række ideer
til hvordan sikkerheden på havnen kan forbedres. En del er allerede sat i værk. På miljøområdet, der
opfattes meget bredt, er der udarbejdet forskellige forslag til terrasser læhegn m.m. Nu er der
udarbejdet et projekt med prisoverslag af en havearkitekt som skal behandles endeligt på næste
havnebestyrelsesmøde, så det kan etableres i år.

Ungdomsudvalgt er som så mange andre fortsat ramt af krisen.  Nedgangen er heldigvis stagneret,
og der arbejdes fortsat på at få nye ungdomsmedlemmer ind i sejlklubben. Nogle af de lidt ældre
ungdomssejlere har fået nogle trænerkurser og træder dermed ind i trænerstaben. 
Vi holder fast i, at det er de unge mennesker, der skal træne vores sejlere, da det er dem, der har
erfaringen og da det frigør, de begrænsede frivillige hænder, til det mere organisatoriske arbejde i
ungdomsudvalget.  Dog skal det nævnes at de nye sejleres forældre er flinke til at hjælpe og vi
prøver v.h.a. diverse info m.m., at holde fast i disse.
Vores unge trænere gør et godt stykke arbejde og de får derfor stadig et tilskud til deres
lommepenge for det.
Vi har solgt alle 405 jollerne og 29’eren, der ikke fik den store succes. I stedet har vi anskaffet et
antal Zoomjoller, der kan bruges af de lidt større børn, der er vokset ud af optimistjollen.
I år har der allerede været aktivitet for de unge sejlere, der har mødtes et par gange i løbet af
vinteren til regel og taktikkurser.

Ulvsundtræf /tirsdagstræf trækker flere og flere til og vi har de sidste to gange været oppe på 26 og
28 deltagere. Det er igen Dines, der har initiativet og arrangeret disse aftener med kaffe og kage og
et foredrag om lagturssejlads på Atlanten og på Europas kanaler og i marts fortæller Ove Bryld om
jernbaner, der ikke blev til noget. 

 
Med dette vil jeg afslutte bestyrelsens beretning og sige tak til alle, der har været med til at gøre
denne klub, til det den er.  Også tak til dem som deltager aktivt i vores aktiviteter og tak til dem som
blot støtter klubben ved deres medlemskab. 

Det er medlemmerne, der skaber livet i klubben.


