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Formanden
Middelfart Sejlklub deltog med en stand om bl.a. Sejlerskolen ved bådudstillingen 2017
i Fredericia. Resultatet var mange gode kontakter og samtaler.
På mødefronten har der hen over året været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Heraf blev et
afholdt med formanden på mobil fra Frankrig. I slutningen på forsamlingsåret afholdte
vi et åbent bestyrelsesmøde med temaet visioner resulterende i et udkast til visioner,
som fremlægges til behandling på generalforsamlingen 2018.
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På opfordring af vor repræsentant i MRD og MRD´s hovedanpartshaver, valgte vi i
starten af det nye samlingsår, at sælge de nyindkøbte anparter tilbage i selskabet igen.
Hovedårsagen til denne disposition var (er), at bidrage til så stor fleksibilitet som
muligt i arbejdet med at skrue et nyt, bæredygtigt MRD sammen.
Første del af året frem mod sommeren 2017, var især præget af oprydning og justering
af hverdagen mandskabsmæssigt, som økonomisk set, så disse forhold passede til de
nye kommende vilkår.
I slutningen af året omkring oktober, er der kommet gang i den ideudveksling og det
konstruktive arbejde med organisationen, som peger fremad mod en ny konstruktion og
en konkurrencedygtig profil af selskabet.
Dette vil sikre, at selskabet overlever og genopstår som en konstruktiv medspiller for
bl.a. Middelfart Sejlklub.
DS har opfordret MS (og MRD) til at byde ind på World Sailing Women Match Race
World Championship i 2019
Søren Tønder, MS formand og næstformand har i den forbindelse holdt nogle
konstruktive møder med bl.a. Sport Event Danmark, Sport Event Fyn samt Middelfart
Kommune i foråret 2017 vedrørende arrangementet.
De indledende møder indebærer så stor opbakning økonomisk set, at det umiddelbare
valg har været at sige ja til at indsende et bud på afholdelsen af arrangementet.
MS bestyrelsen har besluttet at klubben indgår i arrangementet under forudsætning af,
at MRD varetager det professionelle set up, der er nødvendigt, og at klubben får
mulighed for en positiv interesse i arrangementet økonomisk som markeringsmæssigt
set.
I løbet af året er der arbejdet med en ide om, at toilettet mellem omklædning og
nuværende bad nedlægges, så der på den måde bliver plads til at etablere bademulighed
i både herre- som pigeomklædning. Dette uden at udvide huset.
Ideen er stadig under udvikling og projektering mhp. realisering.
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Vild med vand projektet har igen i dette år været afholdt som et samarbejdsprojekt
mellem forskellige maritime instanser i Middelfart Kommune. Fra sejlklubbens siden
deltog vi med bl.a. sejlads i DS 37 samt forskellige arrangementer i ungdomsafdelingen.
Særligt indbudt i år var NORDSTJERNEN.
Der har deltager 4 til 5 hold, heraf et ungdomshold, i årets sejladser i Sejlsportsligaen.
Betaling for sejladserne har været indgående diskuteret. Bestyrelsens beslutning er, at
deltagerne selv betaler for deres deltagelse. Klubben betaler dog deltagerbebyr forlods
og deltagerne indbetaler så efterfølgende i forhold til, hvor meget den enkelte sejler.
Bestyrelsen godkendte, at rene ungdomshold og ungdomssejleres deltagelse i ligaen
betales af klubben. Middelfart Sejlklub deltager også igen i den kommende sæson 2018.
Pladsen omkring klubhuset og de mange joller er blevet diskuteret. Dels er der mange
joller dels sejler nogle meget, mens andre aldrig sejler. Kommunen har godkendt, at vi
kan stille joller på pladsen overfor klubhuset (på den anden side af vejen) og givet grønt
lys for, at vi eventuelt fjerne et antal vejsten (mod at sættet en mindre bom op i stedet)
således man kan køre joller denne vej ud og ned til vandet langs klubhuset. Løsningen
er at de joller, der sejler sjældent eller aldrig, kan flyttes over på denne plads.
Som rosinen i pølseenden afholdte bestyrelsen i januar et åbent bestyrelsesmøde med
temaet Vision. Fantastisk flot fremmøde og stor lyst til at blande sig resulterede i
udarbejdelse af egentligt Visionsudkast, som fremlægges på generalforsamlingen 2018.
Årets revision af regnskabet viser, at klubbens økonomi er god og sund, hvilket sætter
os i stand til at imødegå udfordringer bl.a. i forbindelse med marinaplanen.
Kapsejladsudvalget.
Onsdags sejladser med 26 tilmeldte. Vi havde valgt, at sejle en Forårsserie på 8
sejladser, hvor der var mulighed for 2 fratrækker.
Her efter sejlede vi en efterårsserie på 8 sejladser, med mulighed for 2 fratrækker.
Efterårsserien talte samtidig som klubmesterskabet. De enkelte løbsvinder kan ses på
klubbens hjemmeside. Samlede klubmester blev Karsten Svenningsen i Hvidunderet.
Tillykke til alle vinderne.
Vi afholdt Columbus Marin 1 + 2 Stat Cup, med deltages af 22 både. Det var en stigning i
antallet på 46%. Så kan vi foresætte denne udvikling gå vi nogle gode spændende år i
møde. Det var en dejlig dag, måde for sejler og hjælper på land. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til, at sig tak til vores sponsor og samarbejdspartner Columbus Marine.
Vi afholdt Brandsø Rundt i den første weekend i september, med deltages af knapt 70
både.
Det var et meget flot arrangement, hvor vi fik en meget flot TV dækning. På TV
billederne kunne vi se hvor smukt et område vi er heldige, at have vores daglige gang
ved.
For første gang i ”Brandsø Rundt” historien, blev der ikke sejlet Brandsø Rundt på
grund af det meget fine vejr, dvs. mangel på vind. Heldigvis kom der en meget svag
vind, så næsten alle deltager kunne gennemføre den afkorte bane.
Fællessejladser her blev sejladsen 7. juni aflyst på grund af for meget vind. Anden
sejlads blev sejlet 16 August i perfekt vejr.
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Sæsonen blev vanen tro afsluttet med afrigger sejladsen. Hvor der var flot
besætning/udklædning ved Banner 30 Morten Linnebjerg Blue2.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at sig tak til alle som har bidraget til, at få afviklet
de forskellige arrangementer samt en tak til alle der deltog. Det har betydet, at alle har
fået gode oplevelser både på vandet og på land.
Klubhusudvalg
klubhuset har ikke været meget udlejet denne vinter, da der har været flere aktiviteter
i klubhuset, som duelighedsbevis, OK sejlads/hygge, foredrag og Yacht skipper. Det er
positivt med den stigende aktivitet i klubhuset.
Der er opsat ny varmepumpe i klubhuset, og jeg vil gerne opfordre til, at
bliver slukket, da vi har mange aktiviteter i klubhuset vinteren over.

den ikke

Der er lavet serviceaftale gennem Midt jysk køleservice på varmepumpen, så denne
bliver efterset hvert år, da det samtidig er et lovkrav, når den er over 9Kw
Der er lavet nye aftale med EE Rengøring, som står for den ugentlige rengøring i
klubhuset. Vil gerne opfordre til, at man rydder op efter sig selv i klubhuset, stiller
borde på plads, sætter stolene op, da rengøringen ikke kan vaske gulve, når stolene står
på gulvet.
Der er opstilles en hvid plastickurv ved køkkenet. Heri lægges de viskestykker og
karklude som skal vaskes. Der ligger et begrænset antal viskestykker og karklude i
skuffen i køkkenet. Resten ligger på hylden i bureauet da viskestykker og karklude ikke
er beregnet til div. poleringsopgaver eller andet i klubben.
Omklædningsrummene skal ryddes op efter brug og er IKKE beregnet til tørrerum for
div. Våddragter, redningsveste og håndklæder. Man bedes venligst tage sine ting med
sig, når man forlader klubhuset.
Tov, ankre og andet bøjegrej bedes kvejlet op og sættes på plads efter brug. Hjælp gerne
hinanden med dette, så bøjegrejet altid er klar til brug.
Tur – og aktivitetsudvalget.
Tur- og aktivitetsudvalget har i årets løb afholdt de obligatoriske arrangementer:
Pinsetur til Årøsund, St. Hans Aften på Svinø, Haderslevtur, Afrigger fest, Julefrokost
og Nytårskur.
Til flere af disse arrangementer har der været en langt mindre tilslutning, end tilfældet
har været de tidligere år. Vi kan håbe på, at vejret har haft en væsentlig del af skylden.
Ud over de traditionelle arrangementer, har der været afholdt loppemarked, Kaj Ebler
gennemførte singlehandsejladsen med gourmet rundt om Fyn og i november havde vi
en aften med fællesspisning og indlæg med ferieoplevelser. Endelig var der en aften i
januar fremvisning af Vetus produkter samt kaffe og kage.
Sejlerskolen
Sejlerskolesæsonen startede op med 46 elever i bådene, hvoraf de 12 sejlede i
sejklubbens H-båd, ”Alfie”, henover ugen.
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Holdet var en mix af begyndere og 2-årselever samt enkelte, som gik på sejlerskole for
tredje år i træk. På grund af det høje antal elever blev der både sejlet i Matcher 37 og
Match 28 i sæsonen.
Kun to elever tog den praktiske prøve til duelighedsbevis i slutningen af sæsonen. Dette
tal vil stige markant i slutningen af denne sæson, da der er mange førsteårselever, som
går til dueligheds-navigation i sejlerskolen.
For at give elever mulighed for at komme på vanden når de har lært at sejle i
sejlerskolen har vi med Ole Liisborg, ”årets Guttermand” i spidsen oprettet Middelfart
Sejlerefterskole.
Middelfart Sejlerefterskole vision er at medvirke til, at eleverne fra Middelfart
Sejlerskole hjælpes videre som sejlere og forbliver medlemmer i Middelfart Sejlklub.
Marinaplanudvalg
Middelfart Kommune igangsatte to arbejdsgrupper, der hver skulle arbejde med
løsningsforslag til en samlet Marinaplan. Der har i begge arbejdsgrupper siddet
medlemmer af Sejlklubben.
Arbejdsgruppernes anbefalinger opsamles af en kommunal styregruppe, der indstiller
en samlet plan til godkendelse af Byrådet i marts måned.
Der blev afholdt 8 møder, hvor elementer fra Marinaplanen blev diskuteret igennem.
Infrastrukturgruppen tog til Marselisborg og Juelsminde for, at høre om reelle
erfaringer med stativordninger.
Der har i arbejdet med infrastruktur været fokus på:
Nyt slæbested, ny servicekaj, valg mastekran, valg af kranløsning, indretning af
vinteropbevaring til både og master, indretning af spuleplads, placering af ny bro 9 og
meget mere.
Arbejdsgruppen for rekreative anlæg har arbejdet med:
Parkeringsproblematikken, maritim legeplads, opdeling i rum, autocamperplads,
parkeringsbom, indkørsel til marina og meget mere
Da Byrådet først behandler styregruppens anbefalinger i marts, ligger der på
nuværende tidspunkt ikke et offentliggjort forslag til en ny marinaplan.
Marinaplanens nye tiltag er ambitiøse og det må derfor forventes, at realiseringen af
planen vil strække sig over en del år. Det er op til Byrådet, at prioritere planens
elementer.
Det er bestyrelsens opfattelse, at Middelfart Kommune under det sidste års arbejde med
Marinaplanen, har udvist villighed til, at lytte til brugernes forslag og bemærkninger.
Middelfart Kommune har lovet, at inddrage brugerne - også i forbindelse med
realiseringen af marinaplanen.
Bestyrelsen vil naturligvis følge realiseringen af planen tæt.
Ungdomsudvalg
Jolle og ungdomsafdelingen har omkring 70 aktive medlemmer og der har hen over
året være livlig aktivitet i afdelingen.
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Foråret startede, som altid, med, at vi afholdte kæntringsøvelser i Strib svømmehal
efterfulgt af en lørdag med jolleklargøring. Der var et stort fremmøde, og mange joller
blev fine og gjort klar til sejlads.
Der blev afholdt en 29er camp i det tidligere forår, hvor sejlere trodsede vind og kulde.
I tiden op til sommerferien blev et større skolesamarbejde afviklet samt det
tilbagevendende stævne ”Fænø- rundt” og vores sommer-camp, som dog ikke var særlig
godt besøgt i år.
Alle arrangementer gav gode penge i kassen og er med til at sikre afdelingen succes og
fremtid. Fænø-rundt-konceptet er et koncept, som holder, hvor både voksne og børn
kan være med og hygge sig.
Det myldrer med OK-joller på vores plads. Bo Jensen har fået godt skub i den klasse og
jeg tror, at der er mere end 20 aktive OK-sejlere i klubben. Ikke nok med at de sejler
sommer og vinter, men de drager også ud til stævner i Danmark og udlandet. Flere af
sejlerne laver gode placeringer i det hårde OK-felt, der er i Danmark.
Der har været et fint optag af nye optimistsejlere i klubben, men vores surf-afdeling er
vingeskudt. Der er 3-4 aktive sejlere i den afdeling, men det ser ud til, at nogle unge
ildsjæle er klar til at give afdelingen en særlig indsats.
Vi har grejet, vandet og mulighederne, så mangler vi bare en flok unge og ældre, som
har lyst til at give den gas på surfbrættet.
Ud over de mange aktiviteter, så har trænere og sejlere haft mange dejlige timer på
vandet, hvor de har haft det sjovt, samtidig med at de har lært en masse om sejlads og
færden på vandet. Det er en krævende sport, som kræver mere og mere fysik og hjerne
og som samtidig styrker netop disse elementer.
Der har igen i år været fokus på fysisk træning hen over vinterperioden. Flere af de
unge sejlere møder op hver tirsdag, hvor de giver den gas med motion og fysiske
aktiviteter. Vinterperioden bliver også brugt til at videreuddanne vores trænere. Flere
bliver sendt på kursus og vi er vel blandt de klubber i Danmark, som har flest
højtuddannede trænere.
Det er en investering i kvalitet og miljø. Trænerne bliver hængende i klubben og de nye
sejlere får kompetent undervisning.
Dansk Sejlunion har godkendt MSU som sportsklub. Vi opfylder de krav unionen har til
en SPORTS-KLUB. Det betyder, at vi har særlig fokus på sejlads som sport, hvor motion
og trænerkompetencer er i fokus.
Jeg synes, at det er fedt, hvis afdelingen kan rumme både tursejlere og kapsejlere, hvor
sidstnævnte har særlig fokus på sejlads som en sport på højt niveau.
Netop derfor har der været flere eksterne trænere gennem klubben i efteråret.
Danmarks dygtigste Hobie 16 og 29er-sejlere har været forbi klubben for at hjælpe
vores sejlere videre i deres sport. Det har de unge taget imod med kyshånd. Jeg regner
med, at den særlige fokus vil fortsætte i 2018. Det er dejligt at se, hvor meget de bedste
sejlere ønsker at udvikle andre sejlere. Den Danske-Model virker.
Afdelingens økonomi ser fornuftig ud. Vi bruger ikke flere penge end vi har og vi er gode
til at søge fonde og sponsorater.
Igen i år har vi modtaget ca. 100.000,- i sponsorater og tilskud.
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Det betyder, at det er forholdsvis billigt, at gå til sejlads, samtidig med, at vi i år har
kunne indkøbe en helt ny følgebåd.
Det røde lyn er ved at blive gjort klar af Motor-Hans og der er tale om en kvalitetsbåd af
mærket Tornado 5,4.
Dette gøres bl.a. ved at tilsikre, at medlemmerne af Middelfart Sejlerefterskole gennem
fortsat medlemsskab tilbydes at leje sejlerskolens H-båd.
Sejlerskolens H-båd er en succes og var udlejet til elever med duelighedsbevis tirsdag,
onsdag og torsdag og blev brugt til undervisning om mandagen. H-båden var med til
mange af onsdagssejladserne, hvilket viser at det er muligt at gå direkte fra sejlerskole
og ud på kapsejladsbanen.
I år har vi sat alle sejl for at få så mange som muligt til at tage duelighedsbeviset og
yachtskipper 3. Og det er med slet skjult stolthed at vi har vi har hele tre
navigationshold, som bliver undervist af klubbens egne instruktører Viki Simonsen og
Arne Petersen. Tirsdagsholdes, som undervises over 12 tirsdage har 11 elever og
weekendholdet, som undervises over 3 weekends har også 11 elever, og endeligt er der
9 elever på yachtskipper 3, som må slide i klubben hele 4 weekends.
Slutteligt en stor tak til instruktørerne, som har brugt 15 mandage på at lære fra sig.
Uden dem havde vi ingen sejlskole og uden sejlskole en meget begrænset tilgang i
klubbens medlemstal.
Webudvalg
Webudvalget opgave har I det forgangene år mest været opdateringer af den
eksisterende side.
Brandsø Rundt og 2 Star Cup hjemmesiderne har i årets løb fået en overhaling, mest
drevet af sponsorskifte.
Ambitionen var at få skiftet hjemmesiden i november, men pga. af aktiviteter på
arbejde og andre steder, nåede jeg kun at få indsamlet informationer om domænet, DNS,
FTP login til den gl. side osv.
Så alle de kedelige forberedelser er nu på plads til et skifte til en mere tidsvarende side.
Tore og Brit har sammen med undertegnede haft et opstartsmøde for at afdække, hvilke
behov en ny hjemmeside skal dække, og hvem siden skal henvende sig til. Vi regner
med, at det begynder at være synlige resultater snart og være godt i mål inden
sæsonstart.
Det kræver opbakning fra de forskellige udvalg, der bliver bedt om at kigge på, hvad der
skal med over på en ny side og hvordan strukturen skal være på deres område af
hjemmesiden.
Klubbens medlemmer vil også blive opfordret til at komme med gode ideer til
hjemmesiden.
Medlemmerne må huske at indhold på en hjemmeside ikke kommer af sig selv, hverken nu eller
fremover. Både de faste opslag og nyheder skabes af medlemmerne for medlemmerne,
så webudvalget, som nu er tredoblet, vil opfordre til, at man flittigt indsender materiale
til siden.
Dialog mellem medlemmerne opfordres til at ske på Facebooksiderne.

