
Bestyrelsens beretning 2018 

Formanden 

Møder i perioden: 

2 åbne bestyrelsesmøder samt 8 bestyrelsesmøder 
Herudover en række møder med kommunen heraf 3 om trekantsgrunden bag klubhuset vedrørende evt. 
nybygning på grunden. 
Klubberne i Snævringen dvs. Kolding, Skærbæk, Strib og Fredericia har afholdt 2 møder. Det har ikke vist sig 
muligt at afholde fællesarrangementer. 

Bestyrelsens sammensætning i denne samling: 

Gert Larsen, kapsejladsudvalg 
Erik Christiansen, ungdomsudvalg 
Arne Petersen, sekretær 
Vivi Lund Møller, kasserer 
Alvin Bang, Sejlerskoleudvalg 
Søren H. Trolle, formand 
Klubbens revisorer: Jesper Krautwald og Benny Møller 
 
Efter generalforsamlingen, hvor der ikke blev valgt en husformand, indtrådte Rune Larsen i dette vigtige 
udvalg – suppleret af Carsten Thorsager. 
Det lykkedes aldrig at finde ny tursejlerformand, men Erik Petersen er venligst fortsat på denne post. Blot 
udenfor bestyrelsen.  
Karsten Svenningsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men har alligevel i løbet af året udarbejdet og 
søsat vores nye hjemmeside. Dejlig overskuelig og informativ.  

På det konstituerende møde efter generalforsamlingen blev Erik Christiansen valgt som næstformand i 
klubben. 

Erik blev ligeledes udpeget som MS-repræsentant i MRD´s bestyrelse. 

Ved afslutningen af året oprettede bestyrelsen et egentligt MRD-udvalg med Erik Christiansen som 
udvalgsformand  

Klubbens visionsplan, som blev vedtaget på sidste generalforsamling, danner bl.a. afsæt for ideen om at 
bygge et ”Maritimt Fitnesscenter/sportscenter, som kan bidrage til opfyldelse af målene heri. Vores mål er 
desuden, at centeret får pondus til at kunne markere sig nationalt med sejlsportslige begivenheder både på 
vand som på land. 
Der har i den forbindelse været afholdt flere møder med kommunen om byggeri på pladsen lige overfor 
klubhuset, på den anden side af Østre Hougvej.  
I skrivende stund er det dog uafklaret, om kommunen finder det hensigtsmæssigt, at der bygges sejl-
SPORTS-fremmende foreningsbyggeri her, eller om kommunen hellere ser pladsen brugt til, f.eks. kontor- 
og erhvervsbyggeri eller lignende. 

Som en konsekvens af vores byggeønske er der sammensat en arbejdsgruppe, der har opgaven at skitsere 
behov og ideer til- og med byggeriet.  
På ideblokken ligger en multihal der både tjener som basis for opbevaring, reparation af joller og ribs m.m., 



medlemmer kan klare mindre reparationer i det tilknyttede værksted og ungdommen kan styrketræne 
igennem både sommer og vintersæson. Hvad med en klatrevæg?  
Hertil en klubhusbygning der supplerer det nuværende klubhus og som udvider vores nuværende 
sparsomme aktivitetsmuligheder betragteligt. Det vil desuden gøre det muligt at inddrage nuværende og 
kommende samarbejdspartnere, eks. MRD, skolerne, gymnasiet, børnehaver endnu mere og på helt andre 
måder.  

En tidligere ide om at omdanne toilettet ved omklædningsrummet til baderum, således både herre- og 
dameomklædningsrummene har bademuligheder, er sat i bero og afventer de potentielle muligheder i 
ovenstående. 
  
MS og MRD har genstartet ”fordum tiders” Søndags - Match Race. Ideen har vist sig at ramme et behov, 
som gør det oplagt at sejladserne fortsætter i løbet af foråret.  
En Lej og Sejl ordning er også sat på bedding. Ideer er, at man betaler en årsleje, som giver adgang til at 
sejle, når MRD-bådene er ledige. Nærmere herom i løbet af forår 2019. 

Det har været et tilbagevendende ønske i de senere år, at de mange kontingenttyper bliver sat på prøve. En 
af de modeller vi har arbejdet med, er en enhedsmodel, hvor alle medlemmer betaler samme kontingent, 
junior som senior A og B etc. Resultatet præsenteres for generalforsamlingen dette år.  

Vild med Vand og Havnens dag. Det må konstateres, at det ikke er en god ide at lægge datoen for denne 
aktivitet samtidig med Rock under Broen, hvilket også er meddelt sekretariatet bag Havnens Dag. 
En række institutioner udenfor Middelfart Sejlklubs rækker får hermed en tak for deres medvirken til at 
gennemføre Havnens Dag. Det er først og fremmest foreningerne og personerne bag Nordstjerne, 
smakkejollerne, kajakklubben samt Middelfarts havnefoged. 

Middelfart Sejlklubs dygtige sejlerpige, Naja Bjørnholt Christiansen vandt i år europamesterskabet i Hobie 
Cat 16 sammen med Nikolaj Bjørnholt. Stort tillykke til hende (og Nikolaj).  

 
Kapsejladsudvalget 

Vi har i sæsonen 2018 haft følgende arrangementer. 

Onsdags sejladser med 23 tilmeldte. Vi havde valgt at sejle en Forårsserie på 8 sejladser, hvor der var 
mulighed for 2 fratrækker.  
Herefter 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 Steen Madsen. Tillykke til alle vinderne.  

Vi afholdt Columbus Marin 1 + 2 Stat Cup, med deltages af 26 både 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. 
 
For andet år i træk blev der ikke sejlet Brandsø Rundt på grund af den meget svage vind. Men det betød, at 
næsten alle deltager kom i mål og kunne få en velfortjent pølse og kold øl. vind,  

Fællessejladser sejladserne blev sejlet i dejligt vejr. Middelfart mandskaberne gjorde det som altid godt. 



Middelfart Sejlklub ligahold har i 2018 deltaget i Sejlsportsligaens sejladser. Efter 4 stævner i: 
Frederikshavn, Kerteminde, Skovshoved og Aarhus rakte en placering på henholdsvis 16´, 13´, og 8 pladsen, 
til en samlet 13. plads ud af 18 hold, hvilket betyder, at vi forbliver i ligaen i 2019. 

Sæsonen blev vanen tro afslutter med afrigger sejladsen. Hvor der var flotte besætning/udklædning og 
masser af godt humør  

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. 

Finnjolle-DM 
Efter en forespørgsel fra Finn klubben sagde vi ja til at afholde Finnjolle-DM. Det er et åbent DIF-DM, hvilket 
betyder, at udenlandske sejlere kan deltage, og at der skal uddeles rigtige DIF-medaljer, samt at der stilles 
skærpede krav til afvikling og dommere. 

Vi – mere end 30 klubmedlemmer – satte alle sejl til for at det skulle blive et rigtig godt stævne, hvor 
Middelfart Sejlklub kunne vise sig frem som kvalificeret arrangør. Da det er flere år siden, at der er afviklet 
større stævner i klubregi, måtte meget arbejdes op fra bunden.  

Helt fejlfri blev stævnet ikke, men vi høstede en masse ros fra deltagerne. Stævnet gav også et ok overskud. 
Vi talte om vigtigheden af, at pengene skulle gå til noget særligt, og ikke bare gå i klubkassen. 

Derfor en stor tak til Christian Thomsen og ”Finnjolle-holdet”, som har været med til at få stævnet til at 
lykkes. Ud over omtale og overskud har afviklingen af dette Finn DM givet et sammenhold og en holdånd, 
som rækker langt ud over stævnet. 

 
Sejlerskoleudvalget 

Sejlerskolesæsonen startede op med 38 elever i bådene, hvoraf de 10 sejlede i sejlklubbens H-båd, ”Alfie”, 
henover ugen. Holdet var en mix af begyndere, pigehold og 2-årselever samt enkelte, som gik på sejlerskole 
for tredje år i træk.  

Hele 16 elever tog den praktiske prøve til duelighedsbevis i slutningen af sæsonen. Igen i år har vi sat alle 
sejl for at få så mange som muligt til at tage duelighedsbeviset og yachtskipper 3.  Det er med slet skjult 
stolthed at vi har vi har to navigationshold, som bliver undervist af klubbens egne instruktører Arne 
Petersen og Erik Petersen. Dueligheds-weekendholdet, som undervises over 3 weekends, har 10 elever, og 
Yachtskipper af 3. grad har 12 elever på holdet, som undervises over 4 weekends frem til april. 

Middelfart Sejlerefterskole vision er at medvirke til, at eleverne fra Middelfart Sejlerskole hjælpes videre 
som sejlere og forbliver medlemmer i Middelfart Sejlklub, når de er færdige på sejlerskolen. 

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. Vi har igen i år, med Ole Liisborg i 
spidsen, fået vores H-båd Alfi på vandet alle ugens dage. 

H-båden kan lejes af alle klubbens medlemmer, også i weekends, blot lejer har duelighedsbevis. 

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. 



 

Ungdomsudvalget 

Jolle og ungdomsafdelingen har omkring 70 aktive medlemmer og der har hen over året være livlig aktivitet 
i afdelingen. 

Foråret startede 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.  

Træningen startede efter påskes og flere nye optimistsejlere mødte op. Optimistgruppen udgør den største 
gruppe i afdelingen pt og det er skønt at byde velkommen til nye sejlere og forældre. 

Vores samarbejde med MRD er så godt som aldrig før. Det gav os en mulighed for at afholde Fyn Rundt for 
Unge i DS-37’erne. Vi sendte 6 besætninger rundt om Fyn, i forbindelse med Palby Fyn Cup og en 
besætning fra Middelfart Sejlklub vandt det løb, som DS-37erne indgik i. Ca. 40 unge fik en oplevelse for 
livet og opmærksomheden på den nye aktivitet var stor. Vi planlægger at gentage succesen igen i 2019. Tak 
til MRD for fantastisk service og samarbejde og tak til dem som hjalp med arrangementet. 

Vi fik igen i 2018 afholdt Fænø Rundt og en reduceret Sommer-camp. Opbakningen til Fænø Rundt var stor, 
men den ellers så populære Sommer-camp er på retur. Afdelingen har til opgave at nytænke konceptet. 
Surf afdelingen blev forsøgt genoplivet i efteråret, hvor Ole, som er forældre til en af vores ældre sejler, 
troligt kørte fra Midtjylland to gange i ugen, for at træne de få surfere som mødte op. Jeg håber, at Ole igen 
næste år vil hjælpe i afdelingen.  

Et vellykket skolesamarbejde blev igen i år gennemført, hvor ca. 20 unge folkeskoleelever fik en 
uforglemmelige uge på vandet omgivet af trænere fra Middelfart Sejlklub. Aktiviteten bidrager positivt til 
klubkassen.  

Der er stadig mange OK-joller på området, men sejladsaktiviteten fylder ikke så meget som i det 
foregående år. Derimod ser det ud til at der er ved at komme flere Finnjoller til klubben. Det er fedt, hvis 
voksen-jolle-aktiviteterne bibeholdes og udvikler sig. Det må vi klart facilitere og støtte op om.  

Vejret var hele sæsonen skønt og mange trænere og sejlere haft mange dejlige timer på vandet. Vi har 
desværre mistet flere af de gamle ungdomssejlere, da de nu har alderen til at drage ud i verden eller andre 
storbyer rundt omkring i Danmark. De vil blive savnet og jeg håber, at de på et tidspunkt vender tilbage til 
området og genoptager sejlads. En ny generation er ved at blive bygget op og flere sejlere og forældre 
samles til fælles stævneudflugter og andre aktiviteter. Det er dejligt at følge med i på sidelinjen. Nye 
kræfter er trådt til og nye samarbejder bygges op, hvor forældrene sammen søger fondsmidler, laves nye 
motionstiltag i klubben og meget mere. 

Mit arbejde har især været fokuseret på enkeltstående aktiviteter og bestyrelsesarbejdet. Klubben har pt. 
en mulighed for at styrke samarbejdet med MRD, samt udvide det fysiske klubområdet i kraft af den nye 
lokal- og marina-plan. Sidstnævnte er et omfattende arbejde med flere udfordringer, men det er nu 
klubben skal sætte sig på områder omkring klubben, ellers bliver det taget af andre parter, som ønsker at 
etablere sig i området.  

Jeg stopper som ungdomsformand og fortsætter i et udvalg, som har til formål, at styrke og udvikle 
samarbejdet med MRD. Tak for nu. Erik Christiansen. 
 



Klubhusudvalget 

Der skal vælges ny husformand da jeg trækker mig fra posten. 

Der er indkøbt ny opvaskemaskine, som installeres sammen med et tiltrængt kalkfilter. 

Kommende opgaver som skal udføres i forår/sommer: 

Udvendig træbeskyttelse skal påføres. (MULIG ARBEJDSWEEKEND) 

Mulig ny varmtvandsbeholder da den gamle har været utæt. Den er blevet ordnet, men kører nok på sidste 
vers. 

Reparation af sprunget vandrør i masteskur skal udføres snarest (er måske udført når generalforsamlingen 
finder sted)  

Hvordan gør vi med adgang til hus, når dette udlånes? skal dem, der låner bare have vores adgangskode? 

 


