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Bestyrelsens årsberetning for 2022 

 

Bestyrelsens medlemmer 

 
Kasserer:   Mette Reilev 

MRD udvalg:   Erik Christiansen 

Kapsejladsudvalg: Steen Madsen 

Ungdomsudvalg:  Annette Strøm Jacobsen 

Sejlerskoleudvalg:  Benny Møller 

Klubhusudvalg: Bo Frederiksen 

Formand:  Uffe Sudergaard 

 

I 2022 blev der afholdt otte bestyrelsesmøder, som hele året kunne afholdes som fysiske 
møder. Udover den almindelige drift af klubben har bestyrelsen sammen med vores sam-
arbejdspartnere arbejdet med: 

● Middelfart kommune omkring bygning af Multihus / finansiering heraf. 
● Middelfart Marina  (via brugerrådet og havnefogeden) forsøgt at få reduceret pri-

sen for “enkle kranløft” og integrering af det gamle slæbested i klubbens areal.  
● Deltagelse i følgeudvalget for marineplanen. 
● Samarbejde med Matchrace-centreret omkring udskiftning af klubbens broer.  
● Møder med naboklubberne og samarbejde om ligastævne m.m. 

Efter en vinter med enkelte aktiviteter, blev sæsonen skudt godt igang med standerhejs-
ning, som blandt andet indeholdt båddåb af klubbens nyeste H-båd og klubmesterskab i 
Modelbådssejlads. Desuden var der mulighed for besigtigelse af klubbens nye grund-
stykke, som vi hen over vinteren 2021-2022 var så heldige at blive tildelt af Middelfart kom-
mune. 

Efter nogle stille år er aktivitetsniveauet i klubben tilbage på vanligt niveau. Dog ser vi, 
som mange andre foreninger, en ændring i folks forhold til det at være en del af en for-
ening. Dette har vi desværre også kunne konstatere i forhold til størrelsen af vores ung-
domsafdeling, men fortvivl ikke - der er kræfter som fremad vil arbejde på, at ungdomsaf-
delingen igen er med til at skabe mange nye sejlere. Spred desuden gerne budskabet til 
børn og unge om, at sejlsport er en fantastisk aktivitet. Det vil desuden være et fokusom-
råde for bestyrelsen at styrke foreningen, og sikre at Middelfart Sejlklub også i fremtiden 
er en attraktiv forening, for alle sejlere, i vores område.  

Middelfart Sejlklub har uændret lidt over 300 medlemmer og en sund økonomi. Alle ud-
valg og aktiviteter har i 2022 formået at bidrage økonomisk  positivt til dette, hvilket jeg 
synes er meget flot, og taler for en sund indstilling blandt klubbens medlemmer. Arbejdet 
i bestyrelsen har været godt og konstruktiv i det forgange år og vi håber at flere har lyst til 
at tage del i dette arbejde fremover.   
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Fra bestyrelsen side vil vi gerne takke alle de frivillige, der på hver sin måde allerede bidra-
ger til klubbens liv. En klub er kun en klub i kraft at de medlemmer som er i den, og de ak-
tiviteter som er omdrejningspunktet for dem.  

Må 2023 blive et godt år for Middelfart sejlklub.  

Formand Uffe Sudergaard 

 

 

Kapsejladsudvalg:  

Onsdags sejlads og klubmester 

I 2022-sæsonen kunne vi mønstre 24 både til start, hvis alle tilmeldte var kommet på en 
gang. Vi sejlede på vores sædvanlige set up, med sæsonens 2 sidste sejladser som tæl-
lende dobbelt. Klubmester 2022 blev team BANZAII. Det virker som om der skal noget ny 
tænkning til, for at fastholde eller måske få flere både på vandet. Det er et meget stort øn-
ske fra kapsejladsudvalget, at deltagere og interesserede giver deres mening til kende og 
kommer med input, der evt. kan forbedre vores set up. 

 

Columbus 2 star serien 

Columbus 2 star var i 2022 en kæmpe succes. Der var til sidste afdeling i Fredericia/Strib 
tilmeldt 29 både. Samlet vinder blev Grace, og generelt en meget flot præstation af MS 
med Middelfart både på de første 4 pladser. Bedste flerskrog blev Jane Doe. Der bliver i år 
givet fuld gas med Columbus 2 star, så der nu er 5 sejlklubber i Lillebælt der samarbejder 
om denne skønne sejladsform. Det er med til at sikre en meget varieret flåde af både, så 
der vil altid være en eller tre du kan kæmpe med. Tilmeldingen til årets 2 star er åben, så 
kom frisk. 

Brandsø rundt 

Vejlbylund Brandsø rundt, blev i 2022 genfødt i en optimeret udgave. Vinder overalt blev 
Orkanen, og Middelfart Sejlklub løb igen med titlen som hurtigste klub. Ideen var/er et 
stævne der mere og mere skal tage form som en havnefest. Der skal være aktiviteter til 
land og til vands hele dagen, så der er noget der trækker folk ned på havnen. I 2023 vil de 
fleste foreninger i Middelfart, med en eller anden tilknytning til vandet, være at finde på 
havnen denne dag. Vi satser stort på at få Brandsø Rundt tilbage på et niveau som det var 
for 10-20 år siden. Det kræver at vi alle støtter op og huske at sprede det gode budskab. 

2023 

Der vil igen i år være mange aktiviteter i Middelfart sejlklub. Der skal f.eks. sejles et Wayfa-
rer stævne i maj måned. Der vil samtidig være 1. sejlads i Columbus 2 star i Kolding og i 
juni er der 2 Star i Middelfart. Så er der selvfølgelig Vejlbylund Brandsø Rundt, første lør-
dag i Sept. Anden weekend er der Grundig cup for J70 med Middelfart sejlklub som ar-
rangør. Alt dette kræver en masse manpower. Derfor vil jeg gerne opfordre til at I støtter 
jeres klub, samt kommer og bliver en del af disse sjove arrangementer med en masse so-
cialt samvær. 
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Med sejler hilsen 

Steen KU 

 

Ungdomsudvalg:   

Jolle og ungdomsafdelingen fik i 2022 ikke væsentligt flere medlemmer og aktiviteten 
har været lille sammenlignet med tidligere tider. Ikke desto mindre har årshjulet været i 
gang og der har været sejlads og træningstilbud gennem hele sæsonen 2 gange om 
ugen. 

De planlagte aktiviteter har været gennemført, selvom vinteren 2021/22 stadig bar præg 
af Corona-restriktioner. Sæsonen startede med den sædvanlige fælles bådklargøring og 
kæntringsøvelser i Strib Svømmehal. Vi fik gennemført det legendariske stævne Fænø 
Rundt i juni med godt 40 deltagere og det var som sædvanligt en succes. Vi fik også af-
holdt en anderledes dag-sommercamp og det lykkedes at gennemføre et mindre skole-
samarbejde i juni. Et samarbejde som giver et overskud, men som også kræver mange 
ressourcer. 

Surfafdelingen har igen i år haft en ugentlig aktivitet og endda fået flere medlemmer. De 
har afholdt flere fælles ture,  bla. til Bogense Strand og Gamborg.  

Som ventet var der tab af ressourcer på træner fronten, da mange af de ”store” er flyttet til 
studenter byerne og på efterskole. Jeg kan glæder alle sejlere med at det er lykkedes at få 
skabt sejlere for livet. 4 af de store unge har selv købt deres første H-båd, Spækhugger og 
Bianca 27 og sejlet på eventyr på verdenshavene. 

Trods få hænder har alle vores arrangementer genereret overskud og der har været fra-
salg af 4 gamle optier til Strib Sejlklub til 10.500 kr. Samlet har ungdomsafdelingen igen 
leveret et overskud – dette år på ca. 16.000 kr.  

OK- benzin-aftalen øgede igen sin støtte med 50 % og her kom der godt 7.300 kr. ind som 
generel støtte til klubben. Middelfart Sparekasse har støttet 2022 med en ny sponsoraftale 
på 25.000 kr. for kommende treårs-periode knyttet til Fænø Rundt. Vores samarbejde 
med MRD er fortsat super godt og det er et stort aktiv, at mange af vores store sejlere 
også arbejder for MRD med eventsejllads og instruktion. 

Mit formandsakb for Jolle- og Ungdomsafdelingen stoppede brat i november, da jeg er 
flyttet til Rold Skov. Samuel Lundsfryd har med hjælp fra forældre initieret vinteraktivite-
ter og jeg håber at Samuel vil hjælpe afdelingen videre i 2023. Samuel vil få særlig få brug 
for hjælp til at sikre indbetaling af kontingent og leje – at finde på aktiviteter skal han nok 
klare       

Rold Skov, februar 2023, Jolle- og Ungdomsformand, Annette Strøm 
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Sejlerskoleudvalg:   

Sejlerskolesæsonen startede året med en aflysning, da der grundet Corona først på året 
ikke var muligt at gennemføre den planlagte undervisning til den teoretiske del af due-
lighedsbeviset for lystfartøjer. 

Sejlersæsonen bød på 30 elever i 5 både, derudover sejlede 15 elever i sejlklubbens H-
både, ”Alfi” og ”Leifi” hen over ugen. Sejlerskolens elever var et mix af begyndere og 2-års-
elever men med flest begynderhold. En del elever gik op til den praktiske prøve til due-
lighedsbevis i slutningen af sejlsæsonen. 

Igen i år blev alle sejl sat for at få så mange som muligt til at tage den teoretiske del af du-
elighedsprøven. Der blev oprettet navigationshold, som over 3 weekends i januar 2023 
modtager undervisning til den teoretiske del af duelighedsbeviset. 

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

Sejlerskolens har 2 H-både til rådighed for dem der vil prøve sejlads på egen hånd, således 
at en besætning på 3 mand kan komme på vandet en hel sæson for en billig penge. Vi 
havde også i 2022 Ole Liisborg i spidsen for vores H-båd og kan rette en tak til ham for det 
store arbejde han ligger i opgaven. H-bådene kan lejes af alle klubbens medlemmer, også 
i weekends, blot lejer har duelighedsbevis. 

Slutteligt en stor tak til instruktørerne, som har brugt mandage og weekends på at lære 
fra sig. Uden dem havde vi ingen sejlskole og uden sejlerskole en meget begrænset til-
gang i klubbens medlemstal. 

Også en stor tak til MRD for et godt samarbejde til glæde for både klubbens aktiviteter og 
for at være fleksible, når der er ting der klumper sig sammen, og ting der skal gå op i en 
højere enhed. 
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Aktivitetsudvalget: 
 
 
 

MRD udvalg:    

2022 var et godt år for MRD. Corona hørte fortiden til og der var mange aktiviteter i MRD i 
løbet af 2022. Eventsalget gik godt og flere virksomheder valgte at afvikle deres persona-
leudviklingsaktiviteter i Danmark. Det gode salg af events fortsatte til ind i efteråret og de 
forløbelige tal for regnskabsåret 2022 ser fornuftigt ud. Den fornuftige økonomi har gjort 
det muligt at løfte de 6 DS-37’er mht. stand og rig. De har alle fået en større omgang, ude 
som inde, men det er især vigtigt at fortælle, at alle har fået en helt ny rig på. Det var en 
bekostelig omgang, men så kan de også sejle i mange år endnu. Der findes jo intet alter-
nativ til de gode DS-37, både som eventbåd og som sejlerskolebåd. Samtidig gør de det 
også fornuftigt under en kapsejlads, hvor de er oppe i mod mere moderne både. 

Igen i år har MRD været bakket godt op af klubbens medlemmer, især de ”unge ældre 
mænd”, som der bare er kommet flere af. De hjælper til med at holde bådene og MRD kø-
rende og de skal alle have en særlig tak for det fantastiske arbejde, som de gør. De har vist 
nok oprettet en forening, som har til formål at hjælpe klubben og MRD - det lyder hygge-
ligt �� 
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Claus Hansson har igennem de sidste mange år været en aktiv del af MRD og modersel-
skabet Matchrace APS. Han har været med til at sikre at MRD kunne bestå, i en tid hvor 
der var modvind, men nu ønsker han at trække sig fra selskabet og bruge sin tid på noget 
andet. MRD har overtaget hans anparter og der arbejdes i skrivende stund på en ny ejer-
form for MRD, hvor det vil være muligt for sejlerne at komme endnu tættere på MRD, i 
form af ejerskab. MRD skylder Claus en stor tak for sin tid i MRD og især en tak for at tro 
på ,og kæmpe for konceptet. Middelfart sejlklub ser positivt på MRD’s fremtid, som vil in-
deholde endnu mere eventsejlads, sejlerskolesejlads, kapsejlads og store som mindre 
stævner. MRD’s primære formål er at være sejlads-fremmende for området og eventsej-
ladsen skal derfor ses som en løftestang for denne udvikling. Derfor vil MRD igen i 2023 
være involveret i mange sejleraktiviteter og der arbejdes i øjeblikke på et set up, som, 
sammen med Middelfart Sejlklub, vil have endnu mere fokus på sejlsportsudvikling og 
sejladsfremmende aktiviteter. 

 

MRD-udvalget Erik Christiansen, Middelfart Sejlklub. 

 

 


