Norsminde 40 år NFFS
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Vi har taget hul på en særlig dag. Fejrer 40 års jubilæum for Norsminde Yachtklub og havn.
Havnen blev ifølge de officielle papirer indviet den 20. maj 1978. Yachtklubbens ældste
medlemmer kan dog berette om brugen af et usikkert pæleanlæg i de foregående 8-10 år.
Norsminde for fulde sej, NFFS bliver også afviklet idag fra Kl. 11 til 17. Endelig fejres havnens
dag over det ganske land.
Dejligt at se jer møde op og være med til at fejre Yachtklubben og Havnen. Vi kunne godt have
været lidt flere i betragtning af at NY har valgt at invitere og slå dørene op for både medlemmer af
Yachtklubben, Sejlklubben og også de uorganiserede pladshavere uden medlemsskab. Men det kan
skyldes, at nogen hellere vil ud og sejle i det gode vejr - i bl.andet Two Star kapsejladsen - det kan
man ikke sige noget til - og samtidig har vi konkurrence fra North Side, som nok tiltrækker de
yngre generationer.
Sådan vil det altid være, når der samtidig er andre spændende tilbud. De fleste som kender
Norsminde vender imidlertid tilbage hertil. For alle uanset alder og tilgang til stedet her har en
masse gode aktiviteter med bådene og et betydeligt socialt samvær - når der er tirsdagssejlads eller
tursejlads, og når man er gået i land - altid med Norsminde som fællesnævner for disse oplevelser.
Det kan næppe siges for tit, at Norsminde er noget ganske særligt - ikke blot fordi vi er her - men
fordi vi har et fælles ønske om at bevare det overskuelige og kammeratlige miljø. Ved de
forskellige former for sejlads, ved vedligeholdelse af bådene og ved samvær i klubhuset.
Stedet har samtidig en naturgiven skønhed med beliggenheden mellem fjord og hav. Ikke som de
store marinaer, der mest ligner parkeringspladser - som naturligvis har en praktisk betydning - men
uden det miljø og de rige traditioner, som er typisk for Norsminde og lignende mindre havne. Husk
at fortælle hvad der tilbydes her, når I er i fremmede havne eller andre steder, hvor det kan skabe
interesse. Der er ganske vist ikke mange ledige pladser i havnen, men vi kan godt bruge flere
medlemmer i klubberne.
På Yachtklubbens vegne vil jeg gerne sige tak til Havnen for godt samarbejde gennem årene. Det
gælder det organisatoriske mellem klub og havn, og det gælder det store praktiske arbejde med at
vedligeholde havneanlægget. Det er også en tak til de mange frivillige hjælpere, som deltager i
arbejdet.
Jeg synes, vi skal udtrykke vores glæde over Norsminde og sende gode ønsker for de næst 40 år.
Norsminde længe leve Hurra Hurra Hurra
Norsmindevisen omdeles, og der synges nogle vers.
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