Standerhejsning søndag d. 20.04.2020
Kære alle
Standerhejsningen i år bliver anderledes end den plejer. Det skyldes naturligvis Covid-19. Vi kan
ikke samles, som vi plejer, foran flagstangen, og formanden kan ikke holde sin tale. Det er trist,
men standeren hejses, og sæsonen skydes i gang kl. 13.00 af bestyrelsen alene.
Vi er heldige, at vores fritidsinteresse/sport foregår udendørs og på vandet, men der er fortsat
restriktioner og anbefalinger fra myndighederne og Dansk sejlunion, der skal overholdes. I en
forening som vores, med et klubhus der ofte benyttes af mange medlemmer, heraf flere ældre, er
det nødvendigt, at vi tænker os om og tager virussen alvorligt også ude i det fri.
Det skal dog ikke afholde os fra at tage en tur ud at sejle. Det er der allerede mange der har gjort.
De første både kom i vandet allerede 27. marts. 2. søsætning var d. 3. april og 3. og sidste
søsætning skete i går lørdag d. 18 april. Så er stort set alle både i vandet og de sidste master kan
blive påsat og den afsluttende klargøring kan udføres.
Vores julebanko overgik i år alles forventninger med over 30 deltagere. Vi er dog ikke oppe på
fordom tiders deltagerantal. Rygtet siger, at der kunne samles over 50 og at klubhuset var fuldt.
Jeg vil igen appellere til den yngre generation af medlemmer om at støtte op om arrangementet.
Det kunne være så fint, hvis vi næste år kunne nærme os 40 deltager.
Der var i vinter programsat nedenstående 4 arrangementer i klubben. Vi havde i fællesskab med
sejlklubben arrangeret klubaftener, og det var med stor succes og adskillige deltagere fra begge
klubber.
1.
2.
3.
4.

Fra landkrabbe til jordomsejler på 3 år.
HF marine og Nordwest system
Indkøbsaften hos Afi marine
Førstehjælp og hjertestarter. (aflyst)

Alle øvrige arrangementer fra d. 11 marts blev aflyst. Der er nok ikke tvivl om, at der kommer til at
gå nogen tid, inden vores færden på havnen og i klubhuset igen kan foregå, som den plejer. Om
det også får indflydelse på kommende programsatte arrangementer, Pinseturen 30. og 31. maj og
Norsminde for fulde sejl d. 13. juni, må tiden vise. Vi vil løbende via mails og opslag på døren til
klubhuset informere om status på nedlukningen.
Med disse ord og standeren hejst erklærer jeg hermed sæsonen 2020 for startet og ønsker jer alle
god vind ude på havet.
Husk at i år er det ikke kun på vandet vi skal passe på os selv og hinanden. Det skal vi også på land.
De bedste sejler hilsner
Johnny Bæk / Formand

