Bestyrelsens beretning for 2017/2018
Bestyrelsens beretning indeholder sædvanen tro et afsnit
med et tilbageblik, på året der gik, og et afsnit omkring
tanker, som bestyrelsen gør sig for det kommende år.
Regnskab vil jeg ikke kommentere nærmere, men blot sige,
at det går fornuftigt og så overlade den nærmere
gennemgang til Per.
Jeg vil dog senere under punkterne ”Ligadeltagelse” og ”J 70”
nærmere kommentere driften m.v. her.
Men først skal vi mindes medlemmer, som desværre ikke er
her mere. Siden vi var samlet sidst, har vi således måtte sige
farvel til:
Poul Erik Poulsen – for nogen bedre kendt som ”Pillerik” –
han gik bort i dec. 2017.
Jørgen Løth – jan 2018
John Hovmark – æresmedlem gennem en årrække - sept.
2018
Peter Fisker – oktober 2018
Frank Milnar også kaldet ”Slotsforvalteren” som gik bort
sidst i 2018

Gerda Christensen, som var gift med ”Flyvpap”
Gitte Jensen – gift med Birger, og død i 2019, og
Ole ”Rust” Hansen – som netop er gået bort og i øvrigt skal
bisættes på onsdag.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, så vi sammen kan mindes
ovennævnte.
Æret være deres minde.
Tilbageblikket:
Det er nu nogen måneder siden, at vi takkede af for
sejlersæsonen 2018 – de senere år har jeg sagt, at de var en
sæson, som vejrmæssigt ikke var prangende.
Det kan jeg ikke sige om 2018! – er vi vel alle enige om?
For sikke da en sejlersæson – sol, sol, og atter sol. Og vind,
som alle kunne håndtere.
Meteorologerne siger, at vi ikke bør kunne huske en bedre
sommer – jeg kan ikke, selv om somrene i min barndom nu
altid var fulde af sol.

Vi er nu ved at have overstået det meste af den mørke tid.
Temperaturen stiger– lidt usædvanligt +10 grader – og det
begynder at krible lidt med at skulle i gang med bådene igen.
I den forgangne sæson har vi haft anløb af mange
gæstesejlere. Vinden kom aldrig rigtig for alvor i øst, så vi
sætter ikke rekord.
Vores havn, der er tæt beliggende på byen sammen med
vores dejlige faciliteter – som jo er til fri disposition når
havnepengene er betalt –trækker mange af sig selv, og de
som kommer roser os og fortæller, at Thisted er en dejlig
havn og klub at anløbe.
Bestyrelsesaktivitet:
• Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt
6 bestyrelsesmøder. Vi har en forretningsorden,
således at der hver gang er faste punkter, som skal
gennemgås.
• vi har en ”opfølgningsliste”, således, at vi har styr på, at
der er gang i besluttede/igangsatte opgaver.
• Ud over bestyrelsesmøderne har vi ad hoc afholdt
møder, når noget fordrede dette, bl.a. omkring
lokalplanen, som jeg kommer lidt nærmere ind på
senere.
Aktiviteter:

• Vetus havde lagt deres visitkort og inviteret til
klubaften den 17.1.2018, hvor de fortalte om motorer,
bovtrustere, tanke, slager og meget andet for de
teknisk interesserede medlemmer. En rigtig hyggelig
aften, med en kage så stor sponsoreret af Vetus.
• 15.2.2018 var det Ren Skib, der var på besøg. Ren Skib
er rengøring og polering af både, til jer der ikke måtte
vide det.
Jeg lagde båd til for en prøvepolering – desværre kun
godt en meter midtskibs. Det virkede, og jeg var nødt til
at købe produktet for at færdiggøre arbejdet.
Det virker, og kan anbefales, hvis ikke allerede man har
valgt det produkt man synes bedst om.
Men igen en fin og hyggelig aften – og dengang var det
koldt, næste på frysepunktet.
• Som I ved, anskaffede vi vinteren 2018 en hjertestarter
– og har heldigvis ikke haft brug herfor.
Men i samme forbindelse afholdt vi hjertestarter aften
den 19.2., hvor vi der deltog fik en genopfriskning eller
introduktion til, hvordan ”maskinen” virker.
• Aktivitetsdag havde vi også sædvanen tro i 2018 – bl.a.
lagde vi denne aften fliser, hvor klubbens 2 J70 både
står i sæsonen. Andet forefaldende arbejde blev også
udført - vores materielforvalter havde forinden lavet
en alenlang ”to-do-liste” - så vi kunne tage hul på den
forestående sæson med god samvittighed. Tak til de
mange, som møder frem denne aften og giver ”en hånd”
med.

• Udvalgsaften valgte vi at droppe i 2018.
• Årsagen var, at vi i bestyrelsen i stedet valgte at styrke
klubsammenholdet via Standerhejsningen den 1.
lørdag i maj, hvor maden som noget nyt i 2018 var på
klubbens regning i et forsøg på at få endnu flere fra
huse. Det virkede, og vi var rigtig mange, som havde en
dejlig aften. Bestyrelsen har planer om at gentage
successen.
• Standerstrygning i november var også en rigtig fin dag.
Her er traditionen frokost. Der var god stemning og
pænt fremmøde, på trods af egenbetaling, som dog var
særdeles rimelig. Stor ros og takt til festudvalget, som i
mine øjne, skal have lov til at gentage bedriften også i
2019 – men det kommer vi til senere på dagsordenen.
• Jeg kan kun igen opfordre til, at så mange som muligt
deltager i såvel standerhejsning som –strygning, for det
er jo sådanne ting, der også er med til at give
sammenhold i klubben.
• Mors Cup blev sædvanen tro afviklet 2. lørdag i juni –
antal deltagende både var knap 60, så succesen var
igen i hus. Vinden drillede – ja vejret var faktisk for
godt - og kun 17 både gennemførte. Det var lidt træls.
For udover at man skal udgå, går noget af trykket af
den efterfølgende fest i bådhallerne.
Det var første gang i mange år, at Jens Mølgaard ikke
var ankermand på sejladsen – vi er nogle stykker i
bestyrelsen, der har taget teten, og vi har i år en lidt
bedre ”masterplan” end vi lagde ud med sidste år.

Så vi klør på igen i år, hvor sejladsen skal afvikles den
3. weekend i juni, nemlig d. 15.6. pga. Pinsen.
• Sankt Hans aften var også et rigtigt fint arrangement.
Peter Axelsen havde meldt forfald som tovholder, så
Ole ”Klatte” Larsen havde taget over.
Og det gjorde de med stor succes, har jeg fået fortalt.
Der manglede vist igen en båltaler. Det må vi rette på i
år.
• I september anløb de mange flotte træskibe, der
deltager i ”Limfjorden Rundt Træskibssejlads”, igen
Thisted.
Thisted Sejlklub er jo arrangør på bespisningen af de
mange sejlere, og tidligt om morgenen blev grillen
tændt. Det er en festlig dag for såvel by som
sejlklubben – men igen et stort arbejde, som kun kan
gennemføres, fordi vi har så mange frivillige, der
rykker.
• 4.12.2018 havde vi indkaldt til medlemsmøde, hvor
stort og småt var på dagsordenen. Årsagen til mødet
var, at vi jo har omlagt regnskabsåret og dermed er
dato for generalforsamling udskudt – vi syntes i
bestyrelsen derfor, at der kunne være god grund til at
holde et ”midtvejsmøde”, hvor vi lige kom omkring,
hvad der måtte røre sig i klubben.
Fra dagsordenen kan jeg nævne ny mastehal og
vedligeholdelse af bådhallerne.
Begge har lagt lidt på is til nu, men vi tager snarest i
bestyrelsen igen fat på begge emner.

Vedr. mastehallen skal vi have afklaret noget omkring
jord forurening med Thisted Kommune, og vi skal have
indhentet pris og drøftet finansiering, herunder
kontingentforhøjelse, som givet bliver en forudsætning
for at gå videre med projektet.
Dette vil I høre nærmere om inden for rimelig tid.
Vedrørende bådhallerne vil vi indkalde ejerne heraf, så
vi kan få langt en plan for maling heraf – enten i foråret
eller til efteråret.
• Pigerne har arrangeret Vinstyrke 12 i foråret og
efteråret og der har været arrangeret herretur.
Og så til noget helt andet….
• På det sportslige plan har vi afviklet
onsdagssejladser/trim sejladser og JSU.
Vi der deltager har nogle meget gode aftener, når vi
sejler trim sejlads. Mange flere deltagere søges…….
JSU var igen i år noget blæsende, så det var en
reduceret sejlads. Igen er det få, der finder anledning til
at deltage.
Dagen sluttede med tap pas. Rigtig fin dag.
• Deltagelse i Sejlsports Ligaen.
Thisted Sejlklub deltager som bekendt i Ligaen. I 2018
sejlede vi i 2. division.
Vi forsøger løbende at forynge holdet – og det er
lykkedes.

Der har i 2018 været 8 sejlere med til Ligasejlads, heraf
5 unge under 25 år. Der er 4 debutanter.
Vi ha tilmeldt os 2. division igen i år. Og i år er planen,
at det udelukkende er unge, der sejler båden, og ”de
gamle” kun kommer på banen i nødstilfælle, for vi skal
naturligvis kunne stille hold
Deltagelse i Ligagen koster ca. kr. 20.000 årligt +
udgifter til overnatning, i alt kr. 26.500 i 2018. Penge
som vi tager fra kontingenter i ”ungdomssegmentet” og
indtægter målrettet ungdomsarbejdet samt VM-puljen
og Ligastævne overskud.
Som bekendt deltager vi i et forsøg på at udbrede
kendskabet til sejlsporten til vore yngre medlemmer,
herunder at tiltrække flere unge til klubben.
Vi synes at dette lykkes, jf. følgende:
• Projekt J 70
I et yderligere forsøg på at tiltrække unge til klubben
og udbrede kendskabet til sejlsport anskaffede vi
tilbage i 2017 2 J 70-både.
Vi retter en varm tak til Thy Mors Energi og
Sparekassen Thy, som hver har sponsoreret en båd og
gjort projektet muligt.
Sponsoraftalerne løber over 6 år, hvor vi forpligter os
til at afholde sponsorsejladser, synliggøre vore
sponsorer m.v., men ellers kan bruge bådende som vi
vil.

Noten i regnskabet om vores eventual forpligtelse
henviser til disse aftaler.
Som nogen sikkert har bemærket, er der i regnskabet
en udgiftspost på kr. 28.700. Dette er misvisende og
bestyrelsen vil under gennemgangen af regnskabet
komme med en opgørelse over drift og kapital i
relation til ungdomsarbejdet, herunder J70.
Men indrømmet, vi gjorde i 2018 ikke helt det vi havde
givet hinanden håndsalg på inden sæsonstart m.h.t. at
skaffe indtægter. Det vil vi gøre noget ved i år, og vi har
allerede afholdt første møde i J70 udvalget for at
forberede sæsonen. Vi tror faktisk, at vi kan lave
driftsoverskud.
2018 i tal:
26 været med på J70 sejlads – succes vil jeg sige.
Der har været 10 pigesejlere, hvilket har givet
landsdækkende medieomtale for klub og J70 projektet
Bådene har sejlet mandag, tirsdag og onsdage
Vi har haft et hold til WOW stævne
Vi har haft et hold til DM
Karen har sejlet på WOW holdet og Womens CL
Og hvad er så status p.t.:
- Vi har nu 3-4 instruktører, og kan udvide med endnu
et hold de aftener, hvor bådene sejler.
- Medlemshvervning vil ske via sociale medier

- Vi skal have opsat de eksakte betingelser for
anvendelse af bådene, herunder kikke på
”kontingentstruktur” for ungdomssejlerne – der bør
i et vist omfang betales for benyttelse af bådene –
men omvendt skal vi ej heller skræmme nogen væk,
så det skal vi gøre ordentligt.
- Vi skal ”please” vore sponsorer – gøre dem synlige
og overhold sponsoraftaler – vi ved allerede nu, at
Sparekassen Thy gør brug af sine 2
sponsorarrangementer i år.
- Vi skal have sent invitationer ud vedr. firmaevents
Projektet er et langt sejt træk. Vi håber, at det vi lykkes
og føler, at vi med det antal unge der i øjeblikker er
rundt om båndene er godt på vej.
Som jeg før har sagt: Gør vi ingenting, sker der
ingenting. Nu gør vi det på en økonomisk forsvarlig
basis.
Og sidst men ikke mindst – arbejde og udvikling af
ungdomsarbejdet er en hjørnesten til, at vi kan få
Thisted Kommune i tale og have en god dialog hermed.
Det mærkede vi vores forhandlinger omkring den
kommende lokalplan, hvor fx ”Cold Hawaii Inland” står
højt…
Og det bringer mig videre til:
Lokalplan:

• Som bekendt er den nye lokalplan vedtaget, og vi er på
papiret sikret mere plads og mulighed for opførelse af
mastehal.
• Men siden er der ikke rigtig sket noget – vi har haft et
par møder med Thisted Kommune omkring deres
udlægning af ”Multihaller” og vores forespørgsel
omkring opførelse af mastehal.
• Multihaller passer ikke rigtigt ind i vores koncept – det
har vi gjort kommunen klart, men ved ikke helt, hvor
sagen står p.t.
• Kommunen er positive m.h.t. tilladelse til opførelse af
masthallen.
• Når vi spørger ind til, hvornår der kan forventes at ske
noget på havnen omkring ”Cold Hawaii Inland” m.v. er
svaret, at fonde m.v. ikke er voldsomt interesseret i
vores sport, men finder Doverodde, Vilsund, Synopal
m.v. mere interessante – der er derfor ingen
finansiering og dermed penge til vores område p.t.
• Der er indkaldt til 2 borgermøder omkring ”Cold
Hawaii Inland” til marts – det er for de, der er ikke har
udvalgte spots, herunder altså os. Møderne er vist for
alle, så jeg vil opfordre til at deltage, hvis I her lyst.
Og når vi nu snakker lokalplan, så er en udvidelse af
DOKKEN som bekendt ude som debatoplæg – debatfasen
løber til den 27.2.2018, og bestyrelsen vil inden fristens
udløb komme med vore bemærkninger hertil.
Kommunen beslutter efterfølgende ud fra debatoplægget
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil blive
udarbejdet, osv.

Byggeriet er ikke uden udfordringer i relation til sejlklubben
– en stor og markant bygning, der giver skygge, kommer til
at dele klubben i 2, besværliggør adgang for nogle af
medlemmer og evt. indskrænker parkeringsmuligheder og
hvad ved jeg.
Udvidelsen bliver sandsynligvis en realitet, for når nu
DOKKEN allerede er her og er en succes, så kommer 2. fase
også, skal vi nok regne med.
Vi skal derfor i vores bemærkninger anføre ovennævnte,
men også forsøge at udnytte, at få nogle ting igennem hos
kommunen, som kompensation for de gener, byggeriet
påfører os.
Har I indspark til bemærkninger, så kom med det.
Investeringer m.v.:
• Indledningsvis vil jeg her gerne takke vore ”brobisser”
for det store arbejde de år efter år lægger i sejlklubben.
Det er store summer, som de sparer klubben for på
investeringssiden.
I den forgangne sæson har det store arbejde været
renovering af ”Folkebådsbroen”
På sidste generalforsamling var der sat gang i at få
ombetrukket stolene i klubhuset. Det arbejde er for
længst afsluttet med et fint resultat.
• Juniorafdelingen har også bestyrelsens bevågenhed, for
den er jo en af vore vigtige fødekanaler til nye
medlemmer – eller burde være det. Bestyrelsen
påskønner det store arbejde, som der lægges inden for

ungdomsarbejdet. Som jeg allerede har været inde på,
satser vi p.t. i den lidt ældre ende af aldersskalaen i
afdelingen.
• Kranen fik sidste år en større overhaling inden starten
på sæsonen. Vi var åbenbart kommet lidt bagud på
vedligeholdelsen, for det kostede en del.
• Vi har investeret i en ny hjemmeside – vi håber, at I
finder den mere brugervenlig og dynamisk.
Tanker for det kommende år:
• Foredrag i klubhuset – har I forslag, modtages de
gerne. Var det evt. noget at få Pantaenius på besøg? –
jeg kan se i deres sidste nyhedsbrev, at de har forslag
til klubaften omkring udvalgte forsikringsemner.
• Vi skal og vil fortsat i bestyrelsen forsøge at udbrede
kendskabet til vores klub. Pt er vores øjenåbner vores
projekt J 70.
• Vi har haft et udtagelsesstævne for H-både til august i
tankerne. Det er udsat, og bliver sandsynligvis i stedet
næste år.
Investeringer:
• Klubhuset trænger som bådhallerne til en gang maling.
Vi har drøftet lidt, om vi skal ændre farver – vi skal
have lavet et par skitser der illustrerer forskellige
farvevalg og omfatter såvel klubhus som bådhallerne.
Bådhallerne er for ejernes regning

• I øvrigt ingen større planlagte investeringer.
Til afslutning, så har vi et par gange haft brug på vores
vandledninger, sidste gang på slanger, der ligger i havnen, så
der gik lidt tid inden vi konstaterede lækagen.
Det kom desværre til at koste kr. 52.000 brutto og kr. 26.000
netto idet vi har fradrag for afgift og moms, men da mange
penge
Tak for at I lyttede.
På bestyrelsens vegne
Simon Kristensen, formand.

