Bestyrelsens beretning for 2019
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 meget fornuftigt og så overlade den nærmere
gennemgang til Jørgen.
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:
Lise Sørensen, som gik bort i sommer efter et kort
sygdomsforløb og
Per Hansen, som var kasserer i bestyrelsen og som pludselig
gik bort i januar i år.
Begge gik bort alt for tidligt.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, så vi sammen kan mindes
Lise og Per.

Æret være deres minde.
Tilbageblikket:
Det er nu nogen måneder siden, at vi takkede af for
sejlersæsonen 2019.
Efter en helt fantastisk sæson i 2018 fik vi i 2019 en sæson
mere på det jævne, men bestemt en godkendt sejlersæson.
Vi er nu ved at have overstået det meste af den mørke tid.
Som i år har været meget mørk, da sne har været
fraværende.
I stedet har vi fået store mængder af regn, og den sidste
måned også blæst i rigelige mængder.
Temperaturen har stort set ikke været under 0 i vinter – i
stedet har solsorten fløjtet den sidste måneds tid hjemme
på Gundevej, sommerblomsterne har overlevet, og buskene
er grønne.
Det begynder derfor at krible lidt med at skulle i gang med
bådene igen.
I den forgangne sæson har vi haft anløb af fint mange
gæstesejlere.

Selv om vi ligger lidt i en afkrog, så trækker vores havn, der
er tæt beliggende på byen sammen med vores dejlige
faciliteter – som jo er til fri disposition når havnepengene er
betalt –mange sejlere, 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
5 ”ordinære” 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 efter behvo
afholdt møder, bl.a. omkring lokalplanen og med TGI,
som jeg kommer lidt nærmere ind på senere.
Aktiviteter:
• 1. aktivitet efter generalforsamlingen var iflg. mine
optegnelser Aktivitetsdagen i april, hvor diverse
forefaldende arbejder blev udført
- vores
materielforvalter havde sædvanen tro lavet en ”to-doliste” - så vi kunne tage hul på den forestående sæson
med god samvittighed. Tak til de mange, som møder
frem denne eftermiddag/aften og giver ”en hånd” med.
• Udvalgsaften valgte vi at igen i 2019 at droppe.
• I stedet valgte vi som forrige år at styrke
klubsammenholdet via Standerhejsningen den 1.

lørdag i maj, hvor maden igen var på klubbens regning.
Igen i 2019 var der rigtig mange der deltog, så tiltaget
virker, må vi sige. Vi har endnu ikke besluttet ”form og
figur” for arrangementet i år
• 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 tak til festudvalget for
begge arrangementer. Jeg håber, at de er klar også i
2020 – 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 i juni, denne gang
3. lørdag pga Pinsen – antal deltagende både var lidt
under niveau ift. forrige år - ca 50. Flytningen af datoen
drillede lidt, så vi vælger at sige at successen var i hus
Stort set alle både gennemførte – i modsætning til året
før. Dejligt at både ikke udgår, idet det giver stemning
til den efterfølgende fest i bådhallerne.
Vi klør på igen i år, hvor sejladsen igen skal afvikles den
2. weekend i juni, nemlig d. 13.6. Har nogen lyst til at
give en hånd med, så ret henvendelse til Peter, Claudia
eller mig.
• I maj måned 2019 satte vi gang i maling af de private
bådhaller og klubbens hal. Arbejdet pågik hen over
sommeren og strakte sig til starten af efteråret – det
var et arbejde, som var påtrængt og har bestemt givet
et kosmetisk løst.

Klubhuset belv ligeledes malet hens over sommeren –
og står nu med et flot og eksklusivt look efter
farveskiftet.
Igen tak til de, som gav en hånd med til maling af
klubbens ejendomme
• Sankt Hans aften var også et rigtigt fint arrangement.
Peter Axelsen var igen med som ankermand sammen
med Ole ”Klatte” Larsen.
Og det gjorde de med stor succes.
Der manglede dog 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.
Jeg har sammen med Jens Erik Hald og Lars Klemme
holdt møde med Thisted Kommene i et håb om større
støtte herfra fremadrettet. Kommunen er umiddelbart
positiv, så vi arbejder videre hermed.
• 11.11.2019 havde vi indkaldt til medlemsmøde, hvor
stort og småt var på dagsordenen.

Fra dagsordenen kan jeg nævne: mastehal/lokalplan,
vinteraktiviteter, arbejder til brodbisser, ny form for
weektur i september, oprydning på bl.a. vinterpladsen
og forstående H Båd Liga stævne til maj i år
• Pigerne har arrangeret Vinstyrke 12
julehygge i november.

- bl.a. med

• 7.1.2020 har vi haft foredrag – Jørgen Jensen fra Spjald
var forbi og fortælle om sin tur fra ”Hjarbæk til
Marmoris” – en rigitg interessant aften om en sejltur på
floderne ned gennem til Europa og via Donau ud i
Sortehavet.
• Allerede på torsdag har vi et nyt arrangement, hvor
Würth har inviteret klubben på besøg. De er vært ved
et let traktement og der er tilmelding senest i morgen,
så det kan nås endnu.
Og så til noget helt andet….
• Sidste år blev vi kontaktet af TGI, om havde planer om
at starte en underafdeling med vandaktivitet –
nærmere betegnet SUP. TGI havde dog ikke nogen
steder at være.
Vi tog som bekendt imod og lavede en aftale for 2019
som et prøveår.
Aftalen har vi i bestyrelsen evalueret på i efteråret og vi
har i vinter holdt møde med TGI omkring en
forlængelse heraf.

På nær en enkelt episode omkring deres anvendelse af
vores servicebygning, har de holdt sig inden for de
aftalte rammer og vil gerne forlænge.
Vi ved i bestyrelsen, at aftalen fortjener at blive vendt i
TS, hvorfor vi har punktet på senere i aften
• På
det
sportslige
plan
har
onsdagssejladser/trim sejladser og JSU.

vi

afviklet

Vi der deltager har nogle meget gode aftener, når vi
sejler trim sejlads. Mange flere deltagere søges…….
JSU var igen i år lidt blæsende, med relativt få
deltagende både – vi må desværre konstatere, at det er
svært at skabe interesse for ”kapsejlads”
Dagen sluttede med tap pas. Ren rgtig fin dag for
deltagerne.
• Til maj – i weekenden d. 16.-17. – skal vi afvikle H Båd
Ligastævne. Per Hansen var oprindelig tovholder, men
er nu afløst af Poul Jensen, som har taget stafetten.
Der har været afholdt et enkelt planlægningsmøde og
et nyt er aftalt på onsdag.
Tovholdere på de væsentligste pladser er på plads, men
måske I bliver prikket på skulderen og tilbudt en tjans?
• Deltagelse i Sejlsports Ligaen.
Thisted Sejlklub deltager som bekendt i Ligaen. I 2019
sejlede vi igen i 2. division.

Vi forsøger løbende at forynge holdet – og det er til dels
lykkedes.
Ligamæssigt endte TS efter de 4 stævner på en samlet 7
plads ud af de 18 tilmeldte klubber/hold.
Til første stævne i Lynæs bestod holdet af 3 “Young
guns” og en gammel kenning.
I Aarhus var besætningen i den tunge .

I årets sidste liga stævne havde vi 2 Thisted hold afsted,
da vores WOW (pige) hold havde fået tildelt en af de 2
WOW pladser i ligaen. Det var fedt at være 2 hold
afsted fra klubben og kunne bruge hinanden som
sparringpartner, har jeg fået fortalt.
Sejladsmæssigt var der god vind ved dette stævne, og
begge hold klarede sig godt. Thisted Sejlklub holdet
endte 7 og WOW (pigerne) endte samlet 9 som de var
godt tilfreds med, da det var deres første stævne
sammen.
Vi har tilmeldt os 2. division igen i år. Og i år er planen,
at gerne skal være unge og WOW, der sejler båden, og
”de gamle” kun kommer på banen i nødstilfælle, for vi
skal naturligvis kunne stille hold
Deltagelse i Ligagen koster knap kr. 20.000 årligt.
Penge
som
vi
tager
fra
kontingenter
i
”ungdomssegmentet”
og
indtægter
målrettet
ungdomsarbejdet, herunder eventarrangementer,
samt VM-puljen og Ligastævne overskud, hvis ikke det
årlige indtægter rækker.

I 2019 har økonomien været god, og der er overskud i
”afdelingen” – det kommer vi til senere under
regnskabet.
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 atter 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.
Anna Groth oplyser følgende omkring 2019:
Sæson 2019 for J70’erne startede i det tidlige forår
med at få klargjort/slebet maste og bomme, så de
kunne blive malet inden vores kick off/turn up for nye
og gamle sejlere i slutning af april. Det blev en perfekt

start på sæsonen med høj solskin og svage vind forhold
og ikke mindst 2 J70ér på vandet.
Så kørte sæsonen ellers derudaf og bådene har været
på vandet man-, tirs- og onsdage med “senior” hold
mandag, nye unge sejlere om tirsdagen og liga sejlere
om onsdagen.
Ligatræningen om onsdagen har vi tilpasset
ligakonceptet, hvor vi efter sommerferien havde stor
glæde af at have vores egne mærker med ud og kunne
træne på et mindre bane, som i sejlsportsligaen.
J70 sejlerne har hjulpet med 3 sponsorsejladser i
sæsonen for på den måde at skaffe penge til drift af
bådene.
Der har i alt været 21 sejlere fordelt vores 3 ugentlige
hold.
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.

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.
• Vi har igen i 2019 haft en del mødeaktivitet omkring
mastehal, yderligere areal og forlænglese af
lejekontrakt. Det har ikke været uden bumb på vejen,
og vi er stadig ikke helt i hus med en aftale med
Kommunen.
• Vi skal nok få lov til at bygge en hal, hvis vi vil det, men
kommunen er ikke meget for at afgive mere end lige
det areal der rækker til denne udvidelse – mulighed for
yderligere areal er i øvrigt nok ikke en mulighed, hvis
ikke vi vil bygge. Ordene er i hvert fald blevet sagt.
• Vi har udsigt til forlængelse af lejekontrakten i nye 30
år i forbindelse med byggeri – i modsat fald er en
forlængelse umiddelbart ikke på tale, jf. ovenfor
• Kommunen synes vi roder – og vi skal holde os
indenfor det areal, som vi har lejet.
• Vi har sendt en ny ansøgning angående areal, og vi har
inviteret udvalget på besøg – helt tilbage i september
2019 – for at gøre rede for vores forhold og ønsker. Vi
håber, at de måske kommer i næste måned d. 17.3.

• Multihaller er iflg. det oplyste taget af kommunens
planer. Så er der interesse for bådhaller, kan det
realisseres uden alternativ anvendelse, hvis vi kan få
lov til at bygge og leje mere areal.

• ”Cold Hawaii Inland” er p.t. en ”død sild”, idet fonde
m.v. ikke er voldsomt interesseret i vores spot, men
finder Doverodde, Vilsund, Synopal m.v. mere
interessante – der er derfor ingen midler til vores
område p.t.
Og når vi nu snakker lokalplan, så var en udvidelse af
DOKKEN som bekendt ude som debatoplæg – bestyrelsen
kom inden udløb af debatfasen den 27.2.2018 med TS’s
bemærkninger hertil.
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, fordrer nye parkeringsmuligheder m.v., hvilket
vi har redegjort for.
Sagen har siden ligget hen, idet det iflg. det oplyste ikke har
været muligt at finde midler og finansiering af projektet.
Udvidelsen bliver sandsynligvis en realitet, hvis pengene kan
findes, for når nu DOKKEN allerede er her og er en succes, så
kommer 2. fase også, skal vi nok regne med.

Vi følger det videre forløb, og kommer der en lokalplan i
høring, må vi deltage i debatten igen til den tid.
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.
• Sidste år er standeren taget ned, og der pågår i
øjeblikket renovering heraf, således at den kan komme
på plads igen inden standerhejsning.
Selve renoveringen foretages folkene bag ”Ruder Es” –
igen skal lyde en tak.
• 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.
• Sidst men ikke mindst, så har vi som bekendt søgt om
byggetilaldelse til ny mastehal, og indhentet pris
herfor. En beslutning herom, er henlagt til et senere
punkt på generalforsamlingen, så det skal ikke
kommenteres nærmere her.
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 en øjenåbner vores
projekt J 70. Vi arbejder i den forbindelse omkring
synlighed i forbindelse med deltagelse i ”Vild med
Vand” sammen med andre vandaktiviteter, fx
roklubben og TGI
Investeringer:
• Udover det allrede nævnte er der ingen større
planlagte investeringer.

Tak for at I lyttede.
På bestyrelsens vegne
Simon Kristensen, formand.

