Beretning 2013
Det har været et udfordrende år for sejlklubben og
bestyrelsen. Allerede fra begyndelsen af året manglede
vi en kasserer. Vi var ude og søge i øst og i vest og
vi undersøgte hvad det ville koste at få et bureau til
at føre vores regnskab. Det ville dog blive en meget
dyr løsning. Heldigvis tilbød Peter Nissen sin
assistance. Han har efter bedste evne forsøgt, at
samle op på bilagene og fået et nogenlunde overblik
over vores regnskab for 2012.
Klubben har en forholdsvis sund økonomi, men igen i år
er medlemstallet faldet. Samtidig er flere og flere
medlemmer blevet pensionister og vil derfor gerne
nøjes med at betale det halve for et medlemskab.
Fortsætter denne tendens, kan vi få sværere ved at
betale for vores medlemskontingent i DS, prisen her er
den samme uanset vores differentierede
medlemskabsordninger.
Ungdomsafdeling er i krise. Vi har ungdomsmedlemmerne,
men trænere og hjælpere på land forsvinder. Nogle skal
i gang med uddannelse, andre har ikke længere børn,
der sejler og sidst men ikke mindst, der er ikke de
fornødne forældre, der vil gå ind i arbejdet. Det
giver store udfordringer som Chris forsøger at få løst
ved at skrive til forældre m.m. for derigennem at få
belyst problemet. Hvis der er nogen af seniorerne i
klubben, der kunne have lyst til at øse noget af deres
egen erfaring som sejler ud over ungdomsmedlemmerne,
så er i meget velkomne.
Men ikke alt har været negativt, der er også
solstrålehistorier.
Der har været stor tilslutning til vores fællesturer
og klubhuset er blevet brugt flittigt.
Den fælles bådisætning og optagning er gået godt, der
er styr på både tilmelding, betaling og gennemførelse.
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Der må gerne komme flere på disse dage, det er
dejligt, at se så mange mennesker på havnen. Det
støtter også fællesskabet.
I mastehuset er der strammet op på procedurerne,
hvilket var nødvendigt. De fleste har modtaget de nye
initiativer positivt selv om man lige skulle vænne sig
til det. Jeg tror, at alle godt kan lide at se, at der
er pænt og ryddeligt samtidigt har der været plads nok
til alle master bl.a. fordi der ikke hersker anarki i
mastehuset.
Tirsdagstræffene er blevet et hit med et stabilt
fremmøde på ca. 25 pr. Arrangement. Dines fik det
sparket i gang og nu har Birger taget over.
I det kommende år har vi alle klassikeren på
programmet, som det også fremgår af den udsendte
kalender.
Som noget nyt har vi et arrangement der hedder "sorte
sejler". Det dækker over et arrangement, der begynder
onsdag aften og vare til søndag i
kristihimmelfartsweekenden. Kom og vær med, vi følges
ad.
I onsdags deltog jeg i et møde i Faxe Ladeplads, hvor
den lokale sejlklub havde taget initiativ til at
koordinere arrangementerne og udveksle nyheder og tips
og trix om hvordan vi løser forskellige udfordringer.
Klubberne der var repræsenteret var Præstø Sejlklub,
Møns Sejlklub, Rødvig Sejlklub og os her i Ulvsund. Vi
har gensidigt inviteret vores naboklubber med til
vores arrangementer. Jeg lægger deres arrangementer
ind på vores hjemmesides kalender.
Hermed vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.
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