Bestyrelsens beretning på ordinær generalforsamling 27. februar 2009
Vi har desværre haft et mindre fald i antallet blandt de aktive seniorer, idet
medlemstallet for aktive er faldet med to og ligeledes to blandt familiemedlemmerne.
Til gengæld har vi fået 2 pensionister 2 juniorer og én passiv mere end i 2007. Til
trods for denne beskedne fremgang, så vil vi jo gerne være flere så vi skal alle være
med til, at få flere af havnens brugere til også at synes, at det er en god ide at være
medlem af Sejlklubben Ulvsund.
Bestyrelsen har siden sidste ordinær generalforsamling haft 8 bestyrelsesmøder
fordelt jævnt over hele året. Derudover har der været afholdt et Udvalgsmøde for at
planlægge aktivitetskalenderen for 2009. De enkelte udvalg har også haft en række
møder med tilknytning til deres aktiviteter.
Medlemmer fra bestyrelsen har endvidere deltaget i eksterne aktiviteter som
havnebestyrelsen, Lokalplansorienteringer, Vordingborg Kommune, Møn Rundt
Projektet og sejlunionen incl. Sydstævnekredsen.
Vores hjemmeside er også kommet til at virke rigtig godt. Vi har fået ny webmaster,
hvis første opgave blev at få den nye hjemmeside op at stå efter et alvorligt
virusangreb.
Vi har i år måttet opgive at videreføre bladet, det er derfor meget vigtigt at vi bruger
hjemmesiden aktivt. Dette gælder i særdeleshed udvalgene der har behov for at
annoncerer deres aktiviteter. Det kan ske på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.
Vi er godt klar over, at der er medlemmer, der ikke anvender internettet, dem skal vi
fortsat kunne servicere.
Vi deltog i foreningernes dag på kalvehave havn i august måned men med begrænset
succes. Vi fik dog nogle ideer om, hvad vi evt. skal bidrage med, hvis der
gennemføres et tilsvarende projekt igen i år. Det kunne f.eks. være opvisning med
joller og gennemførelse af en lille kapsejlads med optimister i gammel havn.
Klubhuset er også blevet malet udvendigt i det forgangne år, de friskede lidt op på det
hele. Desværre har vi haft ubudne besøgende og der er lavet graffiti på vestvæggen,
det er ikke det eneste sted i havnen, der har været besøg, men kunstneren brillere ikke
ligefrem med det store ordforråd.
Udvalgene
Bådoptagning og –isætning har fungeret godt i det forgangne år, men det har også
krævet en stor indsats. Arbejdet er primært udført af bestyrelsens medlemmer.

Tilmeldingssystemet på nettet fungerer. Offentliggørelse af listen skal vi dog arbejde
videre med, for det kan vi godt blive bedre til. Det arbejde bliver dog besværliggjort
noget af sejlere, der tilmelder på dagen i stedet for at være ude i god tid.
Festudvalget har vanen tro stået for en række arrangementer i året løb med
højdepunkter som standerhejsning/-strygning, julefrokost, bowling m.m.
Turudvalg og motorbådsudvalg har også fulgt traditionerne med Pinsetur til Vejrø,
Hæsnæstur 25. gang med mange deltagere og fisketure.
Kølbådsudvalget gennemførte 15 onsdagssejladser samt en riggersejlads og en
afriggersejlads. Igen i år er kun meget få sejladser blevet aflyst eller forkortet. Vi fik
nogle nye sejlere med, primært på de både, der normalt deltager, men der var også
både med som var nye i denne sammenhæng. Vi vil gerne have mange flere med.
Bladudvalget har igen fået sendt 4 numre på gaden og samtidigt fået annoncerne og
tilskud fra biblioteksstyrelsen til at blive større end udgifterne. Det er dog besluttet at
standse udgivelsen af bladet, da det kræver et stort stykke arbejde at redigere et
sådant blad. Da Lillian, der har taget et stor del af slæbet, valgte at stoppe var det
svært for de tilbageværende at videreføre bladet. Tak til jer alle tre for det store
arbejde I har gjort med bladet.
Optimistudvalget har igen været uhyre aktive i det forgangne år. Med gode resultater
på sejladsbanerne over næsten hele landet. Der vintertrænes fortsat på Furesøen.
Ungdomsafdelingen står dog overfor en stor udfordring med at få nye sejlere ind i
bunden, så der ikke opstår huller, når dem vi har bliver ældre.
I det kommende år bliver der formentlig lagt en del kræfter i miljøarbejdet for det er
tvingende nødvendigt at vi beskytter vores havn mod giftige materialer. Som I sikkert
har set er der gang i oprensningen af lystbådehavnen, hvilket er rigtigt godt. Forud for
denne oprensning har der efterhånden udspillet sig en længere følgeton med de
berørte miljømyndigheder. Det vil Havnebestyrelsen forklare nærmere på
orinteringsmødet den 11. marts 2009. Det er dog sikkert at vi ikke får en tilsvarende
oprensningstilladelse som den Storstrøms Amt gav os for nogle år siden. Med den
mængde aktiv TBT, der er i vores havn, må vi se i øjnene at det i fremtiden vil blive
meget dyrt at få oprenset havnen, her taler vi formentlig 5 – 6 mio. kr.
Vi vil derfor gerne have gang i miljøudvalget med henblik på at finde andre løsninger
der er både bedre, nemmere og ikke mindst billigere. Vi påtænker derfor at udvide
miljøudvalget til 6 - 7 personer og dele opgaverne op i teknik og
dokumentation/økonomi.

Vi har i aktivitetskalenderen planlagt at genoplive ulvsundcuppen, det bliver den 20.
juni. Vi håber at sejlbådssejlerne bakker op om arrangementet og at
motorbådssejlerne vil hjælpe os om ikke andet så med at gøre det til en fest.
Med dette vil jeg afslutte bestyrelsens beretning og sige tak til alle, der har været med
til at gøre denne klub til det den er også tak til dem som deltager aktivt i vores
aktiviteter og tak til dem som blot støtter klubben ved deres medlemskab.

Husk at bestyrelsen kan skabe rammerne for klubben, men
det er medlemmerne, der skaber livet i klubben.

