Bestyrelsens beretning på ordinær generalforsamling 26. februar 2010
Medlemstallet er endnu en gang faldet fra et kontingent på kr. 85.100 til kr. 81.250, hvilket svare til
6,4 aktiv medlemskab. Medlemstallet fordeler sig således: 93 Aktive medlemmer, 18
familiemedlemmer, 18 pensionister/passive og 8 juniorer.
Vi ved, at der er en del medlemmer, der gør deres bedste for at få flere til at melde sig ind i klubben,
men desværre er der flere, der forlader os en der kommer ind. Den primære årsag er salg af båden
eller ikke længere kommer på havnen og derfor ikke ønsker et medlemskab. Til trods for denne
tilbagegang, 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. Den kommende
bestyrelse må sammen med medlemmerne forsøge at finde nye veje til at trække nye medlemmer
ind i klubben. Der arbejdes p.t. på en ny folder til både klubhus og hjemmesiden.
Bestyrelsen har siden sidste ordinær generalforsamling haft 9 bestyrelsesmøder fordelt jævnt over
hele året. Derudover har der - traditionen tro - været afholdt et Udvalgsmøde for at planlægge
aktivitetskalenderen for 2010. 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,
Vordingborg Kommune og sejlunionen incl. Sydstævnekredsen.
Vores hjemmeside er også kommet til at virke rigtig godt. Vi har endnu en gang skiftet platform, da
den nye version fra sejlunionen er så besværlig at arbejde med, at alt skulle gå igennem Henning og
han skulle bruge alt for meget tid på at lægge selv simple dokumenter ind.
Til trods for at nogle savner klubbladet, så er det min opfattelse at opslagene til de enkelte
arrangementer kommer rettidig på hjemmesiden og også bliver slået op i klubhuset. Tilmeldinger til
de forskellige arrangementer via hjemmesiden fungerer også tilfredsstillende.
Ved sidste optagning prøvede vi noget nyt ved bestilling. Det går ud på at bestillingerne kommer
ind via nettet og ca. én uge før optagningen fik Henri og Henrik listen og lavede så rækkefølgen
samt et ca. tidspunkt for optagningen. Det fungerede så godt, at vi vil gentage det når bådene skal i
vandet om få måneder.
Terrassen ved klubhuset har fået en omgang vedligeholdelse og udvidelse i form af maling, nye
tagplader, og et næsten afsluttet rækværk. Det skal blive rart at prøve den af, når der skal grilles i
sommer. Medlemmerne har givet en del ros for arbejdet og nogle nye ideer til det videre arbejde.
Tak til dem der deltog i arbejdet.
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. Husk at melde til i god tid, det letter
arbejdet.
Festudvalget har vanen tro stået for en række arrangementer i året løb med højdepunkter som
standerhejsning/-strygning, julefrokost, bowling, Martha m.m.

Turudvalg og motorbådsudvalg har også fulgt traditionerne med Pinsetur til Guldborgsund,
”Hæsnæstur” der gik til Præstø og fisketure i foråret med fisk og i efteråret uden de store mængder
fisk, men med dramatik indlagt, idet en båd måtte bjærges på Østersøen.
Kølbådsudvalget gennemførte 15 onsdagssejladser samt en riggersejlads og en afriggersejlads. Vi
måtte aflyse tre sejladser. 2 på grund af for meget vind og én på grund af mangel på samme. I år
forsøgte vi at bruge bådens LYS i stedet for de forgangne års resultater, det virker egentlig meget
godt, så det gør vi nok igen i år. 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.
Miljø og sikker havn udvalget har afholdt en række møder og har barslet med en lang række ideer
til hvordan sikkerheden på havnen kan forbedres. En del er allerede sat i værk. På miljøområdet, der
opfattes meget bredt, er der udarbejdet forskellige forslag til terrasser læhegn m.m. Forslagene er
fremlagt for havnebestyrelsen, der har behandlet dem og generelt er positiv over for de foreslåede
projekter.
Optimistudvalget er som så mange andre ramt af krisen. For det første er flere af vores store sejlere
holdt. Dette skyldes næppe krisen, men det faktum, at de er blevet så gamle, at det er efterskole,
anden skolegang m.m., der trækker. Dog har vi sidst på sæson oplevet en tilgang af nye
optimistsejlere, så vi har efterhånden en god lille ”stambesætning”
For det andet er det blevet meget svært at skaffe sponsorer, og da vi i udvalget er selv finansierende,
blev det i foråret nødvendigt, at indføre et gebyr for at sejle i klubbens joller. Det koster således
500,- kr. for en sejler, der ikke har egen jolle at sejle i klubbens jolle i et helt år.
Vi holder fast i, at det er de unge mennesker, der skal træne vores sejlere, da det er dem, der har
erfaringen og da det frigør, de beherskede frivillige hænder, til andet arbejde i klubben. Dog skal
det nævnes at de nye sejleres forældre er flinke til at hjælpe og vi prøver v.h.a. diverse info m.m., at
holde fast i disse.
Vores unge trænere gør et godt stykke arbejde og de får derfor et tilskud til deres lommepenge for
det.
Sidst i juli var der så nogle, der syntes, at de havde mere glæde af motoren på vores gummibåd end
vi havde. Dog er båd og trailer uskadt og der er kommet en hel ny 30 hk motor på den. Dette er sket
for den sum penge forsikring gav, så vi har kun måttet dække selvrisiko.
Da der er vintertræning forskellige steder på Sjælland, har vi valgt at ligge helt stille fra udgang af
august til påsken.
Økonomisk har 2009 været et udmærket år, da vi ikke har haft de store udgifter og det lykkedes at
få tyveriet til at gå i (næsten)nul. Dette sammenholdt med nyt materialegebyr gør at drift budget
som minimum balancerer.
De midler (ca. 40.000, kr.), der for snart 1½ år siden, blev tildelt til videreførelse af vores projekt
mht. juniorsejler, har vi, grundet afmatningen hos den gruppe sejlere, ladet stå i klubkassen. Disse
penge har vi så den dag, der bliver behov for at lave nye investeringer.
Ulvsundtræf er en genoplivning af medlemsmøder der tidligere har været afholdt i klubben i de
kolde vintermåneder. Vi mødes den 2. tirsdag i de tre første måneder af året. Dines har taget
initiativet og arrangeret disse aftener med kaffe og kage og et foredrag om forskellige emner fra
førstehjælp til søs, søforsvarsværker, Kalvehavebanen m.m.

I det kommende år har vi afsat midler til udskiftning af hoved- og terrassedøre samt etablering af
en vestvendt udgang med terrasse på den side af huset.
Sejlklubben har søgt TRYG-fonden om at få tildelt en hjertestarter. Det er planen at den opsættes på
vores østvendte terrasse i et plomberet skab, så den ikke forsvinder.
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.

Det er medlemmerne, der skaber livet i klubben.

