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Kære sejlere i Odense Sejlklub,
Jeg tror, at mange af jer – ligesom mig selv er ved at blive lidt træt af al den snak om Corona. Det er dog et
emne, som uanset min eller andres ”træthed” ikke kan ties ihjel. Det påvirker os alle på den ene eller anden
måde. Vi kan ikke mødes i større forsamlinger – hverken privat eller i samfundsmæssige anledninger. Det er
på mange måde trist og ærgerligt, men set i forhold til den ultimative konsekvens af Corona – ja så er det nok
til at bære.
I bestyrelsen har der været bred enighed om, at vi selvfølgelig følger de påbud, begrænsninger og
opfordringer som Dansk Sejlunion og DIF har rådgivet klubberne til at følge. Langt hen ad vejen er vi – efter
hvad jeg har erfaret, nådigt sluppet blandt Odense Sejlklubs medlemmer. Det er glædeligt, at så mange af jer
har været indstillet på den mindre aktivitet – og udvist en positiv tilgang til de fundamentalt ændrede
betingelser for klublivet, som Cona-situationen har medført. Det skal i alle have tak for.
Fejringen af Odense Sejlklubs fødselsdag er aflyst, her vil risikoen for at bryde forsamlingsforbuddet være
uundgåeligt. Det må vi så fejre ekstraordinært til næste år. Det er altid godt at have noget, at se frem til.
Som i alle ved, så har næsten hele vores klubliv stået på vågeblus – ikke at forveksle med nedlukning. Det er
ærgerligt, når sejlerskolen, ungdomsafdelingen og sejlerefterskolen har været mere eller mindre langt ned.
Der var jo så mange ting vi gerne ville!
Nu synes der at være lysere tider på vej.
Ungdomsafdelingen er startet op med sejlads igen, dog med hensyntagen til de generelle Corona-regler for
social omgang. Det er positivt – og det er godt at se børn og unge der er ude og sejle. Jollerne er klargjort,
instruktørerne er klar – og så lige dem det handler om – de unge mennesker er også bare så klar.
Sejlerskolen hænger lidt i bremsen, men de aktive kræfter i sejlerskolen har på forbilledligvis sørget for de tre
folkebåde flyder og ser godt ud. Vi afventer p.t. de nye retningslinjer fra Dansk Sejlunion med hensyn til
afstandskravene. Som det ser ud, vil der blive lukket op for, at der kan være elever med i folkebådene. Lige nu
benyttes bådene til to mands- og familiesejlads, at instruktører og efterskole.
I sejlerefterskolen er der også fuld knald på klargøringen. Det er bare så godt at se, at de 5 unge mennesker
har taget fat på opgaven med en ildhu og tålmodighed, der giver stof til drømmene om et nyt aktiv for Odense
Sejlklub. Søsætningen er planlagt til 23. eller 24. maj – herefter vil den blive rigget til og gjort sejlklar. Og er vi
heldige, så vil der blive blødt op for forsamlingsforbuddet når L23éren skal døbes først i juni. Jeg håber vi kan
invitere jer alle til dette epokegørende øjeblik.
Med venlig sejlerhilsen og alle de bedste ønsker om fremtiden fra formanden.
Mogens
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En hilsen fra Aktivitetsudvalget ved Jens Christian Muff Pedersen. Der arbejdes på at
arrangere en fælles sejltur, nærmere om tid og sted kommer senere.
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