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Formandens klumme oktober 2020

Mogens Houmann Hansen

Kære sejlere i Odense Sejlklub,
Ja ja ja nu kommer jeg! - så er jeg der igen, som tiden dog flyver afsted.
Sejlsæsonen lakker mod enden, og forberedelserne til at bådene skal på land, er allerede godt i gang. I det hele taget er
vi vel alle i gang med at forberede os til vinterens komme. Og helt som forventet, bidrager den plagsomme corona virus
til at gøre vinterens komme væsentligt mere bekymrende. I det hele taget, er
der mange ting vi hele tiden skal have med i ryksækken, når vi er sammen
med andre mennesker
DIF har anbefalet sine idrætsforeninger at aflyse alle sociale aktiviteter som
klubfester, filmaftner og lignende – dermed ligger DIF helt på linje med
regeringens opfordring til at aflyse sociale aktiviteter i forbindelse med
uddannelsesinstitutionerne, skoler og fritidstilbud. Men idrætsforeninger og
forbund bliver også i disse dage mødt med spørgsmål om, hvorvidt kampe og stævner skal aflyses. Til det siger DIF’s
direktør Morten Mølholm Hansen.
”Vores anbefaling er, at man afvikler kampe og stævner ligesom den daglige træning. Selvfølgelig under hensyntagen til
forsamlingsforbuddet og de detaljerede retningslinjer, som er udarbejdet på området. Idrætsforeningerne har hele
vejen igennem vist stor ansvarlighed, og det er jeg overbevist om, at de også fortsat vil gøre,” siger Morten Mølholm
Hansen.
Og vi i Odense Sejlklub vil da også meget gerne kvittere for den tillid, som DIF og Sejlunionen viser store som små
foreninger. Vi i bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at alle sociale aktiviteter i klubhuset er aflyst, herunder også
bankospil – indtil der sker lempelser. Vi må ganske enkelt ruste os med tålmodighed og se tiden an – vi skal være de
første til at åbne op for sociale aktiviteter og andet i samme sekund vi får grønt lys fra union og forbund.

I Monty Python's film “Life of Brian” er den afsluttende scene korsfæstelse – og til trods for den ganske nedslående
situation begynder de korsfæstede at synge sangen “Always Look on the Bright Side of Life”. Det kunne også godt være
vores slagsang i disse bekymrende tider - tiderne og begrænsningerne er et vilkår for os alle, derfor skal vi hver især
forsøge at få det bedste ud af de muligheder vi har lige nu.
Og heldigvis går livet videre, og livet skal blive ved med at leves. Og det gør det også i Odense Sejlklub.
Sejlerskolen har afsluttet den praktiske undervisning for i år og som sædvanen tro, blev sæsonen afsluttet med den
praktisk prøve. I år var der 7 elever til den afsluttende prøve den 12. september. Prøven blev gennemført i frisk vind og
med en god censor. Alle syv elever plus en Folkebådssejler bestod prøven. Herfra skal lyde et tillykke til de ny kårne
sejlere. Ikke snart er sæsonen slut, før klubhuset igen emmer af aktivitet, for nu starter teoriundervisning, hvor gode
kræfter står for en inspirerende undervisning i stof, der ellers godt kan være lidt kedeligt. På grund af et stort antal
elever og cona-situationen, har sejlerskolen valgt at dele undervisningen i to hold – så i år vil der derfor være
teoriundervisning både mandag og torsdag.
Ungdomsafdelingen har også afsluttet sæsonen, det med et stævne i
Egensedybet, hvor de unge nye sejlere var udfordret af en frisk vind
om lørdagen, men perfekt vejr om søndagen. Sejladserne forløb godt
for vores sejlere, og der er lagt i kakkelovnen til et kommende godt år
med mange nye unge, der vil lærer at sejle. I løbet af vinteren vil
ungdomsafdelingen anskaffe 2 Feva-joller – en jolletype, som har fået stor opmærksomhed fra en del af de unge
mennesker. Glædeligt er det også, at Odense Sejlklubs Ungdomsafdeling er blevet certificeret af Dansk Sejlunion som
ungdomsvenlig sejlklub. Et stort tillykke til ungdomsafdelingen – og godt for Odense Sejlklub.
Havnen melder alt optaget, hvilket er en meget positiv og glædelig
situation for vores sejlklub. Vi er godt på vej til at få ryddet op på
pladsen, ingen efterladte både står længere på land og fylder op.
Takket være Erik Hjortebjergs utrættelige indsats, er bådene enten
afhentet af ejeren, eller bortskaffet for ejerens regning. Det er
glædeligt, at vi nu kan se på vinterpladsen uden de efterladte ”lig”.
Som bekendt bliver Bro 5 udskiftet i løbet af efteråret – ja arbejdet
med at fjerne den gamle bro starter lige om lidt. Det bliver et stort
skridt fremad for havnen på Stige Ø, når de nye flydebroer er
etableret.
I det seneste Klubnyt, har vores nuværende redaktør Anna varslet sin afgang, hvilket jeg personligt begræder. Anna har
givet Klubnyt sit personlig præg, og har været et godt input i formidlingen af årets gang og nyheder i Odense Sejlklub. Vi
står derfor, overfor at skulle finde en ny redaktør til nyhedsformidlingen i klubnyt og nyhedsbreve. Skulle du sidde med
en lille redaktør i maven, så giv mig et kald.
Ved sidste bestyrelsesmøde har vi drøftet, hvordan
affaldssituationen administreres og benyttes på havnepladsen.
Som det er jer alle bekendt, er der opsat containere til faste og
flydende affaldsprodukter ved indkørslen til Odense Sejlklub. Vi
har hermed den ”luksus”, at vi kan bortskaffe det affald vi har i
bådene. Vi er også så heldige, at vi kan bortskaffe
malingsrester, olie og almindeligt affald fra vores både – dog
ikke affald med madrester o.lign. organisk affald.

Jeg må dog opfordre jer alle til at være opmærksomme på de skilte, der er opsat over de enkelte containere. Det er i
den forbindelse vigtigt, at vi alle sørger for at sorterer vores affald – og komme det i de rigtige containere.

Grunden til at jeg bemærker dette er, at der desværre har været tilfælde, hvor affaldet enten ikke er sorteret eller er
deponeret i de forkerte containere. Vi har fået en advarsel fra firmaet der afhenter indholdet i containerne, hvor de
varsler ændring af den nuværende aftale, hvis det fortsætter med ikke sorteret affald. Det vil i givet fald komme til at
koste os en ekstra årlig udgift på 3 – 4.000 kr. Det er en helt unødvendigt, så jeg vil opfordre til, at vi hjælper hinanden
med at få styr på det her problem. Skulle I have et batteri der er udtjent – så lad være med at stille det op ved
containerne, men tag det i stedet med hen på Odense Kommunes genbrugsstation i Havnegade.
Med venlig sejlerhilsen
Formanden (Mogens H. Hansen)

Link til referat fra bestyrelsesmøde den 02.09.20
https://odensesejlklub.dk/download/referater/200902Bestyrelsesmode.pdf
Link til referat fra bestyrelsesmøde den 23.09.20
https://odensesejlklub.dk/download/referater/200923Bestyrelsesmode.pdf
Masteskur
Havnefogeden har brug for lidt hjælp fra dig, så vi kan holde orden i masteskuret. Der er
desværre en del forskelligt placeret oven på skabene som ikke skal være der. Det er ok at
placere lidt oven på sit eget skab, hvis det er mærket med bådnavn.
Det er ikke i orden at der ligger materialer, der breder sig over flere skabe, det skal fjernes.
Når du placerer din mast og bom i masteskuret SKAL de mærkes med bådens navn. Der ligger
Manila mærker i skuffen.
Husk at rigge masten af inden den bliver lagt ind på rette hylle. Korte/lette master øverst.
Efterlysning: Der ligger en mast uden navn på, hvor sejlet er viklet om masten, den bedes
afrigget.
Der er ligeledes en optimist mast med sejl på og uden navn, som skal fjernes.
Erik Hjortebjerg Havnefoged 29 67 64 42
Link til ophalerplanen
https://odensesejlklub.dk/download/Ophalerplan2020.pdf

Hjælp til nyere sejlere
Facebook-gruppen ”Odense Sejlklub: Råd og hjælp” er etableret som et forsøg på at
kompensere for de aflyste orienteringsmøder for nyere sejlere. Vi håber at de nye sejlere vil
bruge gruppen til at finde sammen om at løse praktiske opgaver og hente råd og hjælp hos
såvel gamle som nye medlemmer. Lav et opråb dér, og forhåbentlig er der så nogen der
reagerer. Her finder man også en lille video om, hvordan man bruger mastekranen.
Bestyrelsen opfordrer erfarne medlemmer til at tilbyde sin hjælp.
Husk også, at nye sejlere har mulighed for at få kontakt med en mentor, som kan være en stor
hjælp og støtte når man er i tvivl om et eller andet. Send en SMS eller ring til Bente
Høngsmark som sørger for at knytte kontakt til en mentor, mobil 24230859.
Aflysning af Afrigger-festen
OBS OBS Afrigger-festen er siden forrige bestyrelsesmøde besluttet aflyst pga. restriktioner i
forbindelse med coronasmitte.
Nye klubhusværter
Vi har længe søgt efter ny klubhusvært. Derfor er det med stor glæde at vi kan fortælle, at
Helle og Finn Vinther har tilbudt at blive de nye klubhusværter. De overtager tjansen så
hurtigt som muligt, men må jo så desværre som det første aflyse afrigger-festen pga. Corona.
Vi håber at tage revanche til standerhejsningen.
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