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Formandens klumme december 2020
Mogens Houmann Hansen

Kære sejlere i Odense Sejlklub,
Julen står for døren – jeg kan ikke komme ud!
Ja det er jo sandt i mere end en betydning. Endnu engang fyldes vores øre og øjne med nye skrækindjagende
prognoser om corona virussen – det er som om det ingen ende vil tage. Det gælder for os alle, at vi må holde
humøret oppe – håbe på det bedste og frygte det værste.
Og på en måde kan vi sige, at Odense Sejlklub allerede har haft besøg af julemanden – vi har nemlig fået et
helt ekstraordinært tilskud til renovering af vores toilet og badefaciliteter. Julemanden var forklædt som
Odense Kommune, så lad os alle takke vores kommune for, at den har set så beredvilligt på vores ønske om
at få forbedret denne sidste del af klubhuset. Herfra skal lyde en stor tak til dem, der har lavet alt forarbejdet
indhentet tilbud og søgt om midler.
I denne salige juletid, kan det ellers godt knibe med at holde humøret oppe på julestemning, og julenisserne
svigter også. De gider ikke rigtigt at lave sjov og ballade – eller gør de?
”Hvad sagde den ene juleklokke til den anden? Hvis du savner mig, så kan du bare ringe.” – eller den her ”
Hvad sker der med julegåsen, hvis den fryser? Den får gåsehud”. Her kan I godt tillade jer et lille tøhø, men
pas på med at gøre det med trutmund – det kan smitte!
Måske har der alligevel været julenisser på spild i Odense Sejlklub, for i min sidste klumme efterlyste jeg bro 5
– og nu er den min salighed dukket op igen, den ser bare anderledes ud?
Næ næ, helt seriøst, så kan vi alle glæde os over, at den nye bro 5 er monteret og langt på plads. Og takket
være en heroisk og en slidsom indsats fra vores seniorer, er broen næsten klar til at blive taget i brug. Godt
nok mangler der at blive slået nogle pæle, men i det store hele er broen på plads.
Tak til jer ældre medborgere og klubkammerater, der har ydet en helt særlig indsats for at dette projekt kan
blive taget i brug til næste sæson. Nu kan i roligt gå på juleferie.
Desværre har Sejlerskolen, på grund af de skærpede forsamlingsregler corona regler måtte lukke for
teoriundervisning i klubhuset. Ærgerligt!
Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 28. februar 2021, skal der bæres mundbind i
offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. Med hensyn til
generalforsamlingen i det nye år, er der selvfølgelig også visse begrænsninger, hvilket betyder følgende: I
øjeblikket må man fortsat samle 500 personer til generalforsamlinger i alle kommuner. Så længe man
overholder afstandskrav samt kvadratmeterkrav, og at alle i øvrigt sidder ned under hele seancen med
ansigterne rettet i samme retning.

Man skal således gå ind ad døren og direkte til sin plads og blive der, til generalforsamlingen er slut. Herefter
skal alle omgående forlade lokalet uden snak eller unødige ophold undervejs. Vær opmærksom på at undgå
kø ved døren. Det samme gælder i øvrigt for undervisningssituationer, som dermed kan gennemføres, hvis
bekendtgørelsen overholdes.
Det er bøvlet, det er irreterende, det er alt muligt, men det er nu engang sådan det er!
Med disse ord vil jeg slutte klummen – og på vegne af bestyrelsen vil jeg ønske jeg en glædelig jul og et godt
nytår. På falderebet lige et af min yndlings citater fra Peter Plys: “Hvilken dag er det i dag,” spurgte Peter Plys.
“Det er i dag,” svarede Grisling. “Min yndlings dag,” sagde Peter Plys.
Med venlig sejlerhilsen
Formanden (Mogens H. Hansen)

Referat fra Bestyrelsesmøde den 25 november 2020
Til stede: Mogens Houmann Hansen (formand), Ulrik Freisleben, Jonas Hansen, Henning Sørensen,
Erik Hjortebjerg, Tom Kaspersen, John Christensen, Jens Christian Muff Pedersen, Jette Madsen
(suppleant)
Afbud: Bente Høngsmark. Karsten Prinds
Referent: Henning Sørensen
Dagsorden
Punkt
Referat
Ref.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Orienteringspunkter
Punkt
Referat
Formanden siden sidst:
Formanden gav en orientering om at Sejlerafdelingen på
Skolerne i Oure indgår i 2020 et pilotprojekt i samarbejde med
Vindskift, en frivillig sejlerorganisation, der skal få flere unge på
vandet. En aktivitet der skal arrangeres den 20. maj 2021.
Formanden har givet tilsagn om at 5 fartøjer fra OS deltager.
5 fartøjsejere har allerede givet tilsagn om at deltage.
Udvalg
Punkt
Kasser

Sekretær
Sejlerskolen

Referat
(foreløbigt regnskab/budget) Udvalgene blev bedt om at
fremsende tal til budget 2021.
Klubbens forsikringer er ændret vedrørende selvrisiko, hvilket vi
ikke har nogen indflydelse på. Regler for lån af både skal således
ændres.
Tom har deltaget i et Webinar: ”Skat, løn, godtgørelse og
gaver”, som giver anledning til ændringer vedr. tilskud til
befordring, trænere og undervisere. Løsning afklaret på mødet.
Lagringsplads til 17 kasser Jubilæumsskrifter kan findes i
Ungdomsafdelingens hus.

Ref.
TVK

Til kommende generalforsamling skal findes kandidater til hhv. 2 HKS
suppleanter og 1 revisorsuppleant
Teoriundervisningen kører, ved at de 2 hold opdeles endnu
JC
engang, og man møder hver anden gang, med 2 lektioner.
Med de forlængede restriktioner kører vi foreløbig sådan resten
af 2020.
Eleverne giver udtryk for, at de foretrækker denne form frem
for alternativ aflysning eller skærmundervisning.

Havnen

Denne form giver trods alt nogen mulighed for at tale sammen
og have social kontakt.
Jeg er begyndt at sætte holdet for 2021, vi kan optage 12 nye, så
vi bliver 36 i alt.
Jeg forventer, at der bliver 6 – 7, med Duelighedsbevis, der
fortsætter i 2021.
Vedrørende godtgørelse for kørsel m.m. ønskes nuværende
brug af kørselsskema fastholdt.
-Der er pt 3 ledige pladser i havnen.
-Oprydningen af ”skrotbåde” er afsluttet og Tom har med
ihærdighed fået gælden inddrevet fra dem alle tre.
-Der henligger en enkelt båd i bassinet, som venter på at der
bliver ledigt på pieren. Båden skal løftes op og køres hjem til
ejer i næste uge.
-Institutionen er, med hjælp fra nogle af vore medlemmer, i
gang med at lave brofæste til den nye flydebro.
Den foreløbige udmelding er at bro 5 er på plads med udgangen
af denne uge.
I forbindelse med at vi får optimale betingelser også på bro 5, vil
vi henstille til nogle få bådejere om at flytte til ny plads i havnen.
Dette for at få en plads til de få som egentlig ligger på en for lille
plads i forhold til deres båd.
-Planlægger at få ryddet op på pladsen og i lunden i løbet af
januar/februar med hjælp fra nogle C-hold medlemmer. Der er
meldt ud til bådejerne, at al materiel skal mærkes eller placeres
under deres båd. Al andet vil blive fjernet.
I forbindelse med optagning, havde jeg en sag omkring fiskeri
fra broerne. Jeg bortviste vedkomne men fik at vide det var ok
at fiske derfra!!
Af hensyn til risikoen for at en krog kommer i karambolage med
et sejl eller sprayhood ol. Vil foreslå at forbud mod fiskeri fra
broerne bliver indført i vort havne reglement.
(I flg. Havnereglementet Pkt. 4.7 er fiskeri ikke tilladt uden
forudgående tilsagn fra Havnemyndigheden.)
Vil foreslå at et af de nye bord/bænkesæt til foråret bliver
placeret på højen

Klubhus
Korshavn
Mentor kontakt
Ungdomsafdelingen
Aktivitetsudvalg
Punkt
Nyt toilet og bad

Se pkt. under endelig drøftelser
Alternativ til BEAS automat undersøges.
Ikke til stede.
Aktivitet er fortsat nedlukket til januar 2020 pga. Corona.
Se pkt. under endelig drøftelser
Endelige drøftelser
Referat
På baggrund af Ulriks flotte forarbejde med udarbejdelse af
tegninger og indhentede tilbud, vedtog bestyrelsen at sætte
projektet i gang efter det fremsendte forslag. Dog var der
enighed om, at der skulle indhentes et kontroltilbud. Ligeledes
enighed om at projektet udføres i totalentreprise.
Da søgning af finansiering efter 2:1 ordningen ved kommunen
ikke er mulig før ultimo 2021, med tidligst start af projektet i

UF
UF
JH
JCMP
Ref.
UF

Klubtrøjer

Punkt
Organisationsplan

Aktivitetsplan for 2021

Redaktør til klubnyt /
Klubnyts fremtid!

Aktivitet på havn året rundt

2022, hvis tilskud bevilget, bliver projektet udført ved klubbens
egenbetaling.
Klubtrøjer til Ungdomsafdeling / medlemmer af Odense Sejlklub JM
Jette fremviste prøver på T-shirts, Hoodie med hætte med
påtrykt OS logo/stander, som vil kunne købes/bestilles. Prøver
fremvises ved kommende generalforsamling
Foreløbige drøftelser
Referat
Ref.
Oplæg udsendt – til nærmere drøftelse og beslutning
MHH
Formandens udsendte oplæg til opbygning af Organisationsplan
blev drøftet og grundlæggende fundet ok med forslag til faste
udvalg:
Ungdomsafdeling
Sejlerskole
Havneudvalg (Stige Ø)
Korshavnudvalg
Økonomiudvalg
Aktivitetsudvalg
Medlemsadministration
Det er stadigvæk meget svært at få planlagt noget pga. corona.
JCMP
Der er flere der slet ikke ønsker at komme og give foredrag ect.
Men jeg har da fået et par ideer:
Jeg har bl.a tænkt mig at lave en corona venlig Foto konkurrence
til generalforsamlingen, hvor medlemmerne kan sende billeder
ind fra sæsonen der gik, og så vi præmiere nogle, samt andre
flidspræmier
Ellers er planen mere at forberede lidt til foråret / sommeren
hvor vi forhåbentligt har en vaccine
Der bliver i 2021orsøgt planlagt:
- 2-3 intromøder med nye medlemmer / fartøjsfører, vi
prøver et før søsætningen så alle har en ide om hvad der
skal ske.
- Kapsejlads (f.eks. samsø rundt)
- 2 fællessejlturer for nybegynder og andre der ønsker
- I samarbejde med havnen fælles grill spisning
- Georg Stage sejltur (vi har stadigvæk løftet at vi kan få
nogle ungdommen med, samt en håndfuld senior)
- simac Svendborg
- VHF certifikat
Hvor står vi, hvad skal der ske? Hvordan vil vi bruge det – og
hvordan skal det videre forvaltes?
Ingen har reflekteret på annonce/efterlysning bragt i klubnyt, så
ingen afklaring på bestyrelsesmødet.
Flydende sauna i Odense Sejlklub? – læs artikel:
https://fyens.dk/artikel/aktivitet-p%C3%A5-havn-%C3%A5retrundt-varm-t%C3%B8ndeformet-vinterhule-til-thur%C3%B8ssejlere
Bestyrelsen mener ikke dette tiltag er aktuelt/egnet på vor
lokalitet.
Eventuelt

Alle

Alle

Ref.

Indkaldelse til Generalforsamling

OBS!! OBS!! OBS!! OBS!!
Pga. nye retningslinjer mht. forsamlingsforbud under Covid-19 pandemien frem til den 28. februar
2021, bliver datoen for den ordinære generalforsamling skubbet til søndag den 7. marts 2021.

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er fastlagt til søndag den 7. marts 2021
kl. 10.00 i klubhuset.

§ 10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen for det forløbne år
3. Beretning fra de enkelte udvalg for det forløbne år
4. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af planer for klubbens virksomhed frem til den næste ordinære
generalforsamling
7. Forelæggelse af klubbens budget frem til den næste ordinære generalforsamling,
samt fastsættelse af kontingenter, pladslejeafgifter, samt div. takster for samme
periode
8. Valg af formand og kasserer
9. Valg af den øvrige bestyrelse (7 medlemmer)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg til repræsentantskabet for Lystbådehavnen Stige Ø
12. Valg af 2 interne revisorer, samt 1 intern revisorsuppleant
13. Eventuelt
Forslag, som medlemmerne måtte ønske at få bragt under forhandling på den ordinære
generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
Bestyrelsen orienterer så vidt muligt om forslag i Klubnyt/Nyhedsbrev inden generalforsamlingen.
Under valg er listen som følger:
Formand:
Mogens Houmann Hansen

modtager genvalg

Øvrig bestyrelse
Henning K. Sørensen
Erik Hjortebjerg
Bente Høngsmark

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg

Suppleanter:
Karsten Prinds

modtager ikke genvalg

Lystbådehavnen Stige Ø’s repræsentantskab:
Lars Johansen
modtager genvalg
Mogens Houmann Hansen
modtager genvalg
Revisorer:
Lillian Andersen

modtager genvalg

----------------------------------------------------------------------------Grundet Covid 19 Pandemien, bliver der ikke arrangeret spisning efter generalforsamlingen. Man er
selvfølgelig velkommen til selv at medbringe madpakke til efter generalforsamlingen og nyde den i
klubhuset efter gældende Covid 19 anvisninger fra Sundhedsstyrelsen.

Vedr. valg til bestyrelsen:
På generalforsamlingen skal der blandt medlemmerne vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 1
revisorsuppleant.
Så har du lyst til at gøre en ekstra indsats for klubben og blive en del af fremtiden for klubben, så tag en
snak med formand Mogens Houmann Hansen, eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Klubnyt søger ny redaktør
Af Anna Katrine Kaas
Klubnyt er et vellidt magasin I Odense Sejlklub, som hver gang læses af mange medlemmer og hvori
der bringes invitationer til div. klubarrangementer, sejlerberetninger fra ind– og udland samt mange
andre informationer, der kan tænkes interessant at dele blandt medlemmerne. Opgaven kræver en
vis forståelse for at arbejder med en computer; word, powerpoint, publicher, indesign el.lign
programmer, samt en interesse for at sætte artikler, billeder mv. præsentabelt op og læse korrektur
på de bidrag der indsendes. Er du opsøgende overfor de gode, sjove eller skæve historier eller
billeder, som kan krydre udgivelserne vil det være en fordel, men bestemt ikke et krav. Som redaktør
får du frie rammer ifht. den grafiske stil og tone samt ifht. de sektioner der er—eller vil komme til
magasinet fremadrettet. I rollen som redaktør vil du bl.a. styrke evnen til: at koordinere med div.
bidragsydere, sammensætte et komplet magasin, skrive og sammenfatte mindre indlæg samt tage
ejerskab og ansvar for en vigtig opgave I klubregi. Opgaven er ulønnet. For mere information omkring
det frivillige arbejde kan Anna Katrine kontaktes pr. mail, klubnyt@odensesejlklub.dk.
Fakta:
• 4 årlige udgivelser
• Mulighed for at sætte sit eget aftryk
• Venlige bidragsydere
• Mediearkiv med flere billeder
• Beregn 7-10 timer pr. udgivelse
• God støtte fra bestyrelsen
• Oploades til website og udsendes på mail til medlemmer
Kontakt formanden, hvis du er interesseret i jobbet.

