
Referat fra generalforsamling  
10. marts 2018  

 
 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:   

Leif Østlund - Lasse Kjærgaard - Torben Kyhl - Kjeld Henriksen – Henning 
Bager – Henrik-Claus Henriksen 

 
Fraværende:  Jens Lindholm – Lars Madsen – Sonnich Sonnichsen – Laurits Nielsen   
 
Dirigent: Mogens Madsen 
 
        
 
1. Valg af dirigent: 
Mogens Madsen blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i tide gennem annoncer i 
Ugeavisen og på vores hjemmeside, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
 
2. Formandens beretning: 
Årsberetning vedlagt fra Formanden, inklusive kran/plads-udvalget, ungdomsafdelingen, 
sejlads-udvalget og ro-afdelingen. 
Årsberetningen blev godkendt. 
 
3. Kasseren ved Finn Jakobsen forelagde regnskabet. Der blev fra salen spurgt om, hvad 
beløbet på kr. 127.850 under note 1 indeholdt. Finn har efterfølgende oplyst, at beløbet 
indeholder indtægter relateret til bådhandling, såsom kran og traktorkørsel. Det samlede 
beløb inkl. egentligt kontingent udgør således 244.685,- kr.: 
Finn understregede i øvrigt nødvendigheden af, at alle medlemmer skulle oplyse for- og 
efternavn samt telefonnummer og emailadresse. Det må forudses, at langt mere 
information vil tilgå medlemmerne via mail, ligesom både medlemmer og klubledelse vil 
finde overgangen til f.eks. kontingent betaling via MobilPay som en lettelse i hverdagen. 
Der vil i blive lagt et særligt punkt ang. disse oplysninger på klubbens hjemmeside. 
Regnskabet blev godkendt efter en detaljeret gennemgang. 
Regnskabet vedlagt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen henstillede at kontingentet i hovedsag forblev uændret, med undtagelse for 
juniorkontingent der sættes ned fra 150.- til 100.-, samt brug af optimistjolle incl 
jolleforsikring sættes ned fra 500.- til 100.- og tilsvarende for øvrige joller incl. 
jolleforsikring fra 750.- til 100.-. Nedsættelsen skyldes et håb om, at kunne tiltrække og 
fastholde ungdommen i klubben. Der vil i øvrigt på sejlklubbens hjemmeside blive lagt en 
indmeldelsesblanket. Dette blev vedtaget. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Henning Bager, Sonnich Sonnichsen, Torben Kyhl samt Lasse Kjærgaard var allesammen 
på valg og ønskede at genopstille. Jens Lindholm ønskede ikke at fortsætte og 

 



bestyrelsen foreslog, at Finn Jakobsen overtog pladsen efter Jens og han blev sammen 
med Henning, Sonnich, Torben samt Lasse valgt uden modkandidater.  
Bestyrelsen opfordrede ungdomsafdelingen til at stille med kandidater til den ny bestyrelse 
og her opstillede Asger Rabølle og Lars Jepsen. Begge blev valgt uden modkandidater.   
Leif Østlund, Kjeld Henriksen og Henrik-Claus Henriksen fortsætter i bestyrelsen til næste 
generalforsamling. 
 
6. Valg af suppleanter: 
Lars Madsen var villig til genvalg for endnu en periode. Laurits Nielsen var villig til genvalg 
hvis der ikke kunne findes en erstatning. Begge blev valgt uden modkandidater. 
Karoline Thaysen fra ungdomsafdelingen ville gerne stille op som suppleant og hun blev 
også valgt uden modkandidat. 
 
7. Valg af revisorer: 
Evan Søndergaard samt Helmuth Andersen blev begge genvalgt uden modkandidater. 
 
8. Indkommende forslag 
Bestyrelsen havde modtaget 3 forslag til generalforsamlingen. 
Forslag 1: Forslag vedrørende støtte medlemmer fremsat af Lone Foght, Didde Jensen og 
Hanne Hansen. Forslaget mundede ud i, at støttemedlemmer i sejlklubben kan deltage i 
arrangementer, som foregår i klubhuset. Ro klubben indfører begrebet støttemedlem for 
tidligere roere. Disse kan deltage i roklubbens sociale sammenkomster. 
 
Forslag 2: Forslag fra Tommy Christensen. Tommy foreslår at sejlklubben indefryser 
betaling til kommunen indtil havnehullet er blevet renoveret. Generalforsamlingen udtrykte 
tvivl om det juridiske aspekt i forslaget og mente yderligere at der var god chance for at 
arbejdet blev udført til efteråret/vinteren 2018/2019. 
 
Forslag 3: Med udgangspunkt i Susanne Pilegaards debatoplæg i den sidste (forhåbentlig 
genopstår Ballonen) udgave af Ballonen vedrørende ungdomsarbejde.  Dette forslag 
udløste en del konstruktiv debat. Generalforsamlingen blev enige om, at der skulle gøres 
meget mere for ungdomsarbejdet i klubben. Bestyrelsen var meget glad for, at aktørerne 
fra ungdomsafdelingen stillede op til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Ud over 
ungdomsarbejdet drejede debatten sig også om, at få klubhuset tilbage til medlemmerne. 
Leif oplyste om, at klubhuset var lejet ud de næste 3 år i månederne juni, juli og august. 
Bestyrelsen fik som opgave at komme med et oplæg til hvordan man kan drive klubhuset 
uden det bliver lejet ud til restaurationsbranchen.  
 
9. Eventuelt: 
Formanden tog ordet og benyttede lejligheden for at udnævne et nyt æresmedlem i 
foreningen, og æren tilfaldt ikke uventet Jens Lindholm, som har ydet en fabelagtig indsats 
som kasser i sejlklubben gennem 16 år. 
 
Torben Kyhl bragte en stillingsannonce. Torben søger et antal frivillige til at hjælpe med at 
afvikle DM i OK joller. Stævnet finder sted i weekenden uge 35. Mogens Madsen fortalte at 
der forventes at 60 – 100 joller kommer og deltager i stævnet, så der skal bruges folk til 
teltplads, mærkebåde, slæbebåde osv. 
 
Elisabeth Kristensen vil prøve at starte et hold til kvindesejlads 
 



Janne Skalkam vil gerne deltage i et Ballon udvalg. 
 
Esther Bundgaard foreslog, at alle udvalg i sejlklubben deltog i bladudvalget. 
 
Der kom en opfordring fra salen om, at der skulle arrangeres julefrokost for sejlklubbens 
medlemmer. 
 
Generalforsamlingen sluttede klokken 17:58. 
Herefter tog Mogens Madsen igen ordet og takkede alle deltagere for god ro og orden. 
Man sluttede af med at udbringe et 3-foldigt leve for sejlklubben. Herefter trak bestyrelsen 
sig tilbage og konstituerede sig som følger: 
  
Formand  Lasse Kjærgaard 
Næstformand  Leif Østlund 
Kasserer  Finn Jakobsen 
Sekretær  Leif Østlund 
Ro-afdelingen Leif Østlund 
Sejladsudvalg Torben Kyhl 
Klubhus  Kjeld Henriksen 
Ungdoms-afdelingen Asger Rabølle / Lars Jepsen 
Kran / plads  Sonnich Sonnichsen 
 
Mastetelt   Henning Bager 
Motorbåds-afdeling Henrik-Claus Henriksen 
 
 
1. Suppleant Lars Madsen 
2. Suppleant Laurits Nielsen 
3. Suppleant Karoline Thaysen  



Skulle nogle medlemmer have kommentarer og/eller ønsker om rettelser i referatet, skal 
det være sekretæren i hænde indenfor den første uge efter modtagelse af referatet. 
Indkommer ingen kommentarer betragtes referatet som godkendt, hvilket bekræftes ved 
underskrivning ved næste mødes begyndelse. 
 
Referent Lasse Kjærgaard/Leif Østlund 
 
Dagsorden med kommentar, godkendt af Dirigent Mogens Madsen   
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Marstal Sejlklub  

 

 

Årsberetning 2017 
Bestyrelsen: 

På sidste generalforsamling fik vi valgt ind et nyt medlem, Henrik-Claus Henriksen, 
og Steffen Bach valgte at forlade sin bestyrelsespost. Ny suppleant blev Laurits 
Nielsen, der afløste Jesper Christensen. Det er et velfungerende team, med en god 
indstilling til at få løst de opgaver og udfordringer, som kommer i en sejlklub. Vi 
bestræber os på at føre en åben og ærlig dialog og det mener jeg, at vi har indfriet.   

Men den vigtigste del af sejlklubben er alle de frivillige medlemmer, der stiller op og 
tager initiativ til at gennemføre de aktiviteter, som løfter klubben til at være et godt 
og positivt sted at mødes og være en del af. Stor tak til alle jer der hjælper med 
dette arbejde.  

Standerhejsning blev gennemført den 2. april med deltagelse af ca. 60 medlemmer. 
Laila sørgede for sildemad, spegepølse og rullepølse. Vandrepokalen blev uddelt til 
Laurits Nielsen for hans store indsats ved kran/plads og følgebådene. Dagen før 
havde der været oprydning og rengøring af lokaler og udendørs arealer, så vores 
klub kunne præsenteres på bedste vis. Den 25. marts blev der afholdt en 
demonstration af Ærø Fliserens ved Finn Christiansen. Vores fliser rundt om 
sejlklubben fik en ordentlig omgang og 60 interesserede kunne følge processen i 2 
hold.  

Pinsetur til Rudkøbing blev gennemført 3-4. juni. Anna og Evan afløste Henrik og 
stod for arrangementet og 16 både deltog. Rimeligt vejr og god stemning med 
medbragte musikinstrumenter, som Tommy, Jesper og Tobias underholdt med.   

Inden standerstrygning og rævejagt først i oktober, fik vi lavet en ny oprydning af 
vores arealer. Vi er altid taknemmelige over denne arbejdsindsats. 

 



Her må jeg lige undskylde for et brud på traditionerne. Rævejagten i 2017 blev 
flyttet til første lørdag i oktober, hvilket blev annonceret i Ballonen allerede i marts 
dvs. 9 måneder i forvejen. Men, men Rævejagten vil fremover altid blive afholdt 
sidste lørdag i september. 

Ny forpagter bliver Desireé Berg, der vil åbne Pizzeria i Sejlklubben i 
sommermånederne. Efter Marcello gik på pension efter 22 år som Pizzabager, havde 
vi en aftale med Mads Thomsen og ”til søs” i 2016, men i 2017 lykkedes det ikke at 
finde en ny forpagter. Nu håber vi det bliver en succes med pizzeria igen.  

Hus udvalg: 

Vest-gavlen har fået udskiftet det gamle træværk af håndværkerfirma Erik Boye, en 
gang i foråret. Så kan vi altid selv male, når det er vejr til det. 

En Weber gasgrill blev indkøbt i foråret. 

Der blev indhentet 2 tilbud på flisebelægning mellem husene nr 7 og nr 9, samt 
arealet nord for nr 7 Sejlklubben. Det blev besluttet at udsætte investeringen.  

Der er indkøbt 110 nye stole og de gamle er solgt til Søfartsmuseet.  

Ungdoms-afdelingen v Lars Jepsen: 

Sejladsudvalget v Torben Kyhl: 
 
2017 blev jo ikke det bedste år for sejlads – vejret kunne godt have været bedre. Der 
blev afholdt 18 sejladser, hvoraf de 4 blev aflyst p.gr.a. enten for megen eller for lidt 
vind.  

Der har deltaget 14 både. 

Som noget helt nyt har dommerbåden ligget på samme position gennem alle 
sejladserne – vi har nemlig fået ny ankerblok takket være Egon og Marstal Havn. 

Sidste tirsdag i hver måned har vi grillet pølser efter sejladserne og det fortsætter vi 
med i år. 

Ærø Rundt blev sejlet i friskt vejr med Ærø om styrbord den 24. juni med 23 
tilmeldte både hvoraf de 20 nåede frem til starten. 



Birkholmturen blev afviklet i september med Tommy som tovholder. Tak for det. 

Årets sidste sejlads, Rævejagten blev desværre aflyst på grund af et voldsomt vejr, 
MEN festen blev ikke aflyst og vi havde en rigtig hyggelig aften med uddeling af 
præmier til vinderne af årets tirsdagssejladser. 

Vinderne blev Otto Steenstrøm og Erik Jørs. 

Vi glæder os til den nye sæson.  

Kran/plads udvalg v Sonnich Sonnichsen: 
 
Status kran/plads 2017 
 
Som alle kan se er vaskepladsen blevet støbt, den er drejet 90 grader i forhold til 
den første tegning, nu kan vi køre lige op fra kranen og spule, derefter videre til 
vinterpladsen uden skarpe drej. Der vil blive rettet af med stabilgrus og støbt asfalt 
omkring vaskepladsen, når der kommer lidt varme i vejret. 
 
Optagerpladsen/dokhullet bliver renoveret til efteråret, firmaet Munch har fået 
opgaven, det betyder at sidste optagning i 2018 bliver den 27. oktober (et år 
forsinket), vi håber snart at få en tegning af projektet, som vi så kan gå og glæde os 
over sommeren igennem. 
 
Kranen skal have sit årlige syn inden vi begynder på udsætningen, ellers vil der ikke 
blive foretaget nogle ændringer på kranen, før end dokhullet er færdigt, først da vil 
vi tage stilling til, hvad der skal gøres. 
 
På vinterpladsen har vi fået sat ur på strømmen, således at der kun er spænding på i 
dagtimerne, dels for at minimere brandfaren om natten, hvor ingen opholder sig på 
havnen, og for at spare lidt på strømmen. Tak til Keld Jensen for det tekniske! 
Teltet har fået skiftet midtersektionen og der er skiftet nogle tagplader på 
mastegaragen. Tak til Henning og sjak! 
 
I teltet er der hen over sommeren blevet foretaget en del maler- og 
glasfiberarbejde, det har medført at skraldestativet i teltet er blevet fyldt med 
brandfarligt affald, hvilket ikke kan tillades. Affaldet forsvinder i øvrigt ikke af sig selv 
fra stativet. 
 



Der har været problemer med betjeningen af den nye rulleport i mastegaragen, et 
kort tryk på kontakten åbner porten og kontakten må ikke røres før porten er kørt 
helt op. Det samme gælder når porten skal lukkes, altså ingen tryk på kontakten når 
porten kører.  
 
I løbet af foråret skal den nordlige bådeplads rydes for vogne og både, da pladsen 
skal bruges i forbindelse med harmonikafestival og senere på sommeren til OK 
stævne. Vi vil efterhånden som bådene kommer i vandet, køre vognene ned syd på 
pladsen, så til jer, der står helt nede mod syd, giv lige kranfolkene et praj, hvis I skal i 
vandet i år, så vi ikke lukker jer inde. 
Husk navn på mast og løst grej og få så malet navn på bådevognene, da det vil lette 
arbejdet for os kranfolk, så har vi mere tid til os selv og kranarbejdet. 
 
Hvis der skulle være nogle, som kunne tænke sig, at tage del i kran/plads arbejdet, 
er I meget velkommen, da vi på holdet ikke altid er hjemme pga arbejde. 
 
Godt forår Mvh Sonnich 
 
 
 
Roudvalg: 
 
Her vil jeg give ordet til formanden for roudvalget! 
Årsberetning 2017 fra Marstal Sejlklubs Ro-afdeling er vedlagt. 
 
Afslutning: 
 
I løbet af året er der afholdt to foredrag, et i januar, hvor Finn Jakobsen fortalte om 
sine erfaringer i de grønlandske farvande. I oktober holdt Ole Berg foredrag om 
ubådssejlads. Begge arrangementer var velbesøgte med over 50 deltagere. 
 
En gang om måneden bliver der holdt madklub for dem der er interesserede i at lave 
mad og få lidt krydderier på tilværelsen. Lars Jepsen og Tommy er drivkrafterne bag 
disse aftner, som holdes på et højt fagligt og socialt niveau. Flere fra madklubben 
sørger for at tilberede maden også her i aften. Stor tak til jer. 
 
Stor tak til redaktionen af Ballonen, Susanne og Anna, og det er trist at sige farvel til 
vores dygtige ballonskippere. Der er ikke fundet nogen afløser endnu, så vi foreslår 



at der nedsættes en arbejdsgruppe der kommer med forslag til hvordan Ballonen 
overlever. 

Stor tak til Hanne Lindholm, for hendes flotte indsats som ansvarlig for udlejning af 
sejlklubbens lokaler. Opgaven er overtaget af Marianne Bliesmann fra den 1. januar.  

Stor tak til Jens Lindholm, der nu takker af som Sejlklubbens kasser efter ca. 16 år. 
Jens har lavet et fantastisk arbejde på denne tunge post og har ydet en stor indsats 
for at klubbens økonomi er meget betryggende. Mange tak Jens! 

Stor tak til vores Web-master Torben Bundgaard. 

Stor tak til dem der brugte tid på at planlægge og forberede Sommerfest 2018 og 
ikke mindst Malene og hendes revyhold. Fantastisk flot resultat. 

Til sidst vil jeg sige tak for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med øvrige 
medlemmer af Marstal Sejlklubs bestyrelse.    

God sæson til jer alle! 

Med disse ord vil jeg overdrage beretningen til generalforsamlingen.  



Året der gik i Marstal Sejlklubs Ungdomsafdeling; 2017 
 
Efter 2016 med forholdsvis god opbakning fra sejler og forældre i optimistafdelingen. Startede vi sæsonen 

2017 op med kun 2 sejlere i optimistafdelingen. Vi kæmpede i en måneds tid for at få flere optimist sejlere, 

blandt andet besøgte Lars og Susanne folkeskolen for at dele flyers ud. Der var tilmed en forælder som 

skrev, ud på skolens intranet om der ikke var nogle der var interesseret i at sejle. Men desværre uden 

nogen reaktion. Hvor efter vi kunne konkludere, at interessen i blandt optimistsejlerne ikke var til stede.  

Derefter gik vi i tænkeboks sammen med Lars Jepsen. Vi kom frem til, at det kunne være spændene, at give 

HF-søfarterne en mulighed for prøve kræfter med en jolle. Så fik vi oprettet en gruppe på Facebook, hvor vi 

siden da har lagt et opslag op, hver gang vi har holdt et arrangement i sejlklubben. Susanne foreslog, at hun 

gerne ville lave en gang lasagne, og pludselig stod der 25 elever fra HF-søfart, som gerne ville prøve kræfter 

med sejlads. Efter den gode succes forhørte vi sejlerne om hvad de kunne lide ved konceptet, hvortil de 

svarede at det var sjovt at prøve kræfter med sejlads, og derefter få et varmt måltid mad. Derefter tilbød 

Susanne, at hun godt ville lave mad resten af sæsonen. Så sådan blev det. Der blev serveret mad  hver 

onsdag efter jolletræningen til 25 kr. 

I løbet af sæsonen gik det overraskende godt, det kunne dog ikke lade sig gøre uden Ibs og Lars’ store 

indsats for at holde jollerne sejlende. Vi fik sponsoreret trøjer fra ______, redningsveste fra______ og kød 

fra SuperBrugsen til brug i ungdomsafdeling for at højne forholdende, og lokke flere unge til. På grund af 

SuperBrugsens sponsorat af kød, fik vi muligheden for at lave fællesspisning efter sejladsen, og dette kunne 

vi fortsætte med igennem vinteren.  

 

Nu da sejlsæsonen så småt er ved at starte op igen er vi interesseret i at høre bestyrelsens holdning i 

forhold til ungdomsafdelingen, og om i ønsker ungdomsafdelingen fortsætter og hvordan det skulle være 

muligt, nu da der ingen lokaler er til rådighed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marstal Sejlklubs Roafdeling  

 

 

Årsberetning 2017 
Det har igen været en rimeligt god sæson med mange ture, på trods af de ringe 
vejrforhold. Vores 60 medlemmer har roet 11.200 km (6.050 sømil) på 309 ture, til 
sammenligning med 2016, hvor vi roede 14.800 km (7.995 sømil) på 375 ture. 
Resultatet er dog det ringeste i de sidste 8 år. 

Sølv-årer er tildelt Poul Haase for at have roet 1303 km og Jens Kristian Jensen med 
sine 1149 km.  

Poul Haase er desuden igen blevet kåret som årets roer og tildelt sit 7. sølvbæger for 
sin indsats. Poul har igen roet mest, han har instrueret nye roere sammen med Lone 
og har holdt kursus for nye styrmænd. Poul er fortsat den drivende kraft, når det 
gælder at samle rohold og komme ud på vandet, når vejret tillader det.   

Åbent hus blev afholdt lørdag den 29. april og der mødte 12 nye kandidater frem, og 
mange ”gamle” medlemmer. Kaffe, the og hjemmebag lokkede mange erfarne roere 
til arrangementet. 

Der blev uddannet 6 nye korttursstyrmænd (Gunhild, Karina, Didde, Susanne, Anna 
og Peter) og vi har også fået en ny langtursstyrmand (Jens Kristian) i år.   

Vi har i år været på to ro-langture. Midt i juni, den 16-18, havde vi lejet robåde i 
Nakskov og om søndagen roede 12 medlemmer i en fire-årers robåd og to to-årers 
fra Nakskov til Enehøje og Slotø. Resten af turen blev afviklet på land, da der var for 
meget vind de første to dage.  

Den anden ro-langtur gik til Haderslev Fjord i midten af august. 5 roere i en fire-åres 
robåd fik 2 skønne dage på fjorden med overnatning i hytten ved Årøsund.  Denne 

 



gang fik vi også roet rundt Årø på en smuk aftentur. Tak til Gunhild for 
arrangementet og mange ønsker om at dette bliver en fast tradition.   

I juni fik vi besøg af et stort hold roere fra Maribo Roklub. 34 deltagere derfra, 
hvoraf 19 gerne ville ud og ro en tur til Birkholm. Sammen med 5 Marstalroere fik vi 
fordelt os på alle vores 6 robåde og roede afsted på en dag, hvor der var en del 
bølger på vandet. Den store udfordring på turen var at komme ud fra Birkholm i en 
kraftig vind fra NV. Men vi fik en god fælles oplevelse.   

Et andet stort hold med 8 gæsteroere kom fra Faaborg Roklub. De roede Ærø rundt 
og brugte Marstal som base. Først via Østersøen til Søby, pause her og overnatning i 
Marstal, og så videre næste dag til Ærøskøbing og hjem til Marstal. 

Den første onsdag i august mødtes vi igen med Rudkøbing Roklub (RR) på Strynø, 
lige ved den gamle mølle. God vind men det kunne ikke holde os fra at mødes med 
vennerne fra Langeland. Efter tradition blev der serveret Langelandspølser og Rise-
øl, derefter kaffe og the og hjemmebagte kager. Superhyggeligt.    

Knap så hyggeligt var det, da vi mødtes med RR til en ”venskabsdyst” i kaproning i 
starten af september. I år havde vi hjemmebane i Marstal. Der var tilmeldt i alt 37 
deltagere. Konkurrencen blev påvirket af kraftig vind og regnvejr. Vi tabte begge 
konkurrencer desværre. Men efterfølgende festede vi sammen. Først kaffe og kager 
om eftermiddagen og så drinks, middag, præmier og hygge til langt ud på natten. 
Efter morgenmad sejlede de sidste deltagere fra Rudkøbing hjem med pokalerne.  

Kommentar under aftenen: ”I Marstal synger de ligeså langsomt som de ror”. 

Årets rævejagt blev aflyst på grund af dårligt vejr. Men vejret kunne ikke påvirke 
vores festaften i Sejlklubben, hvor vi fra Ro-afdelingen igen stod for det praktiske, 
såsom borddækning, salg af drikkevarer og ikke mindst oprydning. 

Vi fik ikke gennemført nogen måneskinsroning i 2017. Men dette er et dejligt 
arrangement og en smuk oplevelse, som vi skal prøve at gennemføre hvert år. 

Den første torsdag i hver måned holder vi Ro-klubaften. Vores medlemmer har på 
skift kokkereret og serveret dejlige menuer, nogle gange har vi fået leveret mad 
udefra og alle har sørget for en hyggelig stemning og godt samvær. Disse aftner er 
med til at give roafdelingen et vigtigt socialt indhold. 



Udenfor ro-sæsonen har vi fortsat et hold meget aktive medlemmer, der gennemgår 
vores ro-materiale og ro-lokaler og sørger for at istandsætte disse. Holdet der 
vedligeholder er fortsat Torben Bjørn Christiansen, Torben Bundgaard, Torben Kyhl, 
John Kristensen, Ib Rasmussen, Paul Røssel, Peer Borge og jeg selv. Vi mødes to 
gange om ugen, knokler et par timer og herefter samles vi i vores ”viden-center”, 
hvor vi diskuterer den lokale politiske situation og fortæller de seneste vittigheder. 
På trods at kræfterne ikke længere er de samme som for 10 år siden, udføres der et 
dygtigt stykke arbejde og dette sparer Sejlklubben for mange penge til robådenes 
vedligeholdelse. Stor tak til alle for jeres bidrag! Et særligt tak til Jens Kristian Jensen 
for hans besøg og leverancer fra Jens Catering. Dejlige frokostoplevelser fra Rise! 

I 2017 lykkedes det endeligt at få 20 nye redningsveste fra Trygfonden. Stor tak til 
Esther for initiativ, ansøgning og korrespondance med fonden. 

Vi har fået 2 nye medlemmer i 2017:  Annemarie Trane Christensen og Karina Gade. 
Antal aktive medlemmer ligger tæt på de 50 og det er vi meget stolte og glade for. 

Til sidst vil jeg sige tak for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med øvrige 
medlemmer af Marstal Sejlklubs bestyrelse.    

God ro-sæson til jer alle! 


