
Referat fra generalforsamling  
13. februar 2016  

 
 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:   
 Lars Kjeldgaard – Tommy Christensen - Jens Lindholm - Leif Østlund 
 Kjeld Henriksen – Jesper Andreasen - Niels Erik Kjøller Pedersen 

 
Fraværende:  Jan Møller Jensen – Steffen Bach  
 
Dirigent: Søren Vestergaard 
        
 
1. Valg af dirigent: 
Søren Vestergaard 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, ro-afdelingen samt Ungdomsudvalget. 
 
Formanden benyttede lejligheden til at takke Tommy og Sommerfest – holdet med Malene 
i spidsen, for deres kæmpe store arbejde med det succesfulde arrangementet. 
 
Årsberetningen blev godkendt. 
 
3. Kasseren forelagde regnskabet: 
Regnskabet blev  godkendt efter en detaljeret gennemgang af Jens. 
Regnskabet vedlagt. 
 
8. Indkommende forslag 
Dette punkt blev flyttet frem på dagsorden, da det kunne have indflydelse på fastlæggelse 
af kontingent. 
Bestyrelsen havde modtaget et skriftligt forslag fra Jens Weiss, der ønskede at Marstal 
Sejlklub skulle indmeldes i Dansk Sejlunion. Forslaget blev motiveret af Jens Weiss. Der 
fremkom flere kommentarer for og imod forslaget fra de fremmødte medlemmer. 
Dirigenten foreslog, at der skulle laves en skriftelig afstemning. Jørgen Friis og Henning 
Bager blev udpegede til stemmeoptællere. 
Resultatet af afstemningen blev: 24 for forslaget og 28 imod forslaget og en blank stemme. 
Marstal Sejlklub fortsætter uden at være medlem af Dansk Sejlunion.  
 
4. Fastsættelse af kontingent: 
Jens gennemgik forslag vedr ændrede kontingentsatser. Forslaget vedlagt. 
Medlemmer af Navigatørforeningen behøver ikke betale kontingent for medlemskab af 
Sejlklubben, men skal betale ro-kontingent og kran-plads kontingent, hvis de ønsker at 
benytte disse muligheder. 
Kontingent forslaget blev vedtaget. 
 

 



 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Lars Kjeldgaard, Tommy Christensen, Jan Møller Jensen og Niels Erik Kjøller Pedersen  
var alle sammen på valg og havde tilkendegivet at de ikke ønskede genvalg. 
Desuden havde Jesper Andreasen og hele ungdomsudvalget meddelt, at de ikke ønskede 
at fortsætte.  
Leif Østlund, Kjeld Henriksen, Jens Lindholm samt Steffen Bach fortsætter i bestyrelsen til 
næste generalforsamling. Nye bestyrelses medlemmer blev Henning Bager, Sonnich 
Sonnichsen, Torben Kyhl og Lasse Kjærgaard. 
 
6. Valg af suppleanter: 
Lars Madsen og Jesper Christensen var villige til genvalg for endnu en periode og blev 
begge valgt uden modkandidater. 
 
7. Valg af revisorer: 
Evan Søndergaard samt Helmuth Andersen blev begge genvalgt uden modkandidater. 
 
9. Eventuelt: 
Lars takkede Tommy for hans store indsats gennem åren for Marstal Sejlklub og overrakte 
en kogebog og nogle flasker vin. 
Tommy takkede Lars for hans store indsats i de seneste to år, som formand for Marstal 
Sejlklub og overrakte nogle bøger og flasker vin.   
 
Herefter tog Lars igen ordet og takkede alle deltagerne og sluttede af med et 3-foldigt leve, 
hvorefter bestyrelsen trak sig tilbage og konstituerede sig. 
 
Konstituering blev som følger: 
Formand  Leif Østlund 
Næstformand Lasse Kjærgaard 
Kasserer  Jens Lindholm 
Sekretær  Steffen Bach 
Ro-afdelingen Leif Østlund 
Sejladsudvalg Vakant 
Klubhus  Kjeld Henriksen 
Ungdom- og optimist Vakant 
Kran / plads  Sonnich Sonnichsen 
 
Øvrige medlemmer Torben Kyhl og Henning Bager 
 
1. Suppleant Jesper Christensen 
2. Suppleant Lars Madsen 



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 Leif Østlund 
 
Dagsorden med kommentar, godkendt af Dirigent Søren Vestergaard   
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Formandens	beretning	2015	
	

Generalforsamling	d.	13.02.2016	
	
	
Indledning	
	
Velkommen.	
	
Endnu	et	år	er	gået	og	igen	et	år,	hvor	der	er	sket	en	hel	del	aktivitet.	
	
Jeg	vil	gerne	berette	om	året	og	de	forskellige	aktiviteter,	der	er	blevet	afviklet,	samt	
de	forskellige	projekter,	der	i	årets	løb	er	blevet	udført.	
	
Generalforsamling	28.02.2015	
	
Ca	70	var	mødt	op	til	generalforsamlingen,	jeg	vil	gerne	nævne	et	par	ting	derfra.	
	
Man	blev	gjort	opmærksom	på	at	gavlen	i	masteteltet	var	i	ringe	stand,	hvilket	man	
dog	fra	bestyrelsens	side	godt	var	klar	over.	Bestyrelsen	har	hentet	flere	tilbud	hjem	
på	en	ny	port,	som	dog	synes	at	være	for	dyr	d.v.s	40.000	kr.		
Gavlen	er	derfor	blevet	repareret	og	porten	er	i	første	omgang	blevet	erstattet	med	
en	ny	sektion	med	lynlås	pris	ca	12.000	kr,	så	skulle	det	gerne	holde	en	del	år	frem.	
	
Så	var	der	modtaget	et	skriftlig	forslag	fra	Jens	Weiss	om	indmeldelse	i	Dansk	
Sejlunion	–	det	gav	anledning	til	den	tilbagevendende	debat	for	og	imod.	Året	før	
bekendtgjorde	Jens,	at	nu	måtte	vi	have	et	konkret	forslag	med	en	deraf	afstemning.	
Jens	var	på	havet,	så	det	blev	dirigenten,	der	forestod	fremlægningen	af	
argumenterne	i	Jens’	detaljerede,	skriftlige	forslag.		
Et	medlemskab	koster	lige	knapt	100	kroner	for	hvert	aktiv/junior,	så	den	samlede	
udgift	løber	op	i	ca.	25.000	kroner.	Inden	afstemningen	blev	der	fra	salen	spurgt	om	
familiemedlemskaber	havde	en	eller	flere	stemmer.	Ved	nærlæsning	af	vores	
vedtægter	viste	det	sig	så	desværre	at	familiemedlemskab	ikke	eksisterede	officielt.		
Dirigenten	skar	igennem	den	efterfølgende	forvirring	og	erklærede	at,	der	måtte	en	
ekstraordinær	generalforsamling	til.	
Her	skal	bl.a	familiemedlemskabet	og	dets	betingelser	tilføjes	vedtægter	og	så	skal	
der	selvfølgelig	stemmes	om	forslaget.	
Der	blev	afholdt	ekstraordinær	generalforsamling	henholdsvis	d.	6	oktober	&	d.	22	
oktober,	hvor	man	havde	ændringer/tilføjelser	til	§3,	§4,	§5,	§8,	§9	og	§12.	
	



I	sejlklubbens	vedtægter	§	11	står	der	(ved	vedtægtsændringer	kræves	at	mindst	en	
femtedel	af	klubbens	stemmeberettigede	medlemmer	har	givet	møde.	
D.	6.	oktober	2015	var	der	i	alt	301	medlemmer,	som	har	betalt,	også	medregnet	
æresmedlemmer,	aktive,	familie	og	juniorer.	Så	der	skulle	således	være	mindst	61	
aktive	medlemmer	til	stede	for	at	den	ekstraordinære	generalforsamling	kunne		
være	beslutningsdygtig,	der	var	kun	mødt	31	personer	op.	
Der	skulle	altså	holdes	yderligere	en	ekstraordinær	generalforsamling.	
	
Den	blev	så	holdt	d.	22	oktober,	hvor	kun	17	medlemmer	mødte	op.	Alle	frem	
mødte	stemte	for	de	fremlagte	vedtægtsændringer,	så	var	det	på	plads.	
	
Jeg	kan	oplyse	at	Mads	Flyger	fra	Dansk	sejlunion	har	været	på	besøg	d.	9	december	
i	sejlklubben	for,	at	informere	bestyrelsen	om,	hvilke	fordele	der	eventuelt	kunne	
være	ved	et	medlemskab	i	DS.	
	
Jens	Weiss	vil	tale	om	Dansk	sejlunion	senere	under	indkomne	forslag.	
	
Oprydning	
	
Fredag.	21.03.2015	var	der	oprydningsdag	i	og	omkring	klubhuset.	
Det	var	koldt	og	gråt	men	ikke	desto	mindre	mødte	der	33	frivillige	op.	
Som	året	før	blev	der	luget	og	fejet	og	pudset	vinduer,	træværket	blev	smurt,	
masteteltet	blev	ryddet,	og	jollerne	kørt	over	på	deres	plads.	
Ligeledes	fik	klubhuset	en	ordentlig	tur	indenbords	både	i	kabys,	sal,	toiletter,	og	
klubrum.	
Det	var	en	rigtig	god	social	dag,	og	traditionen	tro	sluttede	vi	af	med	røde	pølser	og	
øl	og	vand.	
	
Standerhejsning	
	
Søndag	d.	22.03.2015	kl.	10:00	var	der	standerhejsning	og	standeren	og	Dannebro	
blev	sunget	til	tops.	
Efter	en	tale	og	et	lille	glas	og	de	3	gange	leve	gik	alle	indenfor.	
Ca	100	var	mødt	op	og	arrangementet	forløb,	som	det	plejer	med	en	silde	og	en	
pølsemad.	
	
	
	
Kran-plads	udvalg		
	



Der	har	endnu	engang	været	travlhed	på	pladsen.	
Vores	flittige	kran/plads	folk	køre,	som	sædvanlig	på	med	krum	hals,	når	sæsonen	
står	for	døren	med	i	og	op	tagning	af	vores	både.	
Som	de	fleste	af	jer	har	bemærket	tiltrådte	Laurits,	som	ny	kran	mand.	Dette	er	
rigtig	godt,	da	både	Lars	og	Sonnick	begge	sejler	og	ikke	altid	kan	være	til	stede.	
Teamet	består	nu	af	Lars,	Niels,	Sonnick	&	Laurits.	
Det	har	været	et	ønske	at	der	blev	indkøbt	nye	løfte	åg,	da	de	gamle	var	lidt	for	
korte	i	forhold	til	de	brede	både,	da	det	gik	lidt	ud	over	deres	fenderliste.	
Derfor	er	har	man	nu	investeret	i	nye	og	længere	åg,	hvor	Laurits	har	svejset	ekstra	
øjer	på	og	problemet	er	derfor	løst.	
	
	
Nyt	kranprojekt	
	
Kranprojektet	som	jeg	fremlagde	sidste	år,	er	desværre	blevet	udsat,	man	taler	nu	
om	år	2017	-	2018.	Dette	skyldes	at	man	ikke	finder	at,	der	er	penge	til	det	pt,	og	de	
penge	der	er	menes	at	skulle	bruges	til	anden	side	d.v.s	bl.a	renovering	af	den	kun	
10	år	gamle	toilet	bygning,	dette	ifølge	daværende	havnefoged	Torben	Lundemand.	
Det	er	rigtig	ærgerligt,	der	er	brugt	meget	tid	på	det	for	arealet	ved	og	omkring	
kranen	trænger	virkelig	til	en	fornyelse.		
	
Garage/værkstedet	
	
Den	gamle	garage	som	jo	er	blevet	til	et	værksted	bliver	brugt	mere	og	mere.	Derfor	
er	der	købt	en	del	nyt	værktøj,	dette	efter	ønske	fra	flere	medlemmer.	Planen	er	at	
garagen	skal	være	noget	bedre	end,	som	den	er	i	dag.	
Husk	nøgler	kan	købes	for	50	kr.	
		
Klubhuset	
	
Klub	huset	står	flot	-	til	jeres	orientering	er	der	skiftet	nye	vinduer	i	køkkenet,	da	de	
trængte	til	udskiftning.		
Hanne	står	for	udlejningen	det	har	været	på	det	normale	niveau,	og	vi	får	som	
sædvanlig	megen	ros	for	lokalerne,	så	det	er	jo	herligt.	
Som	alle	ved	har	Marcello	valgt	at	stoppe	for,	at	gå	på	pension,	og	vi	takker	ham	for	
mange	gode	år	i	sejlklubben	-		vi	ønsker	Florentina	&	Marcello	god	vind	fremover.	
	
I	ballonen	nr	4.	2015	var	der	indrykket	en	spalte	”	bænken”		
Da	vi	erfarer	at	Marcello	stopper	og	man	er	i	gang	med	at	indgå	en	ny	kontrakt,	
vil	vi	gerne	opfordre	bestyrelsen	til	at	afholde	et	medlemsmøde	omkring	
fremtidig	brug	af	vores	klubhus,	inden	bestyrelsen	indgår	en	ny	flerårig	kontrakt,	



der	binder	klubben	og	de	kommende	bestyrelser.	
	
	
Til	det	kan	jeg	sige	at	vi	i	bestyrelsen	har	valgt	at	udlejningen	skal	fortsætte.	Derfor	
blev	der	annonceret	i	avisen	vedr.	ny	forpagter.	
	
For	at	imødekomme	alles	ønsker	kan	jeg	oplyse	at,	man	i	den	nye	
forpagtningsaftale,	har	taget	højde	for	flere	ting:		
	

- Kontrakten	gælder	kun	for	et	år	ad	gangen	(før	var	det	5	år)	
- Efter	aftale	kan	sejlklubben	benytte	lokalerne	til	egne	arrangementer	efter	

varsko	på	min.	14	dage	(dette	har	man	ikke	kunnet	før)	
- Ved	Ærø	rundt	arrangement	en	lørdag	morgen	i	juni	måned	stilles	lokalerne	til	

rådighed	for	afvikling	af	morgenmad	til	de	deltagende	bådes	besætninger.	
	
Og	dermed	håber	jeg	at	alle	er	tilfredse.	
	
Som	ovenfor	nævnt	blev	der	annonceret	vedr.	ny	forpagter	-	jeg	modtog	3	
ansøgninger.	
	
Valget	gik	på	Mads	Thomsen	-	Hermed	en	kort	beskrivelse	af	projektet:	
Restauranten	skal	drives	som	et	familieforetagende.	Han	vil	være	forpagter	af	
sejlklubbens	lokaler	og	stå	for	madlavning	og	drift.	Han	er	opvokset	på	øen,	
uddannet	billedkunster	på	det	Kongelige	Kunstakademi	med	afgang	i	2011	og	
arbejder	fast	på	platformen	Skjold	i	Nordsøen,	hvor	han	primært	er	i	køkkenet.	Mads	
har	efterhånden	mange	års	erfaring	i	restaurationsbranchen,	som	kok	og	
køkkenmedarbejder.	
Med	stedet	ønsker	han	at	skabe	et	hyggeligt	samlingspunkt,	der	både	tilbyder	
morgenmadsservering	og	samtidig	danner	ramme	for	en	aftenrestaurant,	der	kan	
bidrage	med	liv	og	atmosfære	på	havnen,	og	ikke	mindst	god	mad.	
	
Vi	ønsker	Mads	velkommen	i	Marstal	sejlklub.	
	
Haveudvalget	
	
Det	kniber	desværre	med	at	finde	frivillige	til	haveudvalget.	
Området	på	pladsen	og	ved	klubhuset	så	i	det	forgange	år	ikke	så	godt	ud.	
Man	besluttede	derfor	at	sætte	en	annonce	i	avisen	og	22	frivillige	mødte	op,	og	få	
timer	efter	så	alt	godt	ud	igen	-		så	hurtigt	kan	det	gøres	når	bare	man	møder	op.	



Som	noget	nyt	og	glædeligt	kan	jeg	oplyse	at,	der	er	lavet	en	aftale	med	den	nye	
forpagter	om,	at	han	mod	en	lille	reduktion	i	huslejen	vil	rive/feje	rundt	arealet	ved	
og	omkring	flagstangen,	og	samtidig	sætte/bjærge	flag	i	de	3	måneder	han	forpagter	
klubhuset,	og	dermed	er	vi	ude	over	dette	problem.	
	
Festudvalg	
	
Det	er	stadig	Laila	Eriksen	der	står	for	festudvalget,	men	endnu	engang	vil	jeg	høre	
om	der	er	nogle,	der	kunne	have	interesse	i	at	hjælpe	til	og,	dermed	skrive	sig	på	
listen,	hvis	dette	er	tilfældet	så	kontakt	endelig	Laila.	
	
Ro-afdelingen	
	
Inden	jeg	vider	giver	ordet	til	Ro-afdeling	vil	jeg	gerne	takke	dem	for	deres	frivillige	
arbejde	og	store	arrangement	de	har	i	sejlklubben.	De	har	bl.a	bygget	den	nye	
garage	færdig,	og	derefter	malet	den.	Husene	har	også	fået	en	gang	maling.	Skiltet	
som	er	monteret	på	vægen	lige	uden	for	døren	har	været	taget	ned	for,	at	slibe	og	
male	det	op	igen	så	det	står	nu	flot,	og	hermed	giver	jeg	ordet	til	Leif.	
	
Optimist/Junior	udvalget	
	
Give	ordet	til	Jesper	
	
Sejladsudvalg	
	
Inden	sejladserne	startede	havde	vi	et	informationsmøde	den	28.	april,	hvor	der	ved	
fælles	hjælp	blev	serveret	chilli	con	carne.	
Aftensejladserne	var	planlagt	til	at	starte	den	5.	maj,	men	grundet	vejret	kom	
sejladserne	dog	først	i	gang	den.	19.	maj.	Vi	sluttede	den	22.	september	efter	at	
have	gennemført	i	alt	12	sejladser.	Efter	den	sidste	sejlads	havde	vi	traditionen	tro	
spisning	i	sejlklubben	(skipper	labskovs)	Der	var	5	både	i	løb	1	og	6	både	i	løb	2.		
	
Afslutning	på	aftensejladserne	blev	desværre	også	afslutning	for	Tommy	som	
dommer.	Han	har	efter	27	år	på	banen	valgt	at	stoppe.	Mange	har	i	årenes	løb	
nydt	godt	af	en	trofast	og	stabil	dommer.	Aftensejlerne	&	Marstal	sejlklub	siger	
MANGE	TAK	til	Tommy	for	den	flotte	indsats	gennem	alle	årene.	
	
Gave	til	Tommy	(lave	mad	til	Anne	-	Marie)	
	
Ærø	rundt	



	
Ærø	rundt	blev	afholdt	den	20.	juni	med	24	tilmeldte	både.	Der	var	godt	fyldt	til	den	
hyggelig	fællesspisningen	efter	sejladsen,	hvor	grillen	blev	tændt	over	ved	
roklubben.	
	
Pinsetur	
	
Den	officielle	pinsetur	gik	igen	til	Rudkøbing	og	var	endnu	engang	en	succes.	
Der	var	i	alt	15	både	tilmeldt,	det	var	dejligt	at	så	mange	kunne	deltage.	
Man	må	sige	at	pinseturen	er	en	succes	i	2013	var	der	1	båd,	i	2014	var	der	10	både,	
&	nu	15	både	tilmeldt	i	2015.	
Tak	til	Anne	og	Henrik	fra	Obelix,	som	igen	stod	for	dette	arrangement.	
	
Oprydningsdag	
	
D.	18	september	havde	vi	endnu	engang	oprydning,	denne	gang	på	pladsen.	
Der	blev	kørt	en	masse	skidt	og	brombærbuske	væk,	så	pladsen	nu	var	klar	til	at		
modtage	alle	bådene,	der	snart	skulle	op	for	vinteren.	
	
Efterårssejlads	til	Birkholm	
		
Den	19.	september	blev	traditionen	med	fællestur	til	Birkholm,	genoptaget	med	
succes,	der	var	deltagere	fra	Marstal	og	Ærøskøbing	sejlklub	samt	fra	Søby	bådelau	i	
alt	18	både	drog	afsted.	Sejlbådene	sejlede	lørdag	eftermiddag	en	lille	kapsejlads	og	
motorbådene	sejlede	pålideligheds	Sejlads.	Om	aftenen	var	der	fælleshygge	i	
forsamlingshuset.	Alle	var	enige	om	at	det	havde	været	en	god	tur	med	håb	om	en	
gentagelse	i	2016.	
	
	
	
	
Rævejagt	
	
Lørdag	d.	26	september	havde	sejlklubben	sin	traditionelle	Rævejagt,	som	(vistnok)	
var	nr.	85	i	rækken,	og	flot	at	der	deltog	37	både.	
Den	blev	afholdt	i	det	bedst	tænkelige	vejr	med	passende	luft	til	de	13	sejlførende	
fartøjer,	men	dog	ikke	mere	luft	end	at	de	19	deltagende	motorbåde	–	og	ikke		
mindst	de	5	ro-både	–	også	havde	fine	sejladsvilkår.	
	



Efter	jagten	var	der	traditionen	tro	standerstrygning,	hvor	man	fik	en	lille	en	til	
halsen.	Roerne	havde	dækket	op	til	en	hyggelig	aften	inde	i	sejlklubben.	Der	var	
mødt	ca	100	op	til	fællesspisning	med	medbragt	mad,	og	man	havde	en	fornøjelig	
aften.	
	
Mad	klub	
	
Det	har	været	et	ønske	for	flere	medlemmer	at,	der	skulle	ske	noget	mere	i	
sejlklubben	også	selvom,	at	det	var	blevet	efterår/vinter.		
Lars	og	Tommy	syntes	at	det	kunne	være	sjovt	at	lave	en	madklub	(klub	aften	for	
mænd)	en	gang	om	måneden,	hvor	man	her	hygger	sig	med	madlavning	og	samtidig	
har	det	sjovt.		
Indtil	nu	har	der	været	3	aftener	med	madlavning,	hvor	der	hver	gang	er	mødt	8	-	10		
Personer	op.	
Det	er	blevet	til	en	succes	Lars	og	Tommy	er	simpel	hen	Ærøs	svar	på	brødrene		
prise.	
	
Foredrag:		
	
D.	3	december	var	der	foredrag	med	navigatør	og	eventyre	Christian	Liebergreen,		
som	fortalte	om	sin	jordomsejling	på	260	dage,	det	var	helt	fantastisk	at	høre	om.	
	
Kanalskipperbevis:	
	
Ud	over	madklub	og	foredrag	er	der	d.	12.03.2016	arrangeret	et	1	dags	kursus	
(kanalskipperbevis)	på	Navigationsskolen,	hvor	Leif	Nielsen	fra	Danske	Tursejlere	
kommer	og	afholder	dette	kursus.	Alt	om	tilmelding/pris	kan	læses	på	sejlklubbens	
hjemmeside.	Sidste	tilmelding	for	dette	kursus	er	d.	19.02.2016.	
	
	
	
Ballonen	
	
Anna	&	Susanne	overtog	ballonen	efter	Marie,	og	jeg	må	sige	at	de	klare	det	flot	
det	er	et	blad,	som	vi	kan	være	stolte	af.	
Der	er	igen	tvivl	om	at	der	lægges	et	stort	arbejde	i	det.	Det	er	lykkedes	dem	at	få	
flere	annoncører	i	bladet,	der	bliver	taget	rigtig	mange	flotte	billeder,	selv	har	de	
formået	at	få	mange	af	de	unge	mennesker	til	at	skrive	en	artikel	f.eks	om	en	god	
oplevelse,	som	de	gerne	vil	dele	med	andre.	
	



Hjemmesiden	
	
Så	vil	jeg	gerne	sige	en	stor	tak	til	Torben	Bundgård	for	den	flotte	hjemmeside,	som	
han	har	lavet	til	sejlklubben.	Torben	er	enorm	hurtig	og	hjælpsom.	Når	man	skriver	
til	Torben	om,	at	ligge	noget	ud	på	siden	bliver	det	lagt	ud	samme	dag	eller	dagen	
efter	det	kan	ikke	være	bedre.	
	
Sommerfest		
	
Der	har	lige	været	Sommerfest,	hvilket	jo	ikke	har	noget	med	år	2015	at	gøre,	men	
jeg	synes	nu	alligevel,	at	jeg	vil	nævne	et	par	ting	der	fra.	Sommerfesten	var	en	rigtig	
succes,	det	var	efter	signende	en	af	de	bedste	der	er	holdt,	stemningen	var	i	top	
som	altid.	Billetterne	blev	solgt	på	kun	1,5	timer,	hvor	normalt	3	dage.	Der	blev	solgt	
ekstra	billetter	således,	at	også	dem	på	vente	liste	kom	med.	
Revyholdet	bestod	af	9	fantastiske	skuespillere,	som	gjorde	aftenen	sjov	og	festlig.	
Apollo	spillede	op	til	dans.		
Om	eftermiddagen	var	der	generalprøve,	hvor	60	pensionister	mødte	op	og	fik	rørt	
latter	musklerne.	
	
Dette	arrangement	kan	kun	lykkedes	p.g.a	den	store	frivillige	opbakning	og	store	
indsats.	En	stor	tak	til	alle	som	har	deltaget,	ikke	mindst	revyholdet	som	har	ydet	en	
ekstra	stor	indsats.	
	
Afslutning	
	
Til	slut	kan	jeg	oplyse	at	en	stor	del	af	bestyrelsen	incl.	jeg	selv	ønsker	at	udtræde	
bestyrelsen.	
Dette	skyldes	at	mange	af	den	nuværende	bestyrelse	har	siddet,	der	i	mange	år	og	
synes	at,	der	nu	må	træde	nye	kræfter	til.		
Det	er	derfor	af	yderst	vigtighed	at,	der	er	andre	der	melder	sig	på	banen,	således	at	
Marstal	sejlklub	kan	fortsætte	med	de	nuværende	aktiviteter	og	som	en	god	og	
hyggelig	sejlklub.		
	
Inden	jeg	takker	af	vil	jeg	gerne	benytte	lejligheden	til	at	takke	alle,	der	har	gjort	en	
indsats	for	Marstal	sejlklub	i	det	forgangne	år,	og	håber	selvfølgelig,	at	de	også	er	
friske	til	en	ny	tørn	i	det	kommende	år.	
	
Tak	



	
Marstal Sejlklubs Roafdeling  
 
 

Årsberetning 2015 
Ro-sæsonen 2015 startede i april og sluttede i november, lidt mere end seks måneder 
ialt. Det har igen været en god sæson med mange ture, men det lykkedes ikke at sætte 
ny rekord dette år. Vores medlemmer har roet 13.667 km (7.428 sømil) på 326 ture, 
til sammenligning med 2014, hvor vi roede 13.459 km (7.314 sømil) på 321 ture. 
Men 2015 resultatet er det 4. bedste indenfor de sidste 10 år. 
Een roer har fået en guld-åre for at have roet mere end 1.500 km og ikke 
overraskende blev det atter igen Poul Haase med 1693,5 km. Sølv-åre for at have roet 
mere end 1.000 km er uddelt til Else Marie Kristensen med 1067,5 km.  
Poul Haase er desuden igen blevet kåret som årets roer og tildelt et sølvbæger for sin 
indsats. Poul har roet næsten 1.700 km,  han har instrueret vores nye roere 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. Poul fik tildelt årets 
idrætspris 2015 i Ærø kommune.  
Åbent hus blev afholdt lørdag den 25. april og  der mødte ikke een eneste ny kandidat 
frem, men mange ”gamle” medlemmer. Kaffe, the og hjemmebag lokkede  et 20-tal 
af de erfarne roere til arrangementet.   
Vi har også i 2015 været på ro-langtur. Sidst i juni,  den 26-28, roede 10 medlemmer 
Tåsinge rundt i 2 fire-årers robåde (Busser og Mac) og 1 føljebåd (Lene) med Torben 
Bundgaard og Lars Jepsen. Efter start gik turen via Birkholm, Hjortø, Hjemshoved og 
Drejø til Skarø (30 km). Næste dag via Svendborg, Troense, Stenodde og til 
Rudkøbing (27 km) og sidste dag til Strynø og tilbage til Marstal (18km),  ialt 75 km. 
Efter et mindre uheld ved Drejø blev Mac sejlet hjem af føljebåden og udskiftet med 
Succes, som kom til Skarø lørdag morgen. Stort tak til Bundgaard!    
Den første onsdag i august mødtes vi igen med Rudkøbing Roklub (RR) på Strynø, 
lige ved den gamle mølle, hvor vi fik en meget hyggelig frokost sammen, pølser, brød 
og Rise-øl, og kaffe,the og 4 slags kager. Vi fik drøftet ro-aktiviteter og ro-oplevelser 
fra begge hold. Der kom ialt 3 robåde og 2 kajakker fra Marstal og sammen med 
Rudkøbing var vi ca 30 roere samlede til mødet. Det blev en god tur hjem igen  og 
Strynø-turen er nu en fast tradition med ro-vennerne fra Rudkøbing. Vejret har været 
med os de sidste par år. 
Det er nu 4.e gang  vi mødes med RR til en ”venskabsdyst”  i kaproning i starten af 
september. I år skulle vi dyste i Marstal, samme weekend som der blev holdt maritim 
marked. Rejselogistikken blev løst m.h.a. bus, færge og bus igen.  Hjemmeholdet 
stillede med to robåde og der dystedes med både et herre-hold og et dame-hold, 
begge med fire roere og en styrmand. Distancen blev aftalt til ca 600 m i ”det lille 

 



hav” eller ”på taget”. Fra sivene i øst til stranden i vest. Resultatet blev uafgjort i år. 
Kraftig vind fra NV gav en ekstra udfording.  Men efterfølgende festede vi sammen, 
først kaffe og kager om eftermiddagen og så middag og præmier og hygge til langt ud 
på natten. Efter morgenmad rejste RR hjem til Rudkøbing. Stort farvel med knus og 
kram og på gensyn i Rudkøbing i september 2016. 
I årets rævejagt deltog ro-afdelingen med hele 5 robåde (Succes, Busser, Mac, Ellen 
og Strynø) og 21 roere. Vi fangede kun nogle enkelte ræve og fik to præmier. Men 
det hele blev efterfulgt af en herlig festaften i Sejlklubben, hvor vi fra Ro-afdelingen 
igen stod for det praktiske, såsom borddækning, salg af drikkevarer og ikke mindst 
oprydning. 
Vi fik gennemført en måneskinsroning i 2015, en lørdag aften med Super-måne. 10 
medlemmer i to robåde og Winnie sørge for kaffe og vafler i ro-lokalet og stearinlys i 
vinduerne. Dette er et dejligt arrangement, vi skal gentage hvert år.  
Den første torsdag i hver måned holder vi Ro-klubaften, hvor vi kan  mødes og drøfte 
ting i relation til roafdelingen, udbytte informationer og hygge os sammen. I 
sommerperioden starter vi med en pizza-aften efterfulgt af et par grill-aftner. Udenfor 
sommerperioden har vi mulighed for at bruge sejlklubbens lokaler til vores ro-
klubaftner. 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. Det er mit indtryk at 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 i vinterhalvåret. 
Sidst på sommeren blev ro-huset og den ny traktorgarage malet. Til hjælp blev der 
lejet en lift hos Jack og fra den kunne Peer male gavlene i svensk-rødt. Murene blev 
frisket op med hvid farve og soklerne med sort. Tak til Peer, Ib og Røssel for deres 
store indsats og til Torben Bjørn for frokost service. Her i efteråret er alle robåde 
blevet gennemgået og fundne defekter afhjulpet. I foråret fik vi leveret den ny 
flydebro fra Easy-float og Bundgaards nye landfæste blev bygget af os selve. Alt kom 
på plads til sæsonstart og stander-hejsning. Stort tak til Winnie og Torben for deres 
fornemme bidrag til Toftebroen. 
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. Stort tak til  alle for jeres bidrag! Et særligt tak til Jens Kristian Jensen for 
hans besøg og leverancer fra Jens Catering. Dejlige frokost oplevelser fra Rise! 
Vi har fået 4 nye medlemmer i 2015:  Sven Mathiesen, Peer Borge, Karen Strandesen 
og Petur Olaf Poulsen. Antal aktive medlemmer ligger fortsat tæt på de 55 og det er 
vi meget stolte og glade for. 
Med Anders Lehmann Hansen tilbage som elev på Navigationsskolen  har vi 
mulighed for at gøre en stor indsats for at få skabt interesse hos de unge navigatører 
og VUC-elever. 



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! 



 



 



 



 



 


