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FORMANDEN HAR ORDET!

År 2013 er vi kommet til. Et nyt år er startet op og nye udfordringer
venter forude. I vores lille hjørne af verden fortsætter vi med at
arbejde på fornyelse af lejekontrakt med Fanø Kommune. Før jul blev
det med FK Teknik og Miljø aftalt, at vi i januar skulle starte på en
række møder for at finde frem til den for begge parter bedste model for
vort fortsatte virke på lystbådehavnen. Andre emner, der kommer på
dagsorden,
er
miljømæssige
foranstaltninger
(vaskeplads),
strømundersøgelse af strækningen fra færgelejet til lystbådehavnens
indsejling, dræning af området mellem jollepladsen og puden samt
delvis etablering af skridsikker belægning på broerne.
Året fik en meget trist start med en resultatløs eftersøgning af Kirsten.
En ganske imponerende indsats af både professionelle og
privatpersoner – ikke mindst af vores lokale betjent Hans Vang - fandt
sted i dagene efter hendes forsvinden. Vores dybe medfølelse var og
er med hendes pårørende.
Vores kasserer Jørgen har været og er sygemeldt. Bestyrelsen har
valgt at udsætte generalforsamlingen til 11. april for at få mere ro
omkring klargøring og revision af regnskabet. Den lange udsættelse fra
7. februar til 11. april skal Jørgen absolut ikke have ”skyld” for, idet
formandens mellemliggende udmønstring på 5 uger samt efterfølgende
påske bidrager væsentligt til dette. Jeg ønsker kassereren en rigtig god
bedring og håber, at han er fit for fight til generalforsamlingen samt
sejlsæsonen.
Når nu generalforsamlingen er nævnt, vil jeg erindre medlemmerne
om, at formanden er på valg i år. Har man lyst og energi til at møde de
udfordringer, som sejlklubben har nu og fremover, bør man seriøst
overveje at stille op som formandskandidat. Enhver forsamling skal
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sørge for passende fornyelse i ledelsen, således, at dens
forretningsinteresse og -orden bliver sikkert videreført og følger med
tidens krav og muligheder på tilfredsstillende vis.
Fanø Kommune er nu ved at gå i gang med ”Den røde Tråd” eller ”By
møder Land” projektet ved hallerne og skolen. Det bliver en ganske
interessant og omfattende renovering af arealet mellem og omkring
bygningerne, som kommer rigtig mange borgere og gæster til nytte.
Ganske vist vil nogle interesseområder blive forbigået, hvilket er
uundgåeligt, men Fanø Sejlklub håber, at vi vil blive en del af næste
etape, hvor den røde tråd kunne tænke sig at blive trukket øst på
gennem byen og ende ved lystbådehavnen og parkeringspladsen. Som
tidligere nævnt er der et stort uudnyttet potentiale i ”vores” hjørne af
øen – ikke mindst efter udnævnelse af vadehavet til Nationalpark og
Unesco´s Verdensnaturarv. Dette vil være til gavn for rigtig mange
fastboende og gæster – både søværts og landværts.
Iben har med sædvanlig energi arrangeret kørsel til bådudstillingen i
Fredericia. Det foregår den 2. marts.
Tag med og få en hyggelig dag.
Per
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NYR FRA JUNIORAFDELINGEN
I junior afdeling har vi holdt vinter fri/pause efter en god sæson med
nye medlemmer - dog også en del frafald af nogle af de nye. Men vi
sluttede på 22 medlemmer, og det er nok en rimelig god tilslutning når
vi sammenligner os med de andre juniorafdelinger. De har jo et større
grundlag at få medlemmerne fra. Så vi kan jo konkludere, at vi har en
meget god opbakning her på Fanø.
Jeg er lige kommet hjem fra Nordsøen så nu skal vi have lavet
planlægning og startet lidt
vinter teori op. Så vi er klar når
sæsonen starter. Jeg håber at vi
bliver den samme store gruppe
af voksne, som står bag junior
afdelingen. Det er en fornøjelse
med så stor en opbakning til
arbejdet med juniorerne, men
fornøjelsen med ungerne er jo
lønnen i sig selv.
Atter en gang tak til alle der hjælper,
både ved den daglig drift og dem som
træder til ved særlige begivenheder.
Jeg håber vi får en god sæson i år
2013, vi ses på havnen!
Thomas Hejn
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OPSLAGSTAVLEN

Generalforsamling
Torsdag den 11. april 2013 kl.19
Dagsorden i Tågehornet

Standerhejsning
Standerhejsning
Lørdag den 13. april 2013 kl.14
Vi starter kl.10 med arbejdsdag og
forårsklargøring af havnen og
klubhuset

Maillisten for Tågehornet gået tabt.
Medlemmer, der ønsker at modtage bladet pr. mail bedes
(igen) kontakte sejlklubben på: iben@fanonet.dk

5

OPSLAGSTAVLEN

BOATSHOW 2013 I FREDERICIA
LØRDAG DEN 2. MARTS ARRANGERER
SEJLKLUBBEN BUSTUR TIL FREDERICIA
TILMELDING I KLUBHUSET SENEST 25/2.
AFGANG MED FÆRGEN KL.0950

TAK FOR HJÆLPEN
Desværre bar politiets eftersøgning efter Kirsten ikke
frugt. Ej heller den efterfølgende private eftersøgning har
endnu vist resultat. Det skyldes heldigvis ikke, at der ikke er
blevet gjort en indsats. For den har været imponerende.
Fanø Sejlklub kan være stolte af den gæstfrihed, varme og
omsorg, som alle - både familie, venner og professionelle - er
blevet mødt med. Tak for det!
Den nærmeste familie & venner
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DEN 11.
11. APRIL 2013
2013 KL. 19.00
Regnskab og budget kommer til afhentning i klubhuset.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2012
Forelæggelse af regnskab 2012
Fastsættelse af kontingent/pladsleje 2014
Behandling af evt. indkomne forslag
Fremlæggelse af budget 2013
Valg af Formand
Valg af øvrige bestyrelse: 2 medlemmer
Flemming Laulund
Jesper Kaae
Valg af 2 suppleanter
Valg af kasserer for 1 år (nuværende fratrådt)
Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Valg af udvalg
Eventuelt

KLUBBEN ER TRADITIONEN TRO VÆRT VED
EN SILDEMAD OG LIDT TIL GANEN.
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KONTINGENT 2013
AKTIV
AKTIV MEDEJER
PASSIV
JUNIOR

600 KR
200 KR
375 KR
350 KR

2013 PRISER
PLADSLEJE BÅDE
PLADSLEJE JOLLER
KOLLEKTIV ANSVAR

1600 KR
650 KR
250 KR
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN
Lørdag den 2. marts:

Boat Show 2013 i Fredericia
Fælles bustur. Tilmelding og info
i klubhuset. Afgang med færgen
fra Fanø kl.0950

Torsdag den 11. april kl.1930

Generalforsamling.
Årsregnskab vil komme til
afhentning i klubhuset.
Dagsorden i Tågehornet.

Lørdag den 13. april kl.10

Arbejdsdag. Almindelig
forårsklargøring af havnen.

Lørdag den 13. april kl.14

Standerhejsning.

REDAKTØR:
IBEN GEJL CHRISTENSEN

30.april.’13
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Næste udgave af Tågehornet udkommer ved årsskiftet.
-stof til bladet indleveres til redaktøren Vestervejen 73, Nordby eller
fremsendes pr. mail til: iben@fanonet.dk
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