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Det begynder at lugte af forår. I haverne rundt omkring myldrer det frem
med forårsblomster, og den vanlige spirende gejst til at komme i gang med
en ny sejlsæson kan klart fornemmes.
Generalforsamlingen er lagt bag os. Det lykkedes at finde et par nye friske
medlemmer til bestyrelsen. Ja, det er jo ikke ligefrem, fordi John
”Vestjyden” Nielsen er ny på havnen eller i bestyrelsen. John har lagt rigtig
mange timers arbejde i Fanø Sejlklub, men han mener nu, at det er tid til at
tage en tørn igen i bestyrelsen og lægger ud med administrativt at stå for
udsendelse af Tågehornet. Benny Werner har ikke været i sejlklubben så
længe, men han er også helt klar til at gøre en god indsats i bestyrelsen, og
han har påtaget sig opgaven som næstformand og udlejer af klubhuset. Vi
byder dem begge meget velkomne i bestyrelsen. John og Benny afløser Iben
og Flemming, som på ingen måde var ”udset til udskiftning”. Iben har ved
flere generalforsamlinger –ganske som undertegnede - efterlyst afløsere.
Det er ganske forståeligt, at Iben vil have lidt mere luft i dagligdagen og
mere energi til at hygge sig med sønnerne. Flemming har også ønsket at
komme ud af bestyrelsesarbejdet og har også virket i tidligere
sejlklubbestyrelser. Vi kan være godt tilfredse med den indsats, som de
begge har ydet for sejlklubben og det skal jo især bemærkes, at ingen af
dem forlader os. Tak til jer begge to!
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Der har ved flere lejligheder været ytret utilfredshed med bestyrelsens
manglende engagement med oprensning af havnebassinet. Hertil kan
bemærkes, at det ikke ligger indenfor sejlklubbens arbejdsområde at stå for
oprensningen. Det har aldrig været -og bliver ikke- en del af Fanø Sejlklubs
arbejde, da vi på linie med Roklubben og potentielle andre klubber kun er på
havnen i form af et lejemål. Den første lejekontrakt med Fanø Kommune
indeholdt ganske vist en 50/50 % deling af oprensningsomkostninger, men
det kan dertil tilføjes, at omkostningerne var betydeligt lavere for 25 år
siden, og kravene til klapninger har også ændret sig siden da. Hvorfor
kommer Fanø Kommune så ikke i gang med oprensning ? Ja, klapningstilladelsen ligger klar til brug, men da langt hovedparten af sedimentet skal
sejles på den anden side af Fanø, er transportudgiften til klapningsfeltet
ganske betragtelig, og et overslag på 2.5 til 3 mill. har været anført. Det skal
nævnes, at de fleste af sejlklubbens medlemmer samtidig er borgere og
skatteydere i Fanø Kommune, så mulighederne for oprensning bør
undersøges nøje. I det forløbne år har der været en strøm-undersøgelse af
området udenfor og i lystbådehavnen i gang. Formålet er at få belyst, om
det er muligt at foretage nogle modifikationer af moleforløb eller tilføje
andre ændringer, som kan mindske sedimentering og måske ligefrem i
nogen grad bidrage til at vedligeholde en vis dybde i havnen. Hvis disse
forandringer kan gennemføres med eksempelvis fondsmidler , og hvis en
oprensning samtidig kan implementeres i en velbeskrevet ”Business case”,
er det færre udgifter, som skal tages fra den kommunale kasse.
Vi afventer nu resultatet af strømundersøgelsen. Der vil blive arbejdet på at
mødes med de involverede ingeniører og andre personer, som er
kompetente på området. Sunke arkitekter i Kerteminde, som har
udarbejdet udkast til renovering af havnen vil blive inviteret på linie med
relevante personer i Fanø Kommune, således at vi kan komme videre i vores
bestræbelser på at vedligeholde og fremtidssikre en lystbådehavn, der ligger
ganske optimalt placeret i nationalpark vadehavet.
M.v.h. Per.

Rigtig god fornøjelse med sæsonklargøringen.
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Standerhejsning 2016.
I onsdags var der indskrivning til juniorafdelingen. Jeg deltog og kunne
bestemt glæde mig over at se forventningsfulde juniorer og meget oplagte
ledere. 11 unge mennesker blev indmeldt men det er værd at bemærke, at
2 af disse efter en pause har valgt at komme tilbage til juniorafdelingen for
at genoptage sejlads. Stort velkommen til de to og til dem, som fortsætter
fra sidste år. Hvad jeg især glædede mig over, er det niveau af planlægning
og klargøring, der er i gang i denne tid. Vi kan alle være rigtig glade for, at vi
har ledere, som holder kursen for vores juniorafdeling på en sådan måde, at
juniorerne er friske og klare til at komme med ombord.
Klubhuset er blevet gjort rent. Der har været hektisk aktivitet de sidste 3
dage, så nu præsenterer huset sig flot og rent og klar til at byde medlemmer
og gæster indenfor. Det er skønt, at vi kan tilbyde gæsterne et så åbent og
indbydende klubhus det meste af døgnet rundt. Det er noget, som gæsterne
værdsætter og fortæller videre i kredsen af sejlende venner og bekendte.
Strømundersøgelsen er afsluttet og i denne tid bliver der arbejdet på
computermodeller for at se på, hvad der er af muligheder for at reducere
sedimentering eller alternativt styre majoriteten af sedimentet til et sted,
hvor det er lettere at fjerne det. Vi skriver frem og tilbage med de
implicerede ingeniører og assisterer med de oplysninger/ billeder og
erfaringer, som kan hjælpe dem i arbejdet. Det er spændende at se, hvad
modellen efter endt justering kan fortælle os. Når ingeniørerne er kommet
så langt med modellen, at de kan fremvise noget konstruktivt, er det fra
bestyrelsens side planen at kalde sammen til møde med de implicerede
ingeniører, relevante kommunefolk, havnearkitekter og andre, som kan
bidrage med gode input.
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Sommersæsonen er jo lige foran os selvom marts måneds
dagstemperaturer, regn og blæst ikke ligefrem har gødet forventningens
glæde. For at fortælle Danmarks sejlende folk, at der på den jyske vestkyst –
lige præcis ud for Esbjerg – er en absolut besøgsværdig havn og ø, vil vi
sammen med turistforeningen indrykke en helsides annonce i et af
magasinet Bådnyt´s sommerudgivelser. Vel er havnen fyldt op med
smadder, men det er jo for gæstesejlere en mindre betydende del i forhold
til alt det, som øen ellers kan tilbyde af natur, kultur, historie samt gode,
spændende forretninger og serveringssteder. Derudover har sejlklubben jo
ry for at levere en god service, og det vil vi fortsætte med at gøre, da det
også er noget, som en gæstesejler altid husker og gerne videreformidler.
Sådan er det selvfølgelig også, hvis der opleves dårlig – eller ingen service men det er jo ikke just til Fanø Sejlklubs eller øens fordel. Vel kan vi være
utilfredse med manglende vand at sejle i, men skal vi have havnen bragt i
god stand og med tilfredsstillende besejlingsdybde, skal vi, om end det er en
udfordring, bevare optimismen og objektivt arbejde på at skabe stadig mere
fokus på vores lille havn.
Flagmasten er renoveret, men desværre er det kun topstangen, som blev
rejst i denne omgang. Den nye understang er endnu for våd til at blive
malet. I det mindste har vi så topstangen at flage fra og vi er vel fleksible
sejlere, som kan tænke alternativt. Den reducerede mastehøjde er i hvert
fald ikke et udtryk for dårlige økonomi eller lavere arbejdsaktivitet. Stor tak
til især Flemming og Regnar og også til Fanø Træ, fordi vi har kunnet
opmagasinere og renovere flagmasten i én af hallerne.
Vi har, som det efterhånden er tradition, fået lavet en god del på
standerhejsningsdagen. Broerne er blevet behandlet for alger, teltet på
terrassen er blevet rejst, der er blevet malet på juniorafdelingens vogn samt
pæle ved vores bom. Klubhuset er blevet gjort rent. Oprydning på broerne,
maling af gelænder og hvad ved jeg. Det er jo bare herligt.
I receptionen hænger der lister hvorpå man kan skrive sig op som
havnepengeopkræver og/eller spilmand. Der er brug for mange flere
personer!
Tak til alle dem, som har medvirket og tak til Hanne som nu er klar med
velduftende og helt sikkert også velsmagende Skipperlabskovs.
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Referat af Ordinær generalforsamling i Fanø Sejlklub 3. marts 19:30
Tilstede: 38
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Søren Viig som blev valgt af forsamlingen. Søren
konstaterede generalforsamlingen indvarslet i god tid og i
overensstemmelse med vedtægterne.
Ordstyreren meddelte forsamlingen følgende: aktivt medlem Steen
Langtved har stillet 2 forslag, som går ud på, at >den del af bestyrelsen, som
ikke er på valg i år, skal gøres valgbare og følgelige opstille på ny <.
Forslagene begrundes af medlemmet som inhabilitet i bestyrelsen.
Forslagene har været vurderet af sejlklubbens juridiske bagland Dansk
Sejlunion, som har meddelt, at forslagene i sin ordlyd skal forkastes som
forslag, da der ikke er udtrykt ønske om en vedtægtsændring, hvilket vil
være nødvendigt for at opnå det udtrykte ærinde. Alternativt kan
medlemmet stille et mistillidsvotum til formandens og juniorlederens
beretninger. Såfremt der opnås flertal for dette, kan generalforsamlingen
anses for afsluttet og bestyrelsen skal dermed afgøre, om den vil fortsætte
eller overlade hvervet til anden side. Steen Langtved gjorde indsigelse
herimod, men ordstyreren forkastede forslagene som det er ordstyreren
tilladt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Indledningsvis mindedes forsamlingen de i det forløbne år afdøde
medlemmer, Ellen Holm, Kedde Post, Jørgen Dam Christensen og Erling
Krogh.
Formanden Per Hansen og Juniorafdelingens leder Thomas Hein aflagde
beretninger, som uden indsigelser og mistillidsvotum blev godtaget af
forsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kasserer Kirsten Obeling gennemgik i hovedtræk regnskabet med få
kommentarer knyttet dertil af formanden. Regnskabet blev godkendt uden
indsigelser.
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4. Fastsættelse af kontingent/pladsleje for 2017
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og - da der endnu ikke er udsigt til
snarlig oprensning og havneleje til kommunen er kendt for 2016 - også
uændret pladsleje. Forslaget blev godkendt uden indsigelser.
5. Behandling af indkomne forslag: Steen Langtved stillede forslag om, >at
afsenderen af en skrivelse hvis indhold iflg. afsenderen vurderes som
havende almen interesse kan forlanges rundsendt til alle medlemmer <.
Ordstyreren meddelte forsamlingen, at i.h.t. konsultation med Dansk
Sejlunion kan en bestyrelse ikke pålægges at være postbud for de enkelte
medlemmer. Det påhviler det enkelte medlem selv at oplyse sit ærinde ved
opslag eller personlig/mail/post henvendelse til øvrige medlemmer.
Forslaget er dermed forkastet. Der refereres til vedhæftede bilag med
forslag fra medlemmet og kommentarer fra Dansk Sejlunion.
John Nielsen stillede forslag om,> at ”ordensreglementet for Fanø
Lystbådehavn” skal ændres således, at vinterliggere skal aftage master,
mens vintersejlere af hensyn til sikkerheden /navi-gationslys i masten skal
have lov til at beholde masten på <. Forslaget medførte en hel del kommentarer fra forsamlingen. ”Konflikt med klasse- A havn at kræve master
lagt ned”. ”Min båd er forsikret, så den dækker skader, som følge af kraftig
vindpåvirkning på masten”. ”Unødvendigt at tage masterne af for vinteren”.
Forsamlingen blev af formanden oplyst, at årsagen til bestemmelsen om at
master tages ned for vinteren er usikkerheden omkring ankerkædernes
tilstand. Presset på disse er betydeligt større med masterne monteret. I det
gældende ordensreglement regel 5.1 står der, ”at enhver, som opholder sig
på havnens område, er pligtig at rette sig efter havneopsynets anvisninger” I
regel 5.2 står der ” mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen
indbringes for havnebestyrelsen, men et af havneopsynet givet påbud skal
under alle omstændigheder efterkommes”. Formanden foreslog med
baggrund i, at ordensreglementet i øjeblikket er i en proces med
godkendelse, at forslaget om vedtægtsændring ændres, således at
vintersejlere, der aktivt bruger båden i den pågældende vinterperiode, kan
indhente bestyrelsens tilsagn om at beholde masten på. Dette blev
godkendt af forslagsstilleren.
Der blev fremsat ønske om skriftlig afstemning, men da der ikke var 25 %
flertal derfor blev der foretaget afstemning ved håndsopretning. 25 for
forslaget/13 imod. Forslaget blev i den ændrede form vedtaget.
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6. Fremlæggelse af budget.
Kassereren gennemgik budgettet med få tilhørende kommentarer fra
formanden. Budgettet blev vedtaget uden indsigelser.
7. Valg af formand i ulige år.
Ingen ændring af formandspost da vi skriver 2016
8. Valg af kasserer i i lige år.
Kirsten blev som følge af solid indsats af bestyrelsen foreslået til genvalg og
der blev ikke stillet modkandidater. Kirsten var heldigvis også villig til
genvalg. Stor applaus fra forsamlingen.
9. Valg af øvrige bestyrelse, 2 i lige år.
Næstformand Iben Gejl Christensen og Flemming Laulund ønskede ikke
genvalg. (Flemming ikke tilstede)
Bestyrelsen foreslog Benny Werner og John Nielsen. Der var ikke andre
kandidater. De blev valgt med stor applaus og præsentere dem selv for
forsamlingen efterfølgende.
10. Valg af 2 suppleanter.
Ib Schmidt (ikke til stede) og Thomas Hein havde overfor formanden udtrykt
om at overlade posten til andre interesserede. Der var imidlertid ikke
interesserede kandidater, så Ib og Thomas bliver på posterne. Jan Nikolaj
tiltræder som suppleant 1. juni.
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne Bjørn Thiesen og Svend Aage Jensen samt suppleant Anita
Skelmose tilbød at fortsætte. Dette blev godtaget af forsamlingen med
applaus.
12. Valg af udvalg.
Dansk Sejlunion: Per S Hansen
Vadehavsklubberne: Regnar Skelmose og P.E. Andersbo
Optimistudvalg: Thomas Hejn, Sven Tobisen, Hans Mikkelsen, Søren Viig,
Jane Bjerg, JH Berthelsen, Egil Aagaard, Jan Lauridsen, Ole Sveidahl
Havnemester: Ole Sørensen, Iben Gejl, Jan N Jensen
Pladsfordeling: TBA
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Opsynsmand: Ole Sørensen, P.E. Svendsen, Jan N Jensen
Tekniske chefer: Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen
Stormflodsudvalg: Ole Sørensen, P.E. Svendsen, Bjørn Thiesen
Prikkeudvalg: Allan Christensen, Flemming Pedersen, Heine Møller, Jan N
Jensen
Klubhusudvalg: Svend Aage Christensen, Jørgen Holm, Annelise Halcrow
Aktivitetsudvalg: Hanne Skelmose & Hanne Christensen
Udlejning af klubhus: TBA
Klubblad: TBA
Hjemmeside: Jens Bøggild
13. Eventuelt: Formanden takkede Iben Gejl for mange års god solid indsats
på næsten alle arbejdsområder. Hun er heldigvis stadigvæk i sejlklubben
fremover. Kasseren blev takket for seriøs arbejde med regnskab og budget.
Tak til Flemming Laulund for en god indsats og levering af diverse udstyr til
klubhuset. Thomas Hein ytrede utilfredshed med medlemmers manglende
engagement med diverse arbejdsopgaver i sejlklubben (eks.
klubhusudlejning/Tågehornet/ Hjemmesiden).

Som i sikkert har hørt eller læst her i referat fra generalforsamlingen, har der
været, forskellige meninger inden for medlemsskaren i Fanø Sejlklub. For at
imødekomme og forsøge at fjerne uoverensstemmelser, mellem Steen
Langtved og bestyrelsen for Fanø sejlklub, er Steen indbudt til et møde forud
for næste bestyrelsesmøde d. 20 april. Vi håber at kunne afslutte dette
kapitel her.
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JUNIORAFDELINGEN
Årsberetning Juniorafdelingen Fanø Sejlklub 2015
I 2015 var vi 17 tilmeldte i junior afdelingen. Det er en tilbagegang på 3. Vi
startede sæsonen med lidt flere nye som desværre hoppede fra. Vi må se
hvad vi kan gøre bedre så vi kan øge tilgangen af nye sejlere og beholde
dem. Træner staben består af. Hans Mikkelsen, Søren Viig, Poul Thisen, Jan
Lauridsen, Egil Ågård, Svend Tobisen, Jens Henrik Berthelsen, Ole Sveidahl,
Thomas Hejn og Jane Bjerg som sekretær. Uden deres indsats vil vi ikke have
en juniorafdeling her i sej klubben og ligeledes har vi en god opbakning fra
bestyrelsen. Per er god til at hjælpe os med at søge penge til nye
investeringer. Hvis vi ikke havde den gode opbakning fra senior afdelingen
ville det ikke være muligt at køre en juniorafdeling.
Sæsonen har ikke været optimal vejrmæssigt og vandsituationen kender i jo
alle til. Vi startede sæsonen med vinterteori og tilmelding i marts mdr. I april
var vi i svømmehal sammen med Ho bugt sejlklub og øve kæntringsøvelser
med optimist. Det giver de nye sejlere en god følelse af sikkerhed, når de
skal ud og sejle alene. Vi fik afviklet Danibo Cup i juni mdr. hvor vi havde
besøg af Ho Bugt junior afdeling. Vore sejlere gjorde det rigtig godt og fik
rigtig mange gode placeringer. Vi takker Danibo for sponsoratet, som gør
det muligt at afholde stævnet. Første weekend i ferien blev der holdt
forårsafslutning med familie og venner. De havde en rigtig god dag alle
sammen. Tak for det. Helle sommeren har der været sejlads om onsdagen.
Det skal vi være stolte af i Fanø sejlklub. Jeg har ikke hørt om andre klubber,
der har åbent hele sommeren.
I efterårs sæsonen var de til stævne i Ho bugt junior afdeling og de var
udfordret af kraftig vind. Af begynderoptimisterne var der kun en som
gennemførte en sejlads og hun kom selvfølgelig fra Fanø. Godt gået! Til
Klubmesterskabet fik vi lagt en bane, som gik hen langs Langeline. Det er en
rigtig god måde at reklamere for Sejlklubben. Mesterskabet gik rigtig godt
og TV Fanø var med og lavede en udsendelse, som har været sendt på den
lokale tv kanal.
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Vores grejvogn er endelig blevet malet, og det er nok kun sket på grund af,
at Jørgen Holm tog sig af det. Han organiserede det hele, skaffede hjælpere
og selv lavede meget af arbejdet. Vi vil gerne takke alle som hjalp til, og tak
Til Jørgen Holm for det fine logo. Generelt får vi megen hjælp og jeg takker
alle som hat hjulpet hen over sæsonen.
Vi oprettede en voksen aften i juniorafdelingen som nyt tiltag. Umiddelbart
var det en lille succes. Der mødte fire op og de tre blev ved og havde nogle
gode aftner. Vi håber i junior afdelingen at det kan være med til at der evt.
kunne komme nye voksne som vil have båd og være med i Fanø Sejlklub.
2016.
Her i 2016 har vi haft det første planlægningsmøde og har fået lavet en
årsplan og startet vinterteorien op. Vi har købt tre stk. brugte laser joller
som erstatning for to af de gamle, som ikke er tætte mere. Og en brugt
Zoom 8, sådan at vi nu har tre Zoomer. Sponsoraterne var på plads til de tre
af jollerne. Nu må vi så se at skaffe et sponsorat til den sidste Laser jolle. Vi
har også købt et brugt men godt sejl til Zoomerne Vi mangler stadig et sejl
og en Zoom 8 jolle. Så skulle vi gerne være godt kørende igen.
Vi fortsætter med voksen sejlads i 2016. Der har været nogle forespørgsler,
om der kunne komme nye med. Selvfølgelig kan der det. Det er for alle
interesserede så længe, vi har joller nok.
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På baggrund af drøftelserne på Generalforsamlingen om A-havn,
havnereglement m.m., har jeg undersøgt dette lidt nærmere. Jeg har
fået oplysninger fra flere forskellige forsikringsselskaber og er nået
frem til følgende:

Beskrivelsen af de forskellige havneklassificeringer ifølge:
www.forsikringsoplysningen.dk :

Havneliste nr. 26 af 12. november 2015
A-HAVN = GODKENDT HAVN: Henliggen i vandet hele året samt
sejlads hele året.
(Man skal være opmærksom på at forsikringsselskaberne ikke
dækker både, der ligger i vandet efter den 15. november, med
mindre man har sikret sig at båden ligger i en A- havn og har
vinterforsikring og evt. hvis man skal sejle også en sejladsforsikring).
B-HAVN = DELVIS GODKENDT HAVN ELLER SVAJEPLADS/BÅDEBRO:
Henliggen i vandet tiden 1/4 -15/11. Uden for perioden er henliggen
ikke tilladt.
C-HAVN = IKKE GODKENDT HAVN: Henliggen efter særlig aftale.
Kontakt hovedkontoret for skriftlig godkendelse/dækningstilsagn.
D-HAVN = SVAJEPLADS/BÅDEBRO: Henliggen i perioden 1/4 - 15/9.
Kontakt hovedkontoret for skriftlig godkendelse/dækningstilsagn.
Fanø findes under: Nordby havn, Fanø.
Kaskoforsikringen gælder ikke ved is- og frostskader, på trods af at
du har en vinterforsikring.
Læs policen grundigt igennem, da der er forskellige krav fra de
forskellige forsikringsselskaber. Der kan bl.a. være spørgsmål til
interne havneregler, fortøjningskrav, krav i forhold til mast og meget
andet. Det kan derfor være en god ide at rette henvendelse til
forskellige forsikringsselskaber for at få det bedste tilbud.
Håber det kan være med til at give lidt mere klarhed i forhold til
forsikring og A-havn.
Kirsten Obeling.
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OPSLAGSTAVLEN



Mangler du noget eller har du noget du gerne vil af med er der
Ledig spalte plads her.

Redaktørens klumme.
Det ser sort ud når vi sejler i havnen ved lavvande.
Altså kølvandet.

Som ny i embedet udkommer tågehornet lidt for sent,
men bedre sent, end aldrig.
Næste udgave af bladet forventes at være klar lige før sommeren.
Ultimo juni.
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SEJLKLUBBENS HJEMMESIDE:
WWW.FANOESEJLKLUB.DK

PRISER FOR PERIODEN 1.JAN – 31.DEC 2016
KONTINGENT
AKTIV
AKTIV MEDEJER
PASSIV
JUNIOR

600 KR
200 KR
375 KR
350 KR

PLADSLEJE 2016
PLADSLEJE BÅDE <7M 2000 KR
PLADSLEJE BÅDE <9M 3000 KR
PLADSLEJE BÅDE <11M 4000 KR
PLADSLEJE BÅDE >11M 5000 KR
PLADSLEJE JOLLER
1000 KR
KOLLEKTIV ANSVAR
250 KR
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN
Søndag den 19. juni:



Danibo Cup

REDAKTØR:
JOHN VESTJYDEN NIELSEN

15.jun.’16

FOTO:
Jane Bjerg

Indlæg til bladet afleveres til redaktøren på Vigensvej, i sejlklubbens
postkasse, Langelinje 8, 6720 Fanø eller fremsendes pr. mail til
john.nielsen@fanonet.dk
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