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Afdøde medlemmer siden Generalforsamlingen 2021 

Følgende 6 medlemmer er afgået ved døden siden sidste års generalforsamling:  

Medl. 628 Jørna Wiegand-Hansen afgik ved døden 08-08-2021 lige fyldt 70  år og efter godt 14 års 

medlemskab. Jørna var gift med Peter, og de havde sammen motorbåden ’Liv’ med plads på 

nordre ydermole, hvor somrene blev nydt i fulde drag. 

Medl. 618 Grethe Jensen afgik ved døden 07-09-2021 i en alder af 91 år. Grethe var medlem i 50 

år. Hun havde sammen med sin afdøde mand motorbåden ’Panda’ og beholdt siden sit fine skur 

på søndre plads, hvor sommeren blev nydt med veninderne næsten lige til det sidste. Grethe var 

også medlem hos seniorerne. 

Medl. 690 Holger Nielsen - ”Kommune Holger” afgik ved døden 14-09-2021 i en alder af 97 år, 

efter 51 års medlemskab. Holger var æresmedlem af foreningen, og var kendt af rigtig mange 

medlemmer, for hans arbejde som medlem af bestyrelsen, i havneudvalget og i havnesjakket. Via 

hans job hos kommunen, fik vi mange gode brugte materialer til foreningen, f.eks. alle de fine 

grønne bænke. Brædderne fra en nedlagt flygtningelejr blev brugt til opbygning af optimisthuset 

på nordre (det nuværende medlems- og gæstehus) og mange andre ting.  Han var i mange år 

medlem hos seniorerne. Utroligt at han blev så gammel efter hans forbrug af cigarer, men måske 

var det derfor. 

Medl. 270 Henrik Ferrold afgik ved døden 15-11-2021 efter næsten 25 års medlemskab. Henrik 

var ejer af en Maxi 77 ’Fustasia’. 

Medl. 665 Allan Petersen - ”Gartner Allan” var æresmedlem og afgik ved døden 26-11-2021 82 år 

gammel efter 61 års medlemskab. Han har i rigtig mange år passet og plejet alt det grønne på vor 

havn, og vi har savnet ham, siden han blev syg og til sidst endte på plejehjem.   

Medl. 456 Bjarne Ronald Thorsen afgik ved døden 07-01-2022 76 år gammel efter 19 års 

medlemskab. Bjarne var i mange år bosat i Grønland, hvor han havde firma på østkysten. Han 

havde sammen med sin bror Freddy en motorbåd med vinterplads. Bjarne var et skattet medlem 

hos seniorerne. 

Medl. 975 Torben Karl Tipsmark afgik  ved døden 06-02-2022 i en alder af 79 år, og skulle i 

indeværende år havde modtaget sin 50 års nål. Torben var motormand, og havde i mange år båd 

og skur på nordre mole. Han rejste til Jylland for en del år siden, men beholdt sit medlemskab i 

foreningen. 
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Lad os mindes dem med 1 minuts stilhed. 

Æret været deres minde. 

Følgende medlemmer af SSF har jubilæum i indeværende år (2022) 

25 års jubilarer (indmeldt i 1997): 7 stk. 

Medl. 213 Erik Brinch Andersen har sejlbåden ’Mosja’ med plads ved midterbroen, men nyder 

også de grønne områder på pladsen, hvor der kan grilles sammen med vennerne. 

Medl. 223 Karsten Damgaard Laugesen har gennem snart mange år sejlet med familiens 

katamaranen ’Snuser’, der – når vingerne er slået ind - har plads ved midterbroen. 

Medl. 303 Per Jørgensen er ejer af motorbåden ’Bimmer’, der lige er blevet forlænget. Per har 

plads ved nordre mole, hvorfra der tages på fisketure og livet nydes. 

Medl. 369 Gry Pedersen er ejer af motorsejleren ’Cuba’, der har stået på land nogle år. 

Medl. 627 Geert Hansen – Gert har en flot Dehler 39 ’Alberto’, der har vandplads næste yderst på 

midterbroen. Gert har gennem nogle år været instruktør på sejlerskolen. 

Medl. 1187 Lis Fransen – Lis er B-aktiv medlem af foreningen, og hun har gennem alle årene været 

en god hjælper til Villy, da han var ejer af sejlbåden ’Tally-Ho’. 

Medl. 688 Kim Sonny Rasmussen – Kim er ejer af sejlbåden ’Katinka’, der ligger ved søndre mole. 

40 års jubilarer (indmeldt i 1982): 3 stk. 

Medl. 221 Kim Travers – Kim har gennem mange år været ejer af den velholdte Bandholm 27 

sejlbåd ’Tipi’  med plads ved midterbroen. Kim fotograferer meget, og har taget de flotteste 

billeder, der tit kan ses på Facebook gruppen SSF-sejlere/Sundby Sejlforening og også i 

medlemsbladet. 

Medl. 116 Erik Grønning – Erik er ejer af H-35’eren ’Viola’, der har plads ved midterbroen, hvorfra 

familien nyder livet til søs. 

Medl. 377 Torben Hansen – ”Taxa Torben” har gennem mange år sejlet og fisket fra sin motorbåd, 

men nøjes nu med at nyde livet ved skuret på nordre plads. 

50 års jubilarer (indmeldt i 1972): 4 stk. 

Medl. 667 Erling Jørgensen – Erling har igennem adskillige år været næstformand og medlem af 

havneudvalget, hvor han har gjort et kæmpe arbejde. Han har i mange år sejlet og været ejer af en 

Bandholm 26 ’La Gua-Gua’, men i dag er han desværre syg og på plejehjem.  
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Medl. 703 Bjarne Ørskov kaldet ”Doktor Bjarne” har i mange år haft en Ballad, med plads ved 

søndre østmole blandt andre ”Ballader”. Her er livet blevet nydt blandt vennerne. Bjarne var 

igennem mange år også medlem af kanonlauget, og sejler også Smakkejolle på Limfjorden, når 

tiden er til det. 

Medl. 869 Svend Hansen har sin flotte velholdte Springer Spidsgatter ’Tenna’ liggende ved søndre 

mole, hvorfra den nydes. Svend var ”layouter” og med-fotograf på vores 90 års jubilæumsbog, der 

blev udgivet i 2013. 

Medl. 683 Arne Olsen ”Tryksen” – Arne er æresmedlem af SSF, hvor han har ydet en kæmpe 

indsats gennem årene både i bestyrelse, som sponsor for adskillige fartøjer og meget andet. Han 

har ikke båd længere, men hygger sig ved skuret på nordre plads med fru Hanne og vennerne, hvis 

ikke lige der skal bruges en hånd med et eller andet praktisk på pladsen. Foreningens Yngling 

’Marinus’ er opkaldt efter ham – det er hans mellemnavn.   

60 års jubilarer (indmeldt i 1962): 1 stk. 

Medl. 42 Ib Petersen – Æresmedlem og tidl. formand i årene 2004-2008. Ib har i mange år lært 

mange elever at sejle motorbåd, idet han var lærer på ’Bollen’ og bl.a. lavede fremvisninger i 

Diesel House for sejlerskoleeleverne. Han er vokset op i SSF og har gennem årene haft flere dejlige 

fartøjer, og nu er det den flotte Coronet motorbåd ’Lady Tamarin’, der bliver passet og plejet og 

sejler ud fra kajen ved sejlerskolepavillonerne. 

 

Beretning 

Formanden 

Den forfærdelige situation med krig i Ukraine overskygger glæden over, at det er fantastisk dejligt, 

at vi nu igen kan afholde vores generalforsamling i vores egne lokaler i klubhuset helt uden nogen 

form for restriktioner. Vi ved ikke, om der til efteråret kommer nye COVID-19 varianter eller større 

udbrud, men det ser ud til, at vi endelig kan få en normal sejlsæson i hvert fald ift. Corona. 

Jesper og jeg deltog på Dansk Sejlunions generalforsamling d. 19. marts. Her blev det slået fast at 

Dansk Sejlunion støtter op om DIF’s opfordring til at afbryde ethvert sportsligt samarbejde med 

Rusland og Belarus som følge af disse landes aggression overfor Ukraine. SSF støtter selvfølgelig 

også op om dette, og det er derfor indføjet i vores indbydelser til sommerens DM-stævner at 

sejlere og officials fra Rusland og Belarus vil blive afvist, hvis de tilmelder sig. Der er nok ikke en 

stor risiko for, at vi vil modtage tilmeldinger fra disse lande til DS-DM for BB10m, men det har en 

symbolsk værdi at alle sportsgrene står sammen om sanktionerne mod Rusland og Belarus. 

Før selve DS Generalforsamling deltog vi i en debat om et forslag fra DIF om at specialforbundene, 

dvs. DS for os, skulle have mulighed for at tegne individuelle medlemskaber med idrætsudøvere, 
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dvs. uden om klubberne. Fra nærved samtlige deltagere blev det pure afvist. Dansk Sejlunion er og 

skal være sejlklubbernes forening og sejlere skal være medlem af en sejlklub under DS for at få 

glæde af sejlunionens tilbud, f.eks. kapsejlads, uddannelse, ungdomsarbejde m.v. 

Forhandlingerne med Københavns Kommune om en ny brugsaftale for området gik sidste år 

meget langsomt, vel nok pga. COVID-19 og kommunalvalget i november. Nu er de i midlertidig 

kommet i gang igen. Vi har i februar deltaget i et møde hos kommunen og vi har modtaget og 

kommenteret et nyt udkast til en brugsaftale for hovedparten af området. Københavns Kommune 

fastholder, at vi skal have en lejeaftale, der ikke er tilskudsberettiget, for det areal som selve 

klubhuset ligger på. Vi er dog endnu ikke blevet enige om hvad m2-prisen skal være. Som en del af 

aftalen har vi aftalt, at der skal være en ’hensigtserklæring’ om at aftalen principielt er gældende 

uendeligt, men at den vil blive evalueret hver 3. år.  Vi har endnu ikke underskrevet en aftale, men 

vi forventer en politisk godkendelse af aftalerne inden sommerferien, således at de nye vilkår 

træder i kraft pr. 1. oktober 2022. 

Som fortalt sidste år har foreningen en gammel sag kørende med leverandøren af vores 

toiletbygninger på nordre plads og søndre mole. Der har i løbet af året været afholdt syn og skøn 

på bygningerne, som faldt ud til vores fordel. Modparten gør dog alt hvad han kan for at trække 

sagen i langdrag. Ifølge vores advokat står SSF med gode kort på hånden, men retssager tager lang 

tid. 

Bestyrelsen vurderer løbende på hvordan foreningen bedst tilpasser sig ændringer, så den kan 

afspejle både medlemmernes ønsker og nærområdets ændrede karakter i forhold til den kraftige 

tilflytning. I den forbindelse afholdt vi et strategiseminar i januar måned. Vi kigger både på vores 

foreningsaktiviteter, som f.eks. ungdomsafdeling, sejlerskole og kapsejlads, på vores havn og 

anlæg samt på vores bygninger og evt. behov for nye bygninger. Mht. havnen undersøger vi, om 

det er muligt (myndighedsmæssigt og økonomisk) at anlægge et nyt havnebassin øst for den 

nuværende østmole. Vi forventer at præsentere et nyt strategidokument for medlemmerne på 

medlemsmødet til oktober. 

På strategiseminaret diskuterede vi også om vores organisering af foreningens ledelse er 

tidssvarende. Vi har en meget stor bestyrelse på 9 medlemmer, og vi kan se, at det er svært at 

rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, da der er en opfattelse af, at det er meget tidskrævende at 

sidde i bestyrelsen. Vi stiller ikke noget forslag på denne generalforsamling, men vi kan på 

efterårets medlemsmøde diskutere nogle forskellige muligheder for at have en mindre bestyrelse, 

der tager de overordnede beslutninger. Det vil dog kræve at vi får alle vores 10 nuværende 

vedtægtsbestemte udvalg til at blive aktive og tage ansvar for deres områder. 

I løbet af vinteren var det ikke muligt at afvikle alle bestyrelsesmøder med fysisk tilstedeværelse, 

så i stedet har vi holdt nogle af møderne virtuelt via Teams. Det har kunnet lade sig gøre, men det 

er nu ikke det samme som at mødes i klubhuset. 
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Bestyrelsen i form af formanden følger løbende arbejdet ifm. etableringen af Lynetteholm. Vi så 

gerne, at projektet blev opgivet, men det er nok ikke sandsynligt. Vi vil dog  fortsat arbejde for at 

det giver sejlere af alle slags så få gener som muligt. Når Lynetteholm er etableret vil der med stor 

sandsynlighed skulle nedsænkes en tunnel til en ’Østre ringvej’ fra Lynetteholm via Prøvestenen til 

lufthavnsmotorvejen. Dette anlæg er ikke besluttet, men Sund & Bælt, der vil skulle stå for 

anlægget, har allerede været på besøg i SSF og orienteret os om planerne. 

Ifm. budget 2022 for Kbh. Kommune blev der afsat nogle penge til at By & Havn kan undersøge 

mulighederne for at færdiggøre havnen på Prøvestenen Syd på ’forretningsmæssige vilkår’. Det fik 

nogle sejlere til efter råd fra Dansk Sejlunion at starte en ny sejlklub ’Sejlklubben Prøvestenen’. 

Klubbens formål er indtil videre udelukkende at få etableret en ny lystbådehavn. Vi var informeret 

om projektet før de gik i luften med det, og vi samarbejder gerne med dem. Men før 

undersøgelserne er afsluttet, er det ikke muligt at sige noget om, hvornår en havn er klar og på 

hvilke vilkår man kan ligge der. Vi følger selvfølgelig udviklingen. 

Der har løbende været en debat imellem medlemmer om ’flag etik’. Der er ikke i vores 

reglementer krav om, hvordan klubstanderen skal føres. Der er masser af gamle traditioner og 

’uskrevne regler’, f.eks. om at standeren skal føres fra top på sejlskibe. En af dem der har stærke 

holdninger til dette er ’Telefon Henning’. Han har længe produceret topstandere til udvalgte 

sejlere, men nu gør han for alvor noget ved det. Han vil med glæde og begejstring i forbindelse 

med vores kommende 100-års jubilæum tilbyde alle SSF-sejlere med sejlbåd en gave i form af en 

SSF-topstander med stang og beslag udført i eloxeret aluminium, rustfrit stål og kobber, der giver 

en stærk og holdbar afslutning på båd og mast. I vil snart kunne læse mere om dette på vores 

hjemmeside eller I kan snakke med Henning på havnen. 

Økonomi og administration 

Der har også i 2021 været en meget stor tilstrømning af nye medlemmer til SSF, heraf mange nye 

bådejere, der gerne vil have plads til deres båd. Det giver flere indtægter, men de nye medlemmer 

har også forventninger til foreningen. 

Året har ligesom forrige år været specielt pga. Corona, hvilket har gjort at bestyrelsen har haft et 

øget fokus på hele tiden at balancere indtægter og udgifter. Det mener vi, at vi er lykkedes med, 

og vi er kommet igennem krisen uden store tab eller økonomiske problemer. 

På generalforsamlingen i 2021 blev det enstemmigt vedtaget ’at bestyrelsen opfordres til at 

arbejde for anskaffelsen af flere J/70’. Det er svært at få fat i brugte eller nye J/70’ere, da 

efterspørgslen er stor, men i december måned fik vi tilbudt en 6 måneder gammel båd. Da vi 

samtidig havde pengene pga. flere indtægter end forventet, besluttede bestyrelsen at slå til og 

købe båden. Som ved vores andre både straksafskrev vi båden til 1 kr. således at hele 

omkostningen er taget i 2021. 
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Vores ældste RIB ’Squash’ er fra 2006 og den er nu udtjent (taber bl.a. luft). Bestyrelsen har derfor 

set i lyset af de mange kommende kapsejladsstævner, som vi skal afholde, besluttet at udskifte 

’Squash’ med en ny RIB. Vi regner med, at vi får den hel eller delvis finansieret via sponsorer eller 

fonde, men har dog af forsigtighedsgrunde budgetteret den som en omkostning i 2022. 

Bestyrelsen sammen med Havnechefen arbejder stadig med at udvælge et nyt økonomisystem og 

et moderne havneadministrationssystem til afløsning af C5. Det er vigtigt at vi finder en god 

løsning, der kan lette administrationen i mange år fremover. Derfor må det tage den tid det tager. 

Bestyrelsen har valgt fortsat at have Spar Nord som vores primære bankforbindelse. Vi forventer 

snart at indgå et større samarbejde med dem, som giver os nogle økonomiske fordele. Da der er 

mange omkostninger ved at have en bank, har vi besluttet at stoppe samarbejdet med Nordea, 

således at vi nu kun har to sekundære bankforbindelser nemlig Arbejdernes Landsbank og Danske 

Bank. 

Havn og plads 

Det har selvfølgelig igen været et anderledes år pga. corona-nedlukningen, men havnen har hele 

tiden været åben for medlemmerne, og de faste rutiner har været gennemført. 

For at havnen og pladsen skal fremstå indbydende, har der været kontakt til alle ejere af fartøjer 

på land og i havnen, hvor der er behov for en indsats for, at fartøjet er i en stand, som man kan 

forvente af et fritidsfartøj. Det arbejde vil vi fortsætte i de kommende år. 

Der har både i 2020, 2021 og 2022 været rekord i antal ansøgere til havnepladser. Konkret har der 

i 2022 været 108 ansøgninger om havneplads / bytteplads. Der er indtil videre uddelt 15 faste 

pladser, 5 lånepladser, 2 ansøgere har frafaldet deres ansøgning. Herudover er der imødekommet 

/ lavet 16 pladsbytninger. Det betyder, at der pr. 08-03-2022 er 83 ansøgere på venteliste. Da der 

har været en stigning i ansøgningerne til brede pladser, så forventes der en øget anciennitetstid 

for at en plads på over 2,9 m kan opnås. I 2022 faldt antal af ansøgere til grejskure til 4 

dobbeltskure og 9 enkeltskure. Til både havnepladser og grejskure skal der jo laves en fornyet 

ansøgning hvert år, indtil man har fået sit ønske opfyldt. De næste år vil der fortsat blive arbejdet 

på at optimere udnyttelsen af både havn og landområdet. 

Landområdet har været benyttet tæt på fuldt ud til opbevaring af fartøjer i vinter. Denne vinter 

var det igen nødvendigt at have fartøjer på parkeringspladsen, og nu også på det grønne område 

på søndre mole. Trailerplads Vest ud mod Amager Strandvej skal fortsat have etableret en 

pumpebrønd af HOFOR. Indtil dette er sket, er vi tilbageholdende med at anvise nye pladser på 

det område.  

Der er opstartet renovering af kajen og etablering af ny molebeklædning fra mastekranen til 

midterbroen. Projektet forventes afsluttet ultimo april. 
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Samtidigt er der også startet en proces for at sikre at alle grejskure bliver vedligeholdt. Antallet af 

skure blev i 2021 øget med 7 ved inddragelse af et par halvtag/værksteder på nordre plads.   

Vi har netop uddelt de sidste ledige kajakpladser ved Det Maritime Ungdomshus. 

Havnekontorets kontortider er ændret til at være skiftevis om morgenen og om eftermiddagen, så 

åbningstiderne er mere medlemsvenlige.  

Der blev konstateret skimmelsvamp under gulvet og bag ydervæggene i havnekontorsbygningen, 

men ikke synligt indvendigt i bygningen. Bestyrelsen besluttede derfor at havnens medarbejdere 

ikke må have faste arbejdspladser i den gamle havnekontorsbygning. Havneudvalget arbejder på 

at etablere et nyt havnekontor i forbindelse med en evt. nybygning på foreningens område. 

Klubhus og foreningsbygninger 

I klubhuset er der i vinter etableret ny LED belysning i restauranten, som dels giver et bedre lys 

end det gamle lys og derudover er der mulighed for at styre lyset i zoner, både mht. styrke og 

varme. 

Havnechefen har fået kontoret ved siden af bestyrelseslokalet, så havnekontoret er flyttet hertil. 

Pladsmanden har fået en arbejdsstation i bestyrelseslokalet. Desuden er der etableret fælles 

omklædningsrum for pladsmanden og restaurantens personale i det tidligere puslerumstoilet. 

Elpriserne er jo steget voldsomt så vi vil bede medlemmerne om at skrue ned for varmen i 
foreningslokalerne i Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset og Saltsø Pavillonen (alle på nordre mole) 
når bygningerne forlades. 

Miljø og sikkerhed 

I vagtsæsonen 2021/2022 har der stadig været COVID-19, men der har heldigvis ikke været restriktioner, 

der har gjort, at vagtmandsordningen ikke har kunnet gennemføres.  

De 2 redningsstiger vi modtog fra TrygFonden i starten af 2021 synes at fungere som de skal. De er meget 

synlige med lys på. I efteråret 2021 har vi indkøbt yderligere 4 gode redningsstiger. Samtidig er der bestilt 

yderligere 4 regningsstiger til levering i 2022. Vi er således ved at være dækket godt ind med redningsstiger. 

Som det også blev nævnt i beretningen sidste år, kniber det stadig med at sortere affaldet korrekt. Det har 

stor betydning, idet prisen for tømning er afhængig af affaldstypen samt af at affaldet er sorteret korrekt. 

Vi må forvente at vi skal sortere yderligere og er ved at planlægge hvor nye containere skal stå, og evt. 

reetablering af containerpladserne. 

Sejlerskolen 

Sejlerskolen har i 2021 og 2022 haft en meget stor efterspørgsel på pladser, grundet at flere har 

fået øjnene op på et fritidsliv på havet under nedlukningen. Der har i 2021 været 15 instruktører 

fordelt på 13 hold, hvor et af disse har været på delebåden Tally-Ho for at kunne imødekomme 
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den store efterspørgsel. Der har været et skævt optag af elever, da vi i 2020 kun havde 2. års 

elever grundet COVID-19 og derfor kunne optage et stort antal 1. års elever i 2021 – som nu er 

blevet 2. års elever 2022. Det er en udfordring, som sejlerskolen har håndteret ved at tilbyde to 

duelighedsprøver i løbet af 2022, så nye 1. års elever kan optages efter sommerferien. Derudover 

har sejlerskolen anskaffet sig faste ramme stativer til Spækhuggerne, når de står på land. 

Sejlerskolen har fået fuld råderet over begge pavilloner ved den nye græsplæne, som bliver 

indretter til nogle inspirerende undervisningslokaler. Der arbejdes på at få 

motorbådsundervisningen op at køre igen.  

Sejlerskolen vil stadig gerne høre fra vores medlemmer, om der er nogen som ønsker at dele ud af 

deres erfaring og være med til at uddanne nye motor- eller sejlbådselever? Der er altid brug for 

nye instruktører. 

Alle deltagerne i vinterens navigationsundervisning, der gik op til eksamen, bestod. 

Vores sejlerskoleleder Mads Dyring har pga. af kommende familieforøgelse valgt at stoppe. Der er 

et velfungerende setup parat til den ny sejlerskoleleder, men også en række nye opgaver der 

venter.  

Ungdomsafdelingen 

Året 2021 startede op med corona restriktioner, men med stor velvilje fra sejlere og trænere blev 

joller og både gjort klar til sæsonen. Der blev trænet flittigt om mandagen i Optimist, Zoom8, Feva 

og Yngling. Ungdomsafdelingens Youngsters team sejlede i J/70. I løbet af foråret og sommeren 

kom der to nye trænere til ungdomsafdelingen, som hurtigt fandt sig til rette i afdelingen men 

skulle bruge nogen tid på oplæring. 

Efterspørgslen til at lære at sejle er vokset kraftigt igennem foråret og sommeren, en efterspørgsel 

vi ikke har kunne efterleve lige med det samme, grundet mangel på erfarne trænere.  

Efter sommerferien kunne fællesspisningen hver anden mandag efter sejlads genoptages. Maden 

bliver tilberedt af forældre til sejlere og trænere med stor succes. En stor tak til forældrene fra 

trænere og ungdomslederen. 

I efteråret skulle vores to Youngsters sejlere Axel og Hjalmar op til duelighedsprøve i praktisk 

sejlads. De bestod begge og fik dermed duelighedsbevis. Tillykke til dem. 

Til juleafslutningen blev der spist æbleskiver, med varm kakao og delt diplomer ud til sejlerne.  

I slutningen af februar startede ungdomsafdelingen op igen efter vinterpausen. 3 trænere har 

desværre valgt at stoppe i løbet af vinteren, så planen om at starte en træningsdag mere er sat på 

hold. Bestyrelsen vil gerne takke de mangeårige trænere Mikkel og Lena for den store indsats som 

de har ydet igennem mange år.  
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På nuværende tidspunkt er der kun en til to trænere til vores mandagshold i jollerne. 

Ungdomsafdelingen står i en presset situation, hvor det kan betyde, at det ikke er forsvarligt at 

tage på vandet, hvis vejret er friskt. Bestyrelsen vil opfordre alle der har lyst til at give en hånd 

med til at melde sig under fanerne. 

Der er 5 juniorer, der er rykket op i Ynglingen og som gerne vil tage duelighedsprøve. Vi har to 

trænere til den opgave, men vi efterlyser også her flere trænere. 

Claus Nygaard vores nuværende ungdomsleder, har valgt at stoppe. Det er tidsmæssigt ikke muligt 

at kombinere bestyrelsesarbejdet og ledelsen af ungdomsudvalget med samtidigt at være 

ungdomstræner. De unge sejlere er jo foreningens fremtid, så det er bestyrelsens håb, at vi får 

valgt en leder, der kan organisere arbejdet i ungdomsudvalget, få rekrutteret nye trænere og 

hjælpere og dermed få flere unge ud at sejle, så vi ikke skal have en venteliste til 

ungdomsafdelingen. 

Kapsejlads 

Det har været et spændende år for kapsejladsen i SSF, hvor vi fik afholdt DIF-DM for Nordisk 

Folkebåd, DS-DM for Melges 24 og WOW-stævnet. Alle tre stævner gik godt; sejlerne var glade, og 

der har været mange positive tilbagemeldinger.  

En række SSF-sejlere har vundet medaljer i 2021: 

• Marc Wain Pedersen gastede en guldmedalje og Kasper Harsberg en bronze til DM for 

Nordisk Folkebåd. 

• Marc Wain Pedersen, Kristian Schaldemose og Claes Bohn-Willeberg fik guld til Melges 24 

DM 

Vi havde SSF deltagelse til L 23 DM og Yngling DM, og til Sjælland Rundt hvor Jan Lauridsen, Bo 

Nilsson, Jimmie Beckerlee og Jens Chr. Andersen vandt deres klasse. Tillykke til medaljetagere   

Der har hen over sæsonen været ca. 50 medlemmer, der hjulpet til på land og på vandet ifm. 

kapsejladser. Alle har bidraget aktivt og med godt humør. Efter sommerferien startede vi op med 

Folkebåds træning om tirsdagen, her deltog mellem 5-8 både. 

Foreningen har fået en J/70 mere, så vi nu har to. Dette skulle gerne gøre, at det bliver sjovere og 

mere lærerigt at træne for både de unge fra ungdomsafdelingen, og de indtil nu ca. 20 A-aktive 

medlemmer, der betaler for at være en del J/70 afdelingen. Der er plads til mange flere, unge som 

ældre. 

Kapsejladslederen har været på studietur til Århus for at høre hvordan Århus og Lemvig Sejlklub 

har håndteret deres J/70 satsninger. Det gav mange gode ideer. 

Vi sejlede i 2021 i sejlsportsligaens 1. division, men vi må konstatere at konkurrencen er hård, så vi 

må en tur ned i 2. division. Forhåbentligt kommer vi til at sejle mod hold på vores niveau. 
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Alt i alt en god sæson og det lover godt for de næste år for kapsejladsen i Sundby Sejlforening, 

hvor der står mange opgave på programmet, ikke mindst afholdelsen af Women's Sailing 

Champions League 2023. 

Motorbåde 

Der har i 2021 været afholdt 2 fiskekonkurrencer. D. 19. juni deltog 12 både og d. 25. september 

deltog desværre kun 9 både. Tak til Lystfiskerlauget ved Kim Jørgensen og Tony Olsen for 

arrangementerne, og tak til sponsorerne af de fine præmier. Jeg er sikker på, at de gerne 

modtager nye medlemmer i Lystfiskerlauget, hvis I henvender jer til en af de 2 herrer. Hvis I skriver 

til motorbådsrepræsentanten, formidler Tom Høst gerne en kontakt. 

Det tidligere ”Røgerlaug” må desværre anses for nedlagt. Foreningen har jo stadig røgeovnen, så 

hvis der er nogen der er interesseret i at få røgerlauget op at stå igen, skal I henvende jer til 

motorbådsrepræsentanten. 

Fester og medlemsarrangementer 

Vi fik afholdt medlemsmødet og standernedhalingen/afriggergildet samt seniorernes bankospil, 

men juletræsfesten samt alle arrangementer i januar blev aflyst pga. corona restriktioner. 

Bankospillet er flyttet til april måned. 

Havnens Dag har været aflyst de sidste par år på grund af COVID-19, men vi forventer en dejlig 

Havnens Dag den 11. juni 2022. Mon ikke vi kan arrangere en rigtig dejlig Havnens Dag i vores 

jubilæumsår 2023? Hvis du gerne vil være med i det udvalg, der overordnet står for 

arrangementet, må du endelig rette henvendelse til Tom Høst.  

Vi skal nu til at lave den endelige plan for hvordan vi vil fejre vores 100 års jubilæum i 2023, så jeg 

vil endnu engang opfordre alle der har gode ideer, eller som vil være med til at planlægge 

festlighederne, til at melde sig til mig. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i de forløbne 9 måneder. Også en stor tak 

til alle de mange frivillige, der har bidraget eller stadig bidrager med at gøre Sundby Sejlforening til 

det den er. 

Med disse ord fremlægger jeg bestyrelsens beretning for generalforsamlingen. 

PBV  
Claus Brask Thomsen 
SSF Formand 
 


