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Formandens tale ved standerhejsningen d. 07-05-2022
Kære alle medlemmer,
Det er med en stor glæde, at jeg i dag kan byde velkommen til en hel almindelig standerhejsning
uden nogen form for deltagerbegrænsninger eller andre restriktioner.
I januar måned holdt Restaurant Sundby Sejl lukket et par uger til den årlige hovedrengøring. Vi
benyttede lejligheden til at få installeret et nyt moderne lys i loftet i både den store sal og i
pejsestuen. Vi kan nu justere lyset til både hyggebelysning og til undervisning. Det har været
savnet længe.
Generalforsamlingen blev som normalt afviklet en søndag morgen i slutningen af marts. Her fik vi
dog ikke brug for det nye loftslys, men det var nok ikke det, der var årsagen til at vi var lidt færre
deltagere end vi plejer at være. Vi havde en meget hurtig generalforsamling med meget få
spørgsmål. Vi fik valgt Josephine Fock som ny sejlerskoleleder, men desværre lykkedes det os ikke
at få valgt en ny ungdomsleder. Flere medlemmer har siden støttet op omkring
ungdomsafdelingen, men vi mangler stadig et medlem, der vil påtage sig rollen som formand for
ungdomsudvalget og på sigt medlem af bestyrelsen som ungdomsleder.
Forhandlingerne med Kbh. Kommune om en ny brugsaftale og en lejeaftale fortsætter. Vi har
modtaget nye udkast, så vi skal nok snart finde en endelig løsning på en aftale.
Vi har i foråret fået udført en ny træspuns på vestmolen fra mastekranen og til midterbroen. Den
skulle have været færdig inden Påske, men desværre er færdiggørelsen forsinket pga. manglende
levering af beton. Dette skyldes angivelig ’gaskrisen’ pga. krigen i Ukraine. Vi er stillet i udsigt at
problemet vil være løst i løbet af et par uger. Bestyrelsen beklager meget at nogle medlemmer
ikke vil kunne ligge på deres egen plads endnu, men jeg synes at vi skal glæde os over, at vi har
fået en ny flot kaj, der vil kunne holde i mange år.
Nu jeg snakker om flot, så synes jeg også, at vi skal rose damerne fra søndre mole, der i denne uge
plantet nye blomster i blomsterkasserne foran klubhuset. Det ser godt ud så mange tak.
Mange medlemmer yder en indsats for foreningen, stor eller lille, og det er bestyrelsen meget
taknemmelig for. Alle skal have en stor tak for deres arbejde.
Men der er en, der i dag skal have en særlig tak. For snart længe siden besluttede bestyrelsen at
tildele ’Sundby Sejlforenings hæderstegn’ til Ulla Hellum (medl. 146) for hendes store
uegennyttige frivillige arbejde siden 1984 for sejlerskolen og senere for Det Grønne Team. Pga. af
bl.a. Corona har der ikke været en lejlighed til at overrække hæderstegnet til Ulla, men det er der i
dag, hvor er Ulla til stede, og derfor vil jeg bede Ulla om at komme frem og modtage vores alles
hyldest. Tillykke Ulla og kæmpe tak!
Pinseturen til Sverige har været aflyst i et par år, men i år er der igen arrangeret en fælles tur til
Lomma, hvor vi har fået lov til at låne deres faciliteter. Alle opfordres til at deltage, og jeg ønsker
deltagerne en rigtig god tur.
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I løbet af året arrangere foreningen en lang række sociale arrangementer. Nogle er traditionelle og
ligger i faste rammer, som standerhejsningen i dag, mens andre er mere spontane. Vores
arrangementsleder igennem 3 år har desværre valgt at trække sig for bestyrelsen, men det giver så
mulighed for andre til at melde sig og være med til at præge arrangementerne. Hvis du har lyst til
at give et nap med ved et eller flere arrangementer, så henvend dig til mig eller et andet
bestyrelsesmedlem.
Når vi står her i dag, kan vi se frem til en ny sæson med masser af aktiviteter og arrangementer. Vi
starter allerede i morgen med foreningsdagen og et loppemarked. Ungdomsafdelingen er startet i
både Optimist, Yngling og J/70 med tidligere og nye elever. Sejlerskolen er fuldt besat, og vi håber
også at få et motorbådshold i gang i år. Vores to delebåde er overtegnet, så der bliver kigget på
muligheden for en tredje delebåd. Flere fiskekonkurrencer er planlagt hen over sommeren.
Kapsejladsafdelingen er allerede i gang med onsdagssejladserne for klassebåde. Vi skulle i dag
have haft båddåb af vores J/70’ere og vores ny RIB, men de deltager i kapsejlads i denne weekend,
så det må vente til en anden gang. Vi kan i år se frem til at afholde DM for BB10m, hvor vi
forventer at SSF stiller med 3 både. Det bliver spændende. Til september har vi Sundby Cup og
WOW-stævnet, der i år er blevet officielt DS-DM for kvinder. Vi får brug for alle vores gode
hjælpere til disse stævner. I sejlsportsligaen er SSF rykket ned i 2. division, men det giver nye hold
en mulighed for at konkurrere på mere lige vilkår. Vi åbner op for åben træning en dag om ugen i
vores to J/70’ere, så det er bare om at møde op.
Planlægningen til Women’s Sailing Champions League i SSF i 2023 er gået i gang.
Vi er af Dansk Yngling Klub (DYK) og Dansk Sejlunion blevet opfordret til at afholde officielt VM for
Int. Yngling Class i juli 2023, 40 år efter at vi sidst afholdt det. Det har vi møde om i morgen med
DYK. Så der er masser af spændende kapsejladsaktiviteter på bedding.
Og det er bare nogle af aktiviteterne. Det er mit håb at rigtig mange SSF’ere vil deltage i de
forskellige arrangementer og aktiviteter og i øvrigt bare komme ned i vores forening og komme ud
at sejle. For det er jo i grunden vores lyst til at sejle, der binder os sammen i et fællesskab.
Til sidst en lille reminder: Husk nu at afhent jeres årsmærke og få det sat på jeres båd inden d. 1.
juni. Joan sidder klar i Skipperstuen til at udlevere årsmærker.
Med ønsket om en super sæson 2022 med rigtig godt sejlervejr, det er jo startet fint, vil vi nu
sætte vores stander, mens vores kanonlaug saluterer. Efterfølgende vil vi synge en sang som vores
hofdigter Lillian har lavet, før vi afslutter med et Sundby leve.
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SSF længe leve: Hurra, hurra, hurra, SSF
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