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Velkommen alle sammen til denne lidt alternative standerhejsning.  
 
Grundet Covid19 pandemien er det jo desværre ikke tilladt at være større 
forsamlinger. Derfor er vi kun ganske få tilstede, - nok til at holde en tale 
hvilket jeg vanen tro gør, vores næstformand Claus til at hejse standeren, 
vores webredaktør Svend -Erik til at filme, og Helle vores 
arrangementleder til at se at det hele går rigtigt for sig. 
Dog har det vist sig muligt med lidt ekstra i posen. Vi får nemlig 
kanonsalut i dag som vi plejer, og med lidt inspiration fra bla TV, er det 
lykkedes at få vores traditionsrige sang med i dag som et indslag på vores 
hjemmeside 
 
Corona pandemien har jo påvirket hele vores samfund, og også vores 
dejlige havn og hverdag. Egentlig skulle jeg ikke stå her og holde tale, 
hvilket jeg gerne gør, idet jeg skulle være fratrådt som formand på vores 
generalforsamling. Vores generalforsamling har vi desværre måtte 
udsætte indtil større forsamlinger må mødes igen.  
Så her står jeg, selvom der i vores medlemsblad står at jeg ikke er 
formand mere. Det gør mig dog ikke mindre stolt.  
Hvis vi havde kunne afholde vores generalforsamling ville jeg ej heller 
have kunnet deltaget, da jeg lå med en Corona infektion og høj feber 
gennem et længere sygdomsforløb, så det er en sælsom periode vi 
befinder os i.  
I den forbindelse vil gerne takke bestyrelsen for det store ansvar de har 
taget i den periode jeg har været syg 
 
Corona virus eller ej, så har mange gæve Sundbyere fået guidet sig 
igennem og har fået deres både klar og i vandet, og mange er igang. Det 
er en sand fornøjelse at se, og vejret har jo været formidabelt 
 
Så vil jeg gerne sige en særlig velkommen alle nye medlemmer, dem får vi 
nemlig stadig mange af.  
Som noget nyt holder vi kontortid for nye medlemmer pr telefon. Så det 
er med at finde på hele tiden. 
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Vores foreningsdag har vi måtte aflyse. Det er trist da det er en rigtig god 
måde for nye medlemmer at lærer andre i havnen at kende på og få skabt 
sig et netværk 
 
Vores vintersæson startede med stor aktivitet indtil Corona virus tog 
styringen, hvilket har været dejligt, så tak til Helle og hendes udvalg for 
det, men synd at de sidste arrangementer skulle aflyses.  
Det samme kommer til at gælde for en del at vores forårsaktiviteter, og 
måske også sommeraktiviteter. Her må vi afvente mette Frederiksens 
udmelding her midt i maj. Vi håber på det bedste. 
 
Heldigvis er det lykkedes at få arbejdet i kanalen og især på vores 
stikmole ved mastekranen færdig inden masterne skulle på bådene. Den 
havde jo mistet sit fæste i havnen, og var blevet usikker at benytte. Jeg 
synes det er rigtig flot arbejde der her er blevet udført 
 
Rigtig mange af vores aktiviteter er jo godt forankret i vores kultur og 
traditioner, så vi har et stærkt fundament, så jeg er ikke så bekymret når 
jeg ser længere fremad, men jeg synes det er trist at så meget har måtte 
aflyses. En del af det at komme i havnen er jo at være sammen 
 
Omkring vores sensommer aktiviteter er der pt spænding omkring vores 
Sundby Cup.. Får vi en klubmester i år.. Jeg undlader bevidst at sige ny.. 
da jeg sammen med mine gaster vandt klubmesterskabet sidste år...og 
har nydt håneretten 
 
WoW stævnet som er et internationalt stævne kun for kvinder i bådtypen 
J70, er som bekendt et meget eftertragtet arrangement som vi nu har 
afholdt med stor succes de seneste to år, er pt ikke aflyst, men 
usikkerheden gør det svært at planlægge med. Det samme gælder alle de 
andre aktiviteter der jo er planlagt for den del af året. 
 
Faktisk har SSF så godt et ry at det var planlagt at lægge et stort stævne i 
SSF i år. Nemlig et WoW Womans Sailing Champions League stævnevn. 
Det gør da en stolt at vi var udset til netop det 
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Ungdomsafdelingen har fået mulighed for at starte op men under 
skærpede forhold. Det er godt for de unge mennesker, der som os kan 
lide at sejle, men vi så jo gerne at der blev åbnet helt op, og glæder os til 
det er muligt 
Faktisk skulle vi have haft båddåb i dag, for en ny optimistjolle til vores 
dygtige sejlere. Det har vi valgt at udsætte, da en båddåb jo er en stor 
ting. Den oplevelse skal de unge mennesker have mulighed for at deltage 
i. Så her skal vi finde en passende lejlighed når dette bliver muligt igen 

 
På sejlerskolen er efterspørgslen fortsat rigtig stor. Desværre er 
sejlerskolen sat på pause. Så her venter vi med længsel på en mulighed 
for at kunne starte op. 
 
Alt er heldigvis ikke lukket. Corona eller ej, så kan vi under skærpede 
forhold sejle i vores både. 
Så kal vi ikke slutte dette af med at håbe at vi alle, til trods for Corona får 
en rigtig lang og dejlig sejlersæson. 
En stor tak skal til slut lyde til alle de uundværlige der giver en hånd med, 
både praktisk og kulturelt, - med et længe leve SSF. 
 
Pas godt på hinanden og jer selv. 
 
Den sædvanlige øl eller vand i restauranten må vi have til gode. 
 
Hilsen Jørgen 


