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Kære alle medlemmer,
Det er med en stor glæde, at jeg kan byde velkommen til standerhejsningen efter en lang vinter
fyldt med corona restriktioner. Pandemien er ikke overstået, men SSF åbner op i takt med at
restriktionerne lempes og samfundet åbner op. Vi har fået lov til at være 50 personer tilstede her i
dag ved standerhejsningen, og jeg beder om forståelse for, at hvis vi kommer op i nærheden af
dette antal, er vi er nødt til at bede de sidst ankomne om at holde sig væk fra arrangementet. I er
velkomne til at se til fra jeres både eller på anden måde holde en god afstand fra pladsen med
flagmasten foran klubhuset.
Vi har desværre igen i år måttet udsætte generalforsamlingen, og som det ser ud nu er det nok
først til august, at vi kan få lov til at holde den med et deltagerantal på over 100 personer. Hvis det
bliver muligt før, f.eks. i slutjuni, vil vi selvfølgelig indkalde til en generalforsamling, men vi vil ikke
afholde den i juli måned midt i sommerferien.
Klubhuset og andre klublokaler har været lukket siden nytår, og vi må fortsat ikke benytte vores
foreningslokaler til sociale aktiviteter, bestyrelsesmøder, kontor åbningsaften og lignende, men vi
håber at restriktionerne snart lempes yderligere.
Selvom foreningslokalerne har været lukket ned, har foreningen ikke stået stille hen over vinteren.
Klubhuset er blevet grundigt renoveret, og vi har fundet en ny forpagter til Restaurant Sundby Sejl.
Jørgen Michelsen og hans team har siden påske vasket og malet, og de er nu ved den sidste
finpudsning, før restauranten kan åbne den 14. maj. Bestyrelsen er sikre på, at I vil blive glade for
Jørgen som forpagter af Restaurant Sundby Sejl og vi glæder os til igen at spise i restauranten.
Forhandlingerne om en forlængelse af uopsigeligheden på vores lejeaftale er igen startet op efter
corona nedlukningen af Kbh Kommune. Vi havde i denne uge et godt møde med Kultur- og
Fritidsforvaltningen, hvor vi lagde en plan for det videre forhandlingsforløb om en brugsaftale med
en lang tidshorisont. Der er mange regler som kommunes skal overholde og som tidligere fortalt,
skal en aftale godkendes af diverse udvalg, af Borgerrepræsentationen og af en ankeinstans, så der
går stadig nogen tid før en aftale er faldet endelig på plads.
Vi har også fået forbedret vores lys rundt omkring på pladsen og på moler og kajer. Der er blevet
sat flere vandhaner op på søndre plads, og ikke mindst har vi fået renoveret hele området ved den
nedlagte bedding. Vi har fået pladsen bearbejdet, således at vi har fået flere vinterpladser. Vi har
lavet en ny stor græsplæne med grillplads og udekøkkenvask tilsvarende, hvad vi har på nordre
mole og søndre mole. Denne græsplæne vil også kunne bruges til at opsætte et stort festtelt ved
store arrangementer. Kajen er ført hen over den gamle bedding, og vi har slået nogle pæle i,
således at vi har fået nogle flere brede pladser til denne sæson. For at optimere brugen af vores
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bådpladser, har havneudvalget i denne forbindelse været nødt til at rykke lidt rundt på nogle af
bådpladslejerne. De fleste har taget det med godt humør, og det er jo til alles bedste at vores både
ligger på pladser der breddemæssigt passer til medlemmernes både.
Mange medlemmer yder en indsats for foreningen, stor eller lille, og det er bestyrelsen meget
taknemmelig for. F.eks. har damerne fra søndre mole i denne uge plantet nye blomster i
blomsterkasserne her foran klubhuset, så der kunne blive fint til i dag. Jeg kan ikke stå og takke
alle ved navns nævnelse, men alle skal have en stor tak for deres arbejde. Jeg vil dog nævne
Morten og Henrik, der over en længere periode har trukket nye ledninger til vores el-standere på
molerne, således at de nu alle tænder samtidigt, når det bliver mørkt. Derudover kan jeg ikke
komme uden om Bent og hans tro væbner Simon, der har ledet arbejdet med at få fjernet den
gamle bedding og reetableret hele området inkl. el, vand og kloakker. Siden efteråret har projektet
løbet og de sidste måneder har de dagligt været på pladsen for at sikre at alt blev klart til i dag, og
det er lykkedes. Kæmpestort tak for det.
Det er tidligere blevet foreslået at lægge en eller flere flydebroer ud i søndre bassin, for at skaffe
nogle flere pladser. Nu har bestyrelsen modtaget yderligere forslag. Det er en stor beslutning, og
bestyrelsen mener, at en sådan beslutning kræver en ordentlig diskussion blandt medlemmerne,
og at den ikke hastes igennem. Det er derfor en proces, der vil tage flere år, således at vi ved hvad
det vil koste, hvor mange ekstra pladser, der kan opnås, og hvilke konsekvenser det vil få for
besejlingsforholdene. Bestyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer vil bidrage til diskussionen,
så der bliver truffet en rigtig beslutning iht. medlemmernes ønsker. En beslutning der endeligt skal
tages at en generalforsamling.
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 starter på
fuld kraft med tidligere og nye elever. Sejlerskolen er fuldt besat og vi har endda fået flere
instruktører og flere hold. Vores to delebåde er næsten overtegnet, så der bliver måske brug for
en tredje delebåd på et tidspunkt. En, muligvis to, fiskekonkurrencer er planlagt hen over
sommeren.
Kapsejladsafdelingen har allerede afholdt den første kapsejlads i år, og I denne weekend er et
træningsstævne i gang. Vi kan se frem til et stort DM for Nordisk Folkebåde i begyndelsen af juli,
hvor vi håber at mange vil hjælpe med. Til september har vi Sundby Cup og WOW-stævnet, som
kommer igen i år, og til oktober skal vi afholde DM for Melges 24. I sejlsportsligaen er SSF rykket
op 1. division, og vores deltagere får kam til deres hår i den hårde konkurrence, så der bliver
trænet i vores J/70’er.
Eskadresejladsen til Københavns Havn gentages i år, og den bliver afholdt den 12. juni, hvor vi
håber at rigtig mange SSF både vil deltage, både motorbåde og sejlbåde.
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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.
Med ønsket om en super sæson 2021 med rigtig godt sejlervejr, 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.
…..
SSF længe leve: Hurra, hurra, hurra, SSF

Claus Brask Thomsen
SSF Formand
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