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Formandens tale ved standernedhalingen d. 31-10-2020 

 

Kære alle medlemmer, 

Det er første gang at jeg som nyvalgt formand skal stå foran jer medlemmer og holde en tale, men 

jeg havde aldrig forestillet mig at det skulle ske på denne måde, digitalt uden tilskuere. Hvis jeg 

skal nævne en enkelt ting, der har kendetegnet 2020-sæsonen, så kommer jeg ikke uden om 

covid-19. 

Sæsonen har været meget anderledes end alle andre sæsoner jeg har oplevet i SSF. Ikke siden 2. 

verdenskrig har vi været omfattet af så mange restriktioner og deraf følgende aflysninger, men vi 

har også oplevet lyspunkter. Ikke mindst den måde I som medlemmer med godt humør har tacklet 

restriktionerne og fuldt de oplistede anbefalinger, samt det sammenhold alle har vist for at få 

tingene til at glide på trods af alt. Men der er også medlemmer, der har været alvorligt syge, eller 

som har måttet isolere sig for at undgå smitten. 

Ved standerhejsningen d. 2. maj var foreningen lukket ned og alle aktiviteter var aflyst eller 

udskudt. Dog kunne vi i maj sige goddag til vores ny havnechef Erik Schmidt. 

I løbet af juni blev restriktionerne langsomt lempet. Ungdomsafdelingen kunne starte med 

begrænsninger. Ligeledes Sejlerskolen, dog med færre instruktører end normalt og kun for 2. års 

eleverne. Sejlsportsligaen og alle andre kapsejladser var aflyst, men tirsdagssejladserne kunne 

gennemføres. Et lyspunkt var eskadresejladsen til Københavns Havn, hvor over 500 både fra 

Øresunds sejlklubber rundede kongebøjen, heraf ca. 30 fra SSF. Det vil blive gentaget næste år, 

hvor jeg forventer at endnu flere SSF-både vil deltage.  

I juli var de fleste restriktioner lempet så meget at vi kunne sejle på ferie, hvad rigtig mange 

gjorde. Vi fik også mange gæstesejlere på besøg, der kunne nyde vores havn. 

Da august begyndte, var vi mange der troede at det værste var overstået mht. covid-19. Mange af 

vores sædvanlige aktiviteter var startet op igen. Vi fik gang i vores nyerhvervede delebåd ’Tally-Ho’ 

samt i den J/70’er, der havde stået og ventet på at sejle hele foråret. Sejlsportsligaen kom i gang 

igen. Vores hold i de to stævner klarede sig samlet så godt, at SSF nu står til at rykke op i 1. 

division. Der var også guld til SSF-sejlere i DM for Nordisk Folkebåde samt i SM for Drage. Også 

Ungdomsafdelingen havde fuld gang i aktiviteterne og deltog i flere stævner. Tillykke til alle. 

D. 31. august fik vi endelig afholdt vores ordinære generalforsamling, der havde været udsat siden 

marts måned. Vi fik godkendt vedtægtsændringer således, at vores ny havnechef kan fungere 

optimalt, og vi reducerede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 9. Nye kræfter blev valgt til 

bestyrelsen, der nu er sammensat af en god blanding af erfarne og nye bestyrelsesmedlemmer. 
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September begyndte også godt med afholdelsen af Sundby Cup, bl.a. med deltagelse af mange fra 

Sejlerskolen. Det var en god SSF-weekend. Det lykkedes også at afholde en vellykket 

fiskekonkurrence samt den praktiske prøve til duelighedsbeviset (tillykke til de 9 elever der 

bestod), før nye restriktioner igen betød at vi skulle skrue ned for aktiviteterne. Vores stort anlagte 

WOW-stævne måtte aflyses, men vi vender tilbage igen næste år. I september sagde vi også 

goddag til vores ny pladsmand Jon Hansson.  

Her i oktober fik vi afviklet et mindre Melges 24 stævne. Det skulle have været et DM, men det 

kunne ikke lade sig gøre med den gældende deltager begrænsning. Det blev alligevel et fint 

stævne for deltagerne. 

Og nu er vi tilbage til et forsamlingsforbud på forsamlinger over 10 personer, og ingen ved om vi 

har endnu værre begrænsninger i vente. Allerede nu er seniorernes bankospil og alle jule 

arrangementer i foreningen aflyst. 

Vores forpagter af restaurant Sundby Sejl havde problemer hele foråret pga. restriktionerne, men 

vi var i tæt kontakt med dem hele tiden og håbede, at de kunne ride stormen af. I august måtte de 

kaste håndklædet i ringen og gå konkurs. Det lykkedes ikke at finde en ordning, så de kunne 

fortsætte. Vi leder derfor nu efter en ny forpagter. På medlemsmødet i oktober fik bestyrelsen 

flere gode input, som bliver taget med i forhandlingerne med en ny forpagter. 

I foråret skiftede vi fra diesel til GTL brændstof i vores brændstofanlæg. Vi har solgt mere af GTL 

end vi nogensinde har gjort af diesel. Jeg har kun hørt positivt om brugen af GTL, så jeg er sikker 

på, at det var en rigtig beslutning at skifte til dette mere miljøvenlige brændstof. 

Foreningen har i år fået mange nye medlemmer og rigtig mange ansøgninger om plads på land. 

Havneudvalget og havnechefen har udført et stort arbejde for at optimere landpladserne, så vi kan 

få plads til så mange som muligt af ansøgerne. Nogle har måtte rykke plads, hvilket er helt i 

overensstemmelse med vores reglementer. De fleste tager det med godt humør, og det gøres jo 

for vores fælles bedste, selvom det af nogle opleves som et besvær. Det er stadig uvist hvornår 

HOFOR vil grave ud til den ny regnvandsledning, men det bliver ikke før næste år, har de sagt. 

På generalforsamlingen blev det vedtaget at reetablere området ved den gamle bedding på 

søndre plads. Vi gik hurtigt i gang, så de store maskiner var væk, inden bådene skulle på land. 

Vores entreprenører har gjort et godt stykke arbejde. Vi har brugt jordvolden på 

parkeringspladsen til at fylde hullet op på landarealet, og vi mangler nu blot etableringen af den 

endelige overflade. Det kan først gøres når jorden har sat sig. Kajen er ved at blive reetableret 

således, at den står klar til den kommende sæson. 

Når en sæson afsluttes, er der mange medlemmer, der skal takkes for deres indsats i løbet af 

sæsonen. Ingen nævnt, ingen glemt, så jeg vil ved denne lejlighed blot sige tak til alle for jeres 

indsats for foreningen! Uden jer var der ingen forening! 
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Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’. Afriggergildet er jo aflyst i år, 

så derfor vil jeg uddele pokalen nu. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør 

et rigtig godt stykke arbejde for SSF, men alligevel er der en, der har skilt sig ud. Han lever fuldt ud 

op til, at årets SSF’er skal være et medlem, der laver et stort og uegennyttigt arbejde for vor klub. 

Det har han gjort i mange år, men de sidste par sæsoner er det eskaleret på trods af, at han ikke er 

en årsunge. Han hjalp vores tidligere havnefoged med oplæring på pladsen og gør det samme nu 

med vores ny havnechef og pladsmand. Han stod bl.a. for reparationen af ’Bollen’ med udskiftning 

af trykleje, ny ankerkæde og ny bådplads m.m., og han har stået for hele projektet med 

reetablering af landområdet ved den nedlagte bedding. Bent Knudsen, som det jo er, var første 

gang ’Årets SSF’er’ i 1983, han er æresmedlem, og han er en rollemodel som en rigtig SSF’er. 

Tillykke til Bent og tak for din hjælp som vi værdsætter, og som vi tænker at gøre brug af mange år 

endnu. 

Tilslut vil jeg bede de forsamlede samt alle medlemmer hjemme i stuerne om at udråbe et SSF-

Leve for Bent og for SSF. 

SSF længe leve: Hurra, hurra, hurra, SSF 

Og nu stryger vi standeren mens vores kanonlaug saluterer. 

Tak for 2020-sæsonen. 

Claus Brask Thomsen 

SSF Formand 

 

 


