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Nyhedsbrev nytår 2019 

Nytårskur 2020, søndag den 5. januar 
 

Nytårskuren starter traditionen tro officielt kl. 14, hvor der i  år bydes 
på gullaschsuppe, snak og hygge. 

MEN Kl. 13 er der forinden mulighed for at deltage i en gåtur fra 
Strandgården - ruten tilpasses vejret og Mette og Lene fører an. 

…….Et glimrende forspil til gullaschsuppen for de som er friske !! 

  

Vores sejlsportsliga har desuden lovet at kikke forbi, så man kan høre 
om deres sæson i 2019 og måske lidt om ambitionerne for 2020. 

 

 

 

… SEF er som altid på holdets/vores side og sørger for 
god energi mm. 

  

 

 

 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 

Rigtig godt nytår 
Ps. Når vi mødes til nytårskuren er dagen allerede tiltaget 15 minutter !!! 
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Generalforsamling 2020 

 

 
Indkaldelse til ordinære generelforsamlinger for Svendborg Sunds Seniorsejlere 

og Svendborg Sunds Sejlklub 

 Onsdag den 19. februar 2020 kl. 18 på Strandgården 

Svendborg Sunds Seniorsejlere 

Dagsorden ifølge vedtægterne, og umiddelbart derefter i 

Svendborg Sunds Sejlklub 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8 Generalforsamlingens dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år indeholdende samtlige udvalgsberetninger til 

godkendelse 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af klubbens budget og aktivitetsplaner samt fastsættelse af kontingent for 

indeværende år 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

6. Valg af formand (er på valg, modtager genvalg) og næstformand (er ikke på valg) 

7. Valg af sekretær (er ikke på valg) 

8. Valg af kasserer (er på valg, modtager genvalg) 

9. Godkendelse af udvalgsformænd, som bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra 

årsmøderne 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der alle skal være regnskabskyndige 

11. Eventuelt 

Efter generalforsamlingerne serveres der skipperlabskovs 
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Nytårs-Nyt fra H-bådene. 

 

Så skal der ses fremad og klubudvikles. 

Vi har tre gamle men funktionsdygtige H-både med sejl fra 2018. 

I sæson 2020 skal bådene bruges til pigekapsejlads, sejlerskoleundervisning og delebådsfornø-
jelser. Der er stadig delebådsandele til rådighed, kontakt Per. 

Man er altid velkommen til en prøvetur i en af klubbens både sammen med en instruktør -  se 
på klubbens hjemmeside. 

 

Jobannonce: 
Vil du være med til at uddanne fremtidens sejlere?  

Vil du være med til at udvikle SSS’s sejlerskole ? 

Vil du være med til at præge valg af fremtidig klubbåde ? 

Vil du have adgang til at bruge H-bådene i ledige perioder?  

 

Sejlerskolens elever er typisk i alderen 35 til 45 år, det er folk 
der har fået smag for, og tid til at interessere sig for sejlsporten. 

Der undervises i de almindelige færdigheder der kræves for at sejle en sejlbåd på forsvarlig vis, 
og undervisningen afsluttes evt. med praktisk prøve til duelighedsbevis.  

Du kan tage en hel eller en halv sæson, eller være afløser.  

Ring til Per på tlf. 27636550, og hør nærmere.  

Nyhedsbrev nytår 2019 

Godt fra Sponsorafdelingen: 

SSS har haft møde med Fynske Bank om fortsættelse af det gode samarbejde.  

Fynske Bank er igen med som hovedsponsor for ungdomsafdelingens ranglistestævne i juni, så 

”Fynske Bank Cup” fortsætter også i 2020.  

Vi har aftalt med Fynske Bank at vi arrangerer et medarbejderarrangement i juni måned. Vi 

glæder os til at vi kan vise sejlklubben og Strandgården frem, og give lidt igen!! 

 

TAK TIL FYNSKE BANK 
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SSS-SENIORER:  

Gruppen tager fat igen straks i det nye år med  hyggeligt samvær og forskellige opgaver for vores gamle 

sejlklub. 

En væsentlig udfordring er udvendigt vedligehold af tilbygningen "skolestuen" bag Strandgården. Den 

trænger til en kærlig hånd med træbeskyttelse. Her kan forberedelserne godt begynde, selv om det ikke 

er malervejr endnu. Vinduerne trænger ligeledes til et eftersyn samt maling af murværk. Og så bliver 

der opgaver for de fingernemme med lidt "hemslöjd"... 

Vi mødes igen tirsdag den 7. januar kl. 0930 på Strandgården.  

Og der er sagtens plads til nye medlemmer i gruppen, der kræves ingen specielle forudsætninger, alle 

er god til noget—vi skal nok finde ud af hvad :-)  

Vi ses!... 

Frantz  

Mobil 22 16 96 48 

Nyhedsbrev nytår 2019 

Hvis du mangler en sejlersang til nytårsaften, er her et par vers fra Britta Mindedals sang, skrevet til ”Torskegilde” 1977: 

 Mel.: Jeg plukker fløjlsgræs……. 

Hvor har I  sejlsportens veteraner  

dog været aktive, hver og en.  

Ham, jeg er gift med, som andre haner  

han står så vigtigt på egne ben.  

Det gør han ikke hos mor derhjemme  

der må han hjælpe med dit og dat  

den mindste opvask får ham i klemme  

han viger udenom –  han er så træt  

 

Begejstret lokker han os fra haven  

påkalder mig l idt forfæng ’ l ighed:  

”du bli ’r så brun, skat, helt ned på maven,  

jeg lever halvt, hvis du ik ’  er med”  

Men når han så er ombord på skuden  

så råber om en mængde ting:  

”du holder fri  mor! løs på for knuden!  

for fa ’n, det skal gå i  raske spring”  


