Nyhedsbrev marts 2020

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB
Formandens indlæg
Forårets i SSS bliver naturligvis påvirket af de mange restriktioner som Corona-virussen medfører.
Vi holder vejret omkring gennemførelsen af vores planlagte arrangementer – bl.a. stævner og standerskifte.
Vi vil naturligvis følge anbefalingerne fra myndighederne og løbende beslutte om vi skal udsætte eller aflyse
arrangementer. Sejlklubbens arbejde/bestyrelse er derfor i vid udstrækning sat på pause. Selv om der stadig
tænkes og arbejdes i krogene. Nyhedsbrevet er jo blandt andet aktivt :-)
Vi vil holde os klar til at gennemføre det der kan gennemføres ansvarligt.
Jeg håber at foråret for mange ud for at klargøre deres forskellige både og håber at vi kan mødes på afstand
uden for klubhuset og sprede hygge på den måde.
Så vidt jeg kan se må sejlads være en forholdsvis sikker aktivitet, med masser af frisk virusfri luft.
Jeg håber der kommer både på vandet og har med glæde set at pionererne allerede er klar og at OK folket
har vist sejlene gennem vinteren og i foråret.
Sejlerhilsen
Christian Hammerich, Formand, Svendborg Sunds Sejlklub, 29125679

Coronavirus og Svendborg Sunds Sejlklub
Helt naturligt er Strandgården lukket ned, torsdag den 12. marts, fik vi nedenstående tekst fra kommunen:
På grund af den nuværende alvorlige situation med Coronavirus og med regeringens udmelding i går, skal
alle foreningshuse lukkes ned de næste 14 dage.
Nedlukningsperioden gælder fra fredag den 13. marts til og med fredag den 27. marts.
Vi følger selvfølgelig de anvisninger og anbefalinger der kommer fra myndighederne, og opfordre til at alle
bruger sund fornuft, også i denne tid. Følg med på hjemmesiden.

Aftensejladserne starter onsdag den 6. maj, men i år prøver vi noget nyt!!

Onsdag den 29. april planlægger vi en aften med starttræning, sejl– og rigtrim. Der udsendes program på et
senere tidspunkt, så følg med på hjemmesiden og Facebook. Der vil også blive sendt mail til sidste års deltagere.

1

Nyhedsbrev marts 2020

Genralforsamlingen 2020
36 klubmedlemmer (ca 10% af medlemsskaren) var mødt op til en hyggelig aften på Strandgården, der
startede med generalforsamlinger i Svendborg Sunds Seniorsejlere (støtteklubben) og Svendborg Sunds
Sejlklub. Fyldigt referat kan ses på hjemmesiden: https://sss.dk/wp-content/uploads/2020/03/referat-afgenerelforsamling-i-sss-19-02-20.pdf

Under eventuelt blev der orienteret om igangværende planer og ønsker til renovering af Strandgården.
Nedenstående skitse er en arbejdsskitse. I øjeblikket er der en proces i gang hvor såvel interne som eksterne brugere inddrages , så alle gode ideer kommer på bordet. Vi har søgt kommunen om midler til en
gennemgribende renovering af selve Strandgården, som jo er kommunalt ejet. Der vil komme meget mere information når vi kommer
lidt længere med arbejdet, og
der er noget mere konkret at
informere om.
Grundtanken er at vest pavillonen inddrages til klublokale, og
der indrettes køkken og bad i
nuværende teorilokale.
Der etableres nye depoter bag
buegangen og i skrænten ved
slæbestedet.

Nyt fra kasseren: Årsregnskab 2019:
Som nævnt under fremlæggelse af årsregnskabet 2019 ved GF i februar har sejlklubben en solid likviditet
og sund økonomi med god balance mellem indtægter og udgifter.
Dette skyldes ikke mindst sejlklubbens mange gode venner i form af velvillige sponsorer, som hvert år
bakker op om vores gamle sejlklub. Også mange ældre og tidligere aktive sejlere fortsætter deres medlemskab af venneration til sejlklubben - det er vi selvsagt meget glade for…
Og så er der selvfølgelig de mange frivillige ildsjæle, som bidrager til stabilitet i vores økonomi. Der kommer vigtige bidrag i klubkassen i forbindelse med afholdte stævner. Ligeledes de mange frivillige arbejdstimer med vedligehold af sejlklubbens materiel, udstyr og bygninger er med til at minimere på udgiftssiden.
Kontingent og takster 2020 er uændret fra 2019, Kontingentopkrævninger udsendes via Nets ultimo
marts.
Jeg vil opfordre til at man tilmelder kontingentbetalingen til betalingsservice - det er nemmere for dig og
billigere for sejlklubben. Ændringer til dit medlemskab bedes meddelt til kasserer@sss.dk, Det kunne ex.
være ny adresse, mobil nummer eller ny mailadresse.
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Forårsnyt fra H-bådene.
2020: Mit mærkeligste sejl-forår - og jeg har set mange….., så, H-bådsfolket( Pigerne, Delebådssejlerne og
sejlerskolen med dens elever) løser opgaverne med H-bådene i behørig hensyntagen til epidemien.
Vi vil hygge os med klargøring med fællesspisning, fælles isætning og tilrigning når vi får startsignal.
Der vil blive instruktion af vores nye påhængsmotorer; vi takker sponsoren: FYNSKE BANK, og de velvillige
folk der altid hjælper med det praktiske.
Sejlerskolen er populær: Der er fyldt op med 12 elever, og der er venteliste.
SSS’s sejlerskole siger velkommen til de nye elever og vores nye erfarne instruktør: Mikkel.
Eleverne og Mikkel og Per vil nyde sejlsæsonen på Svendborgsund og omliggende farvande tirsdage og torsdage.

Foråret er for længst indtruffet i ok jolle afdelingen.
Nogle har sejlet hele året, og er begyndt at intensivere træningen, mens
andre har været på vandet et par gange og de sidste ok joller er tæt på at
komme på vandet for første gang i år.
Onsdags sejladserne er begyndt og der sejles fast hver weekend.
Der er i år rig mulighed for at se ok joller på vandet i det sydfynske , i det
der afholdes EM i Lundeborg i maj måned , med deltagelse af over 100 joller.
Desuden har vi vores eget ranglistestævne i Svendborg i weekenden 6. Og
7. Juni hvor der bliver mellem 40 og 50 ok joller.
Endelig er der i år også DM på Fyn , det afholdes i Nyborg hvor der forventes omkring 80 ok joller på startlinjen.
Ok sejlerne i SSS , er som altid repræsenteret til alle stævnerne der sejles i
løbet af sæsonen.
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med sejlads i en ok jolle, så har vi en
klubjolle som du kan komme på vandet i. Hvis du har lyst til dette , så tøv
ikke med at kontakte Niels på TLF 29230832 eller Jesper på TLF21689959 ,
så finder vi en dag hvor vejet er til det. Se mere på https://sss.dk/senior/okjollen/

Hilsen Jesper Hansen / Niels Arntoft
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Forår i ungdomsafdelingen
Efter en lang og våd vinter ser Ungdomsafdelingen frem til foråret og sæsonstart.
I vinterhalvåret har vi med stor succes afholdt et weekendarrangement på Strandgården for
alle sejlerne. Der blev hygget, spillet spil, set film, lavet konkurrencer, lavet mad, spist og vidst
sovet lidt. Vores årlige kæntringsøvelse i svømmehallen, som var planlagt til 15. Marts, måtte
vi desværre aflyse på grund af Corona. Vi håber på at samfundet snart kan komme tilbage til
normalen, så vi kan starte teori torsdag 2. April som planlagt.
Vi er klar til sæsonen 2020 med et stærkt trænerhold. I alt har vi 6 dygtige trænere, der kan
komme lidt på skift afhængigt af studie mm. Vi starter teori 2. April og så er sæsonen i gang. Vi
håber meget på at kunne tiltrække nye sejlere i år og har derfor planlagt at starte to nye hold
op inden sommeren.
Vi afholder igen i år Fynske Bank Cup, som plejer at være en stor succes. I år afholdes stævnet i
weekenden 13-14 Juni. Vi mangler også 1-2 dommerbåde til Fynske Bank Cup 13-14 Juni. Jeg
håber meget at en eller to bådejere kunne tænke sig at hjælpe Ungdomsafdelingen med dette
(dommerne er på plads)?
Datoer for 1 halvår:
2. April – Teori starter
16. April - Opstart af nye sejler hold 1
30. April – Første dag på vandet
28. Maj - Opstart af nye sejler hold 2
13-14 Juni – Fynske Bank Cup
Vi sejler hver torsdag frem til 25. Juni
Vi har pt. Ikke noget Krabbehold, hvilket er ærgerligt. Dette hold er en god fødekæde til optimist. Hvis nogen kender nogen, eller selv kunne have interesse i at starte et krabbehold hører
vi gerne fra Jer.
MVH Ungdomsafdelingen Jeppe Malmmose
Godt fra Sponsorafdelingen — igen:
Vi fik jo i efteråret et rigtig godt tilskud på kr. 50.000 fra Sydfynske Dampskibsselskabs Fond til
nye motorer. Det var lige knap nok til at vi kunne skifte motorerne på H-bådene.
Vi har søgt Fonden for Fynske Bank der har imødekommet vores ansøgning på kr 21.000!!!!
Der er i ansøgningen medtaget at vi kan renovere motorbeslagene på H-bådene. Bjarne
RANTEC lovet at hjælpe med det praktiske.
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SSS-SENIORER:
Senior-gruppen er aktiv med 8-10 ældre medlemmer.
Vi mødes som bekendt (mindst) hver anden tirsdag og pusler for tiden med forskellige småopgaver af
vedligehold og andre tiltag - og ikke mindst det gode sociale sammenhold i gruppen.
Og i samarbejde med Danske Tursejlere hjælper vi med udlægning her midt i marts af vores tre ankerbøjer for sommersæsonen.
Vi ses!...

Frantz, Mobil 22 16 96 48
Husk: Fælles søsætning lørdag den 25. april.
Tilmelding via hjemmesiden - gebyr = 650 kr.
sss.dk/koelbaade/soesaetning-optagning

Lidt fra Aktivitetsudvalget( Mette m.f., også kaldet SSS-cateringen):
"Vi er på sidelinjen/ i strandkanten med standerskifte og Pinsetur i samarbejde med klubben".

Husk standerhejsning/skifte, lørdag den 25.
april kl 15.
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