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Nyhedsbrev nytår 2020/21 
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Kære SSS’er 

Jeg vil gerne ønske dig godt nytår fra sejlklubbens bestyrelse. 

2020 blev et noget underligt år for sejlklubben, hvor vi måtte aflyse mange aktiviteter pga. co-
rona-epidemien. 

Samtidig synes jeg, at det er glædeligt, at livet i klubben trods de mange restriktioner fortsatte 
med forholdsvis godt humør. 

Der blev heldigvis gennemført flere stævner inden for de tilladte rammer, og jeg oplevede, at 
der blev demonstreret god kreativitet i udvalgene for at få det bedste ud af skiftende forhold. 

2020 blev jo også året hvor klubbens egen hurtigarbejdende ”byggegruppe” fik etableret et 
godt grundlag for, at Strandgården kan blive opgraderet og renoveret. 

Der blev lavet et godt tegningsgrundlag og ved årets udløb var der styr på de første 2 millioner 
kr. til byggeprojektet – mon ikke vi så også kan skaffe de sidste 6. 

Her sidst på året lykkedes det såmænd også sponsorgruppen at skaffe midler til to nye optimi-
ster og en ekstra ny rig fra hhv. Albani fonden og Daglig Brugsen. Udstyret indkøbes selvfølgelig 
lokalt hos Winner Optimist i Fåborg 

Alt i alt er det godt gået af sejlklubben, og jeg synes, at vi er godt rustet til et bedre 2021. 

Starten på 2021 er dog også underlig (og træls), idet vi må lægge ud med at udsætte den hyg-
gelige tradition med nytårskur til 2022. 

Mht. normal gennemførelse af generalforsamling holder vi vejret og håber at corona-smitten 
aftager (mere herom senere). 

Sejladsmæssigt ser foråret spændende ud – maj måneds weekender er foreløbigt fyldt helt op 
med stævner. 

Lad os krydse fingre for at restriktionerne efterhånden forsvinder og vi får mulighed for at have 
en masse aktivitet og skønt samvær i klubben. 

…..Og så håber jeg, at vi kan finde en lejlighed til at kompensere for den lidt stille tid på en fest-
lig måde, når forholdene tillader det. 

 Mange nytårshilsener fra Svendborg Sunds Sejlklub 

 Christian Hammerich 

Nyhedsbrev nytår 2021 
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Generalforsamling 2021 

 

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger for  

Svendborg Sunds Seniorsejlere og  

Svendborg Sunds Sejlklub 

   Onsdag den 17. februar 2021 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 ikke valg) og næstformand (er på valg) 
7. Valg af sekretær (er på valg) 
8. Valg af kasserer (er ikke på valg) 
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 

 

Generalforsamlingernes form og tidspunkt kan ændres afhængig af de aktuelle corona-

restriktioner. 
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Nyhedsbrev nytår 2021 

Igen godt fra Sponsorafdelingen: 

Albanifonden har imødekommet en ansøgning om tilskud til indkøb af to nye optimistjoller. 

Jollerne er nu bestilt og leveres i foråret. Vi håber vi i år kan holde en ordentlig standerhejsning 

hvor vi kan døbe jollerne i samarbejde med Albani Fonden. 

Vores lokale Dag’li Brugsen har givet os mulighed for at indkøbe en  ny optimistrig, incl sejl. Det 

skal bruges på en af de bedre gamle joller. 

En fantastisk opbakning i den løbende fornyelse af flåden på 26 optimistjoller!! 

  

TAK TIL VORES ALBANI OG DAG’LI BRUGSEN 

Indlæg fra Freja, en vores unge aktive FEVA-sejlere 

I 2020 har nogle klubber på Fyn lavet et FEVA fællesskab. Vi mødes 10 gange vinteren over og 

sejler i 3 forskellige klubber.  

Det er sjovt at lære nye mennesker og farvande at kende. Det er fedt at komme ud og prøve 

nye klubber og nye måder at gøre tingene på. Det er fedt at være mange sejlere på vandet og 

flere at sejle med og mod. Det gir nogle gode oplevelser og fællesskab både på land og på 

vand.  

Vi håber at kunne fortsætte med 

at sejle på tværs af klubberne i 

det kommende år. Det gir flere 

muligheder når man ikke er så 

mange feva sejlere i sin egen 

klub.  


