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Standerhejsning 05. maj 2019 
 

Velkomst. 
Velkommen til standerhejsning 2019.  
 
Det er nu 9. gang, jeg har fornøjelsen af at byde velkommen 
til vores lille markering af stander op. 
 
Vejret plejer at være et godt og neutralt emne, dog har der 
været en periode, hvor årsagen til klimaændringerne, har 
kunnet diskuteres – medmindre man hedder Donald og har 
orange hår, er den periode nok overstået. 
 
Apropos klimaændring og global opvarmning – så lavede jeg 
en lille statistik over temperaturen ved stander op i de sidste 
9 år.  Den kan klart bekræfte, at der netop er tale om global 
opvarmning og ikke lokal opvarmning.  
 
De varmeste år var 2013 - 19,2 gr. 2018 – 18,1 gr. 2015 – 
16,2 gr. 2012 – 15,8 og bortset fra 2011 med 9,4 gr. Er i dag 
med maks. 13 gr. den koldeste stander op vi har haft siden 
2011.  
 
I dag er oveni købet formentlig den varmeste dag i perioden 
2. maj til 14. maj i år. 
 
Så når vi bare koncentrer sig om yderpunkterne, kan vi snildt 
tilbagevise den lokale opvarmning. 
 
Vi må dog satse på, at den lokale opvarmning kommer i løbet 
af sæsonen. 
 
Udover at være et neutralt emne, så er vejret og navnlig, når 
man blander det med statistik, ligesom statistik noget man 
kan tale om i timevise uden at få sagt noget fornuftigt eller 
rigtigt. 
 
Det vil vi nok snart opleve igen, når Lars løkke får udskrevet 
valget. 
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Af hensyn til det kolde fadøl og Leifs ristede pølser, så lad os 
komme videre 
 
Så starter vi atter en ny sæson.   
 

 
En ny sæson, en ubrugt sæson, en mulighed for at se 
fremad, få gjort det, vi ikke nåede i sidste sæson. 
 
Ved generalforsamlingen var vi 366 stemmeberettigede 
medlemmer – nu er vi 354 0g 24 passive, men det plejer at 
stige lidt i løbet af sæsonen. 
 
I år, er det jo også det år, hvor dem, der står på land, får lov 
at betale 2 gange. Henholdsvis bagud for 18/19 og fremad for 
19/20. Den eneste trøst, er at prisen falder. 
 

Som det fremgik på generalforsamlingen er vores økonomi 
i rigtig god form, hvilket også betyder, at vi håber at få 
gang i en række projekter i år: 

• Stormflodssikring af klubhus, vi har søgt kommunen 
om et bidrag, men ikke hørt noget endnu 

• Udskiftning af vinduesparti mod vest i den gamle del 
af klubhuset, her afventer starten også en ansøgning 
hos Kommunens klubfond 

• Opretning af arealet lige nord for gammel havn. 
• Renovering af det nordøstlige hjørne af pladsen. 
• Video overvågning af pladsen, her har vi fået nej fra 

politiet – men afventer resultatet af en klagesag. Vi er 
dog ikke så optimistiske i det politiet havde snydt og 
læst lovgivningen inden de behandlede sagen – men 
vi har lavet en brand god klage – og endelig har vi et 
ekstrakort i baglommen, som vi ikke har afprøvet 
endnu. Men alene klage behandlingen tager 6 
måneder – den er på 286 ord, så det er ca 1,6 ord, 
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der behandles pr. dag. Jeg er glad for at vi ikke gjorde 
den længere.  

• Og så oven i vores egne anlæg, så skal vinterbaderne 
formentlig have etableret el. 

 
Så der bliver en heftig aktivitet på havnen frem til 
optagning af både, med anlæg, sejlerskole, kapsejlads, 
jollestævne. 
 
Det er godt med aktiviteter. 
 
Der er indsamlet plastic d. 31/3 og der planlagt yderligere 
en indsamling september måned. Jesper Jespersen afløser 
Johannes på posten som koordinator af de aktiviteter 
 
Kapsejlads 
Igen sammen med Roskilde, startede 1 maj, så der er 
gang i den. 
 

Sejlerskole 
Jeg ved faktisk ikke frygtelig meget, men jeg kan se, at der 
er tilmeldt 12 personer. Alle i en alder, der vil nedbringe 
gennemsnittet og nok også, så kønskvoteringen vil 
balancere mere.  

 
• Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
således: 
 
 

• Formand: Per Juel Hansen 
o Udvalg: Arrangementer (formand) 

• Næstformand/Sekretær: Nina Tuxen 
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o Udvalg: Arrangementer, Kapsejlads 
• Kasserer: Svend Erik Kristensen 
• Medlem: Per Hammel 

o Udvalg: Havneudvalg, Sponsorudvalg 
• Medlem: Anders Hovmøller 

o Udvalg: Sejlerskolen, Sejladsudvalg  
• Medlem: Claus Christiansen 

o Udvalg: Havneudvalg (formand) 
• Medlem: Preben Diget Møller 

o Udvalg: Klubhus og køkken 
•  
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• Udover bestyrelsen er der mange gode medlemmer, der 
hjælper til, her skal blot nævnes nogle få: 
 
- Niels-Erik Hansen 
- Lars Skjoldager Hansen – Pladsudlejning af båd og 
Jollepladser 
- Søren Holmbom – Udlejning Klubhus 
- Sven Toftegaard – fyrmester 
-Jesper Jespersen, der afløser Johannes som bindeled til 
skjoldungerne og plasticchange  
- Jørgen Andersen – Jimmys bådsmand 
- Kirsten Lynge, der indkøber og passer vores blomster på 
terrassen. 
- De aktive seniorer, der udover forårsrengøringen, hvad de 
ikke er blevet bedt om endnu, hjælper med mange projekter  
- Vores uundværlige frivillige instruktører i sejlerskolen 

  
Øvrige planlagte arrangementer: 
Sailing Anholt Festival (fredag-søndag) d. 31. maj, 1. og 2. 
juni 2019.  
”Flæske Cup” der er årets sidste kapsejlads for Finnjollerne i 
Danmark 5. oktober 2019 
Stander ned, søndag d. 27. oktober kl. 14.00, 2019 
Julefrokost, lørdag d. 7. december kl. 14.00 2019 
Nytårskur, lørdag den 31. december 2019 kl. 12.00 
Generalforsamling, onsdag d. 12. februar 2020 
 
Tak til alle jer, der får det til at køre rundt. 
- Havnefogeden Eiler 
-John, vores webmaster 
-De Aktive Maritime Seniorer 
-Søren Holmbom, der varetager klubhusudlejning 
-Lars Hansen, pladsudlejning 
-Svend Toftegaard, der hjælper til med det tekniske 
vedrørende Klubhus driften 
-Kirsten Lynge, der indkøber og passer vores blomster på 
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terrassen. 
-Kirsten og Kirsten, der holder styr på køkkenet 
-Jesper Jespersen, der afløser Johannes som bindeled til 
skjoldungerne og plasticchange  
– og en stortak til Johanes  
-Det selvbestaltede julefrokostudvalg 
-Alle medlemmerne, foruden foreningen ville være ganske tom 
- og endelig en særlig tak til dem, jeg måtte have glemt 
 
Hejs standeren 
 

 
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sæson 2019 med masser af 
godt vejr, god vind og hyggeligt samvær i vores dejlige havn. 
_ BUM 
 
Tre lange og tre korte for VSB 

 
 


