Velkommen til Helsingør Amatør Sejlklubs standerhejsning 2017.

Traditionen tro skal formanden for Sejlklubben holde forårstalen og
formanden for Motorbåd afdelingen efterårstalen. Min tale i dag vil
derfor i stort omfang handle om sejlerafdelingens aktiviteter.
Motorbådsafdelingen har ikke bidraget med noget, som de ønsker
frembragt i denne tale.
I sidste års tale nævnte jeg, at vi havde brugt vinteren til at forhandle med
kommunen om et maritimt center, som ikke blev til noget, og vi fortsatte
som vanligt, dog med en stor omfattende renovering, hvor Motor og Sejl
desværre ikke er enige om omfanget af den fremtidige renovering af
klubhuset. Det har så ført til nogle forhandlinger om evt. skilsmisse.
Jeg havde dog allerhelst set at vi blev en klub, med den fælles interesse,
at sejle og nyde tilværelsen på vandet i en båd. Det kan desværre ikke
lade sig gøre. Så er det bedst for begge afdelinger at gå hver til sit. Så
denne vinter er der brugt en del energi på forberedelse til en evt.
skilsmisse, forhandlingerne foregår stadig. Sejl har tilbudt motor, samme
tilbud som kommunen tilbød, da vi forhandlede med dem sidste vinter.
For at følge op på sidste års tale, ved standerhejsningen, kan jeg berette
om at Helsingør Sejlklubs vision, som bl.a. drejer sig om at skaffe nye
medlemmer, samt den nye struktur med at etablere flere udvalg, stadig
bærer frugt.
Udvalgene fungerer godt, der bliver stadig flere af klubbens medlemmer
involveret, samt medlems antallet steg med 38, ikke så voldsomt som
sidste år, med det steg.
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Den store aktivitet på vandet fortsætter, hele vinteren har de unge sejlet
vintercup her i Helsingør. Pigen og Drengen har sejlet vintercup i Nivå. De
unge fortsætter med træningssejladser 2 gange om ugen, og som noget
nyt i år, vil de unge bemande en J-80èr til onsdags kapsejladserne.
Ungdomsafdelingen fortsætter den store aktivitet med Helsingør Open i
august, deltager i VM for Feva i Holland samt VM for Zoom 8 i Råå.
Ungdomsformanden Henrik Obel har bedt mig om, ved denne lejlighed at
takke de forældre der hjælper til for at gøre ungdomsafdelingen til en
hyggelig og åben sejlklub, hvor alle hjælper efter bedste evne.
Helsingør Sejlklub er igen blevet udpeget som ungdomsvenlig sejlklub, og
i den forbindelse ønsker Dansk Sejlunion at overrække et diplom herfor.
Jeg beder herved Dansk Sejlunions repræsentant, bestyrelsesmedlem
Christian Hangel og ungdomsformand Henrik Obel træde frem.

Kapsejladsudvalget byder på, ud over onsdag/lørdag sejladserne, Renell
Cup 20 – 21 maj, som er et J-80 stævne som vi afholder sammen med
KDY, Tårbæk og Nivå. Der er 18 hold som kæmper mod hinanden i seks
både på en kort op og ned bane.
Med så mange sejlsports udøvere kræver det også en del på hjælper
siden, så jeg vil hermed anmode om en hjælpende hånd til afviklingen af
stævnet.
Vores tidligere varemærke, Sjælland Rundt, var ved at blive lidt vissen, så
der er blevet tænkt kreativt, så den ikke dør helt hen. Poul Vinding har
påtaget sig opgaven, og jeg må sige det har båret frugt, der er på
nuværende tidspunkt flere tilmeldte end der var med i hele sejladsen
sidste år. Efteråret har Hveen Rundt og året slutter af med
Klubmesterskabet.
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Vi har som noget nyt i år, valgt og invitere ny indmeldte medlemmer, til
en introduktionsaften for at informere om hvad Helsingør Sejlklub står
for, samt få sat ansigt på hinanden. Vi indledte aftenen med en
rundvisning på havnen for at fremvise sejlklubbens faciliteter. Derefter
blev bestyrelsen samt de forskellige udvalg præsenteret. Martin fra PR.
afdelingen stod for den videre præsentation og historien bag Helsingør
Sejlklub. Der var fin tilslutning og positive tilkendegivelser.
Vi er igen i år repræsenteret i Dansk Sejlunions liga, selv om bestyrelsen
besluttede ikke at støtte det økonomisk. De friske fyre som sejlede det
sidste år, som kun var et point fra at rykke op i 1. division, havde det så
sjovt og mente at en klub som Helsingør Sejlklub bør være repræsenteret
i sådan en sejlads, så de vil gerne vise flaget på egen bekostning. De er
også meget modtagelige for nye unge sejlere som har de lyster.

Uddannelsesudvalget sprudler også af aktivitet, vinteren har uddannet
duelighedsskippere og sejlerskolen har udvidet med en dag, så der sejles
to både tre dage om ugen, udover det har sejlerskolen spurgt om en dag
mere. Med den interesse skal vi måske til at tænke på flere klubbåde og
trænere.
Turudvalget har fået blod på tanden efter et par år med succes, så de
fortsætter heldigvis med at arrangere; pinseturen som går til Ålabodarne.
Flotile sommertur som stiler mod Slien, og en efterårs kulturtur som går
til Helsingborg.
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Som nævnt så mange gange tidligere kræver al den aktivitet også hjælp
fra vores sponsorer som er:
HELSINGØR ERHVERVSPARK – KRONBORG MARINE UDSTYR MALERMESTER JACK KOSLOFF – KRONBORG MARINE BÅDSALG - MUSEET
FOR SØFART – SERVICE FIRMAET RENELL - INDUSTRIFORENINGEN FOND
– ONE SAIL – NORDEA FOND – KRONBORG HAVBAD – PALBY MARINE –
KLARLUND – ELSTRØM – LOPOLIGHT – HEMPEL – WIBROE - SCANLINES.
Da samlingen af klubberne i et maritimt center ikke blev til noget, blev
det kommunens opgave at finde et nyt klubhus til Kajakklubben. Det har
man så besluttet i samråd med Sejls bestyrelse at lægge ved siden af
jollehuset, så lad os udnytte chancen til at få et godt naboskab.
Den store renovering/forbedring af havnen er næsten færdig, det ser
godt ud, der er kommet lidt mere liv på havnen. Der er stadig ting som vi
som klub kunne ønske os, havnen ved havnechef Jesper Schrøder lytter til
vores ønsker, og nogle får vi opfyldt.
Jeg vil hermed igen nævne: HUSK – SPØRG IKKE HVAD DIN SEJLKLUB KAN
GØRE FOR DIG – SPØRG HVAD DU KAN GØRE FOR DIN SEJLKLUB. Med de
ord vil jeg åbne sejl sæsonen 2017 i Helsingør Amatør Sejlklub, hvor jeg
ser frem til mange spændende timer på vandet og i havnen, sammen med
jer.
Lad os synge Kronborg valsen og slutte af med:
Helsingør Amatør Sejlklub længe leve: Hurra Hurra Hurra HAS
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