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Vild med Vand / Havnens dag d. 10. juni 2017.
Havnens dag nærmer sig med lynets hast. Begivenheden er landsdækkende og p.t.
er 82 havne tilmeldte som aktive i at promovere alt hvad der har med vandsport at
gøre.
I Assens er samarbejdet mellem Assens Kommune, Assens Marina, Museum
Vestfyn, Assens Dykkerklub, Fyns Windsurfing Klub, Assens- og Omegns Sportsfiskerforening, Assens Roklub, Assens Sejlklub, Assens Tursejlerklub, og Havne- og
Marinagrillen blevet til Vild med Vand projektet som beskrevet længere inde i bladet.
Vi kan nu benytte muligheden for at invitere venner, naboer eller nogle som vi synes burde kende lidt mere til den ultimative sport og nydelse af frihed kombineret
og måske få skabt nogle kontakter og interesser omkring det at have båd og sejle.
Ryk annoncen ud af bladet og husk at udbrede det interessante tilbud til alle som
kunne tænke sig at vide mere om sejlsport og evt. få en prøvetur i en af bådene
som nogle af klubbens medlemmer stiller til rådighed.
Det vil også være muligt for gæster at aftale prøvesejlads i joller og at prøve at komme med til kapsejlads. Der foregår rigtig meget på havnen denne dag. Alle klubber
på Næs deltager med forskellige tilbud, der kan købes pølser, øl og vand, og der vil
være god levende musik. Kig forbi og husk at fortælle familie og venner om arrangementet. Og i det hele taget husk at gøre reklame for Assens sejlklub.
Arrangementet afvikles omkring Søsportscentret fra kl. 11 - 16 .

Birthe Faurskov/ Hans L. Petersen
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Åbent hverdage 9-17, lørdage 9-13

Status på indmeldinger i det nye klubsystem.
Det er en lang og sej proces at omlægge et eksisterende klubsystem til et opdateret og fremtidsrettet administrationssystem hvori alle
klubbens aktiviteter og økonomistyring er integreret. Formålet med hele processen har været at opnå samme fordele som over 1000 andre
klubber allerede har opnået, nemlig at administrationsarbejdet kan reduceres væsentligt og holdes retlinet uanset den siddende bestyrelses
sammensætning.
Vi begynder nu at kunne se ”Lyset for enden af tunnellen” m.h.t. antallet af oprettede medlemsprofiler og antager at vi omkring 1. juni kan
runde profiloprettelserne af med en tilmeldingsrunde hvor bestyrelsen er til rådighed med hjælp til det praktiske i forbindelse med oprettelsen.
Så snart vi er medlemsdelen er intakt tager vi fat på hjemmesidedelen og det vil være realistisk at tro den er klar præsentabel omkring 1. juli.
Vi håber at de medlemmer, som endnu mangler, hurtigst muligt opretter deres profil og betaler deres kontingent ,og at de som ikke kan få
”skidtet” til at virke tager kontakt til undertegnede eller til et bestyrelsesmedlem og får problemerne løst.
Hans L. Petersen
klubblad@assens-sejlklub.dk
mobil: 40426887
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Assens sejlklub i fremtiden med nyt
tilmeldingssystem og ny hjemmeside
Jeg vil gerne her dele mine tanker om, hvor jeg gerne ser Assens sejlklub bevæge sig
hen.
Af:
Birthe
Vi har

en klub med en god kapsejladsafdeling, ungdomsafdeling, sejlerskole og seni-

Faurskov
orafdeling.

Jeg ser gerne det sociale liv på tværs af disse afdelinger udvikle sig, og det synes jeg
er godt i gang.
Plimsollernes ændring til sejlklubbens seniorafdeling, med alle de gode arrangementer de har for klubbens seniorer, ser jeg som meget positivt, her den 8. marts har vi en
fuldt tegnet spiseaften, som 2 frivillige på eget initiativ har arrangeret. Rigtig flot.
Jeg håber, at vi i fremtiden kan få flere af den slags arrangementer. Jeg håber at nogle
af vore medlemmer vil hjælpe bare en gang i løbet af året. Vi har en del arrangementer, som bestyrelsen p.t. er ansvarlig for: standerhejsning, standersænkning, generalforsamling, julefrokost, Sct. Hans og måske flere. Vi kunne rigtig godt bruge nogle
hænder, som ville hjælpe bare en af gangene. Og hvis nogle har ideer til kommende
tiltag så sig endelig til. Det ville være rigtig dejligt, hvis mange ville yde lidt til fælles bedste. Man behøver ikke være medlem af et udvalg for at bidrage, med vores nye
system bliver det meget nemmere at kommunikere og styre de forskellige arrangementer.
Kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne bliver meget nemmere i
fremtiden, med oprettelse af alle jeres e-mails i systemet, vil vi hurtigt kunne nå jer
med nye informationer/nyhedsbreve: vi/I vil kunne arrangerer en fællestur en dejlig
sommerweekend i sidste øjeblik, når vi har set vejrmeldingen, og vi bliver fri for at
aflyse ture grundet dårligt vejr, og skal noget aflyses, får alle besked hurtigt og nemt.
Jeg er overbevist om at jo flere der yder lidt, eller meget! jo bedre socialt liv får vi i
klubben. Det er medlemmerne, der tegner klubben. Ved engagement lidt eller meget
lærer man mange at kende og dermed øges det sociale sammenhold også.
Vi vil i bestyrelsen i nærmeste fremtid starte en debat om klubbens værdigrundlag/
visioner.
Jo før I tilmelder jer i det nye system, jo før kan vi i fællesskab arbejde videre med
klubbens fremtid.
Birthe Faurskov sekretær
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Bestyrelsen anbefaler besøg på
www.assens-sejlklub.dk
På hjemmesiden findes både kapsejlads- og ungdomsudvalgets
kalender samt en masser nyheder.

Følg også Assens Sejlklub på Facebook
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Navigation og duelighedsbevis.
Vinterens undervisning i den teoretiske del til Duelighedsbeviset har i år
været afviklet med 2 hold som følge af en meget stor tilslutning og opbakning til Sejlerskolen. Det er klubben meget tilfreds med og det underbygger at der er interesse for sejlsporten og at der er ’nye’ såvel som erfarne
sejlere, der ønsker at modtage relevant undervisning.
Assens Sejlklub ønsker at være en attraktiv klub med et varieret udbud af
events og aktiviteter – herunder en god sejlerskole med undervisning på
et højt og relevant niveau.
Med den netop overståede eksamen for vinterens kursister, er der den 08.
maj startet et hold op med praktisk sejlads, og alle kursister ønskes et
stort tillykke med resultatet og god vind fremover.
For nye kursister tilbydes der igen til efteråret undervisning i den teoretiske del af Duelighedsbeviset – der kommer mere information på klubbens
hjemmeside og her i bladet. Men du kan allerede nu notere dig en introduktionsaften til august og kursus-start torsdag den 28. september 2017.
Har du spørgsmål til sejlerskolen, kan undervisningskoordinator Henrik
Larsen kontaktes.

TORVET
Med venlig hilsen
Henrik Larsen

MELLEMGADE 17

Østergade 10

5600 Faaborg • Tlf. 62 61 05 12

Denne plads kan blive din!
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Tak til Fonden for Fynske Bank.
Behovet for en stabil hurtigsejlende gummibåd ( RIB ) opstod i forbindelse med de
helt uge jollesejlere. Efter et uheld som heldigvis fik et begrænset omfang stod det
klart, at det var nødvendigt med det rigtige udstyr som følgebåd til jollesejlads og
mindst en RIB skulle indgå i sortimentet.
Ungdomsafdelingen fandt selv et godt tilbud på en brugt, men ok RIB, som var et ”
must have”. Desværre var der også andre, som havde samme tanker om en RIB,
nemlig tyveknægtene , som en mørk lørdag nat skar låsen op på traileren og stjal
vores følgebåd og motor.
Forsikringen gav et bidrag, men ikke nok til anskaffe en ny. Vi søgte derfor hos
Fonden for Fynske Bank som heldigvis havde forståelse for vore problemer og
bevilgede 50.000 dejlige kroner til at gøre det muligt at anskaffe den ønskede RIB
med motor.

Tak til Fonden for Fynske Bank

Klubkort

Har du noget på hjerte som du mener alle i klubben burde vide er du meget velkommen til at skrive dit indlæg til klubbladet på email : klubblad-@assenssejlklub.dk eller brug Forum på vores hjemmeside.

Postomdeling: Som du måske har bemærket er funktionaliteten i vort Post Norden
under al kritik og til tider slet ikke eksisterende, så lad os derfor hurtigst muligt
lægge al information mellem medlemmer og klub over på vor www.assens-
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Nyt fra Havnelederen – Marts 2017

SE INDLÆGSSEDDEL
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Det sker i Assens Sejlklub
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NYTTIGE OPLYSNINGER:
Klubhuset:
Hans Petersen - tlf. 40 42 68 87 - klubhus@assens-sejlklub.dk
Carsten Hansen - tlf. 22 74 11 71 - chullahansen@gmail.com
Reservation af klubhus:
klubhus@assens-sejlklub.dk
Adresseændringer og indmeldelse:
Klaus Bøggild - tlf. 40 16 94 10 - kasserer@assens-sejlklub.dk
Plimsollerne: Bjarne Eriksen - tlf. 20 21 33 85.
Navigationsundervisning og Speedbådskørekort :
Navn: Henrik Larsen - 40 16 73 08 - sejlerskolen@assens-sejlklub.dk
Handicapmåler:
Bjarne Simonsen - tlf. 22 97 17 50 - bbsimonsen@gmail.com

Optagning og isætning af både er Assens A.M.B.A.
Så kontakt havnekontoret for nærmere - Tlf. 64 71 35 80
Assens marina hjemmeside - www.assens-marina.dk
Sejlklubbens adresse: Næsvej 25, 5610 Assens
Assens Sejlklubs hjemmeside - www.assens-sejlklub.dk
Webmaster:
På vej - webmaster@assens-sejlklub.dk
Klubblad:
Hans Petersen - Tlf. 40 42 68 87: klubblad@assens-sejlklub.dk
Klubbladet udkommer ikke i januar, juli og november. Deadline for indlevering af
stof til bladet er den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.
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Assens Sejlklub
Næsvej 25
5610 Assens
Returneres ved varig adresseændring
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