Nyhedsbrev juni 2021
Fra formanden

Formanden har ordet
Så blev det midsommer, og sæsonen har været i fuld gang i nogen
tid. Det har også hjulpet, at de fleste Covid-19 restriktioner er blevet
hævet.
I sejlklubben har vi haft en travl maj og en forrygende juni – læs
mere nedenfor om, hvad vi har bedrevet, og hvad vi har i støbeskeen.
Har du børn? Måske børnebørn? Og vil de gerne lære at sejle? Så
meld dem til, så vi kan få sat gang i ungdomsafdelingen.
Der er mange, der gerne vil i gang med praktisk sejlads, så her
mangler der instruktører. Hvis du har noget erfaring og kunne
tænke dig sådan en tjans, så vil klubben meget gerne høre fra dig.
Så, nu er der blot at sige god sommertur til alle!

Kort om
kalenderen

Ferietiden banker på
Tja, nu tager mange jo på sommertogt, så der står ikke så meget i
kalenderen for juli.
Men til august er vi i gang igen:
Onsdagskapsejladserne begynder igen onsdag den 4. august.
Torsdagshyggesejladserne begynder igen torsdag den 5. august.
Og så er der jo fredagsbar i klubhuset hver fredag kl. 14-16.
Septembers arrangementer får du mere om i næste nummer.
Læs mere om det hele på hjemmesiden via dette LINK

Nyt fra
bestyrelsen
Hovedpunkter fra
seneste
bestyrelsesmøde

Fra bestyrelsesmødet den 14. juni
Fra Assens Sejlklubs (AS) seneste bestyrelsesmøde kan kort
nævnes disse hovedpunkter:
Orientering fra formanden
Dansk Sejlunion udbyder sommeraktiviteter, hvor man kan tilmelde
unge medlemmer.
Der er efterspørgsel efter at låne optimistjoller i sommerperioden.
Byen og Bæltet har præsenteret et forslag til højvandsbeskyttelse.
Bestyrelsen indsender høringssvar på vegne af klubben.

Nyt fra
bestyrelsen
Hovedpunkter fra
seneste
bestyrelsesmøde

Standerhejsningen forløb godt – det var en god ide at kombinere
flere aktiviteter samme dag. Introduktionen for nye medlemmer
blev gentaget den 22. juni, med lige så godt fremmøde som på
standerhejsningsdagen. Velkommen til alle nye!
Solingene
Begge både er klargjort til at komme i vandet. Det har Bjarne
Uberg Ravn sørget for. Der blev en heftig diskussion om fremtidig
vedligeholdelse af bådene, hvorunder der bl.a. blev stillet
spørgsmålstegn ved bestyrelsens beslutning om at anskaffe
bådene. Bestyrelsen er enig om at anskaffelsen af de 2 Solinge til
skolebåde er en fornuftig investering for klubben.
Den fremtidige vedligeholdelse af bådene skal besluttes på næste
bestyrelsesmøde.
Diskussionen om bådene afstedkom at Bjarne Uberg Ravn forlod
mødet og efterfølgende har meddelt bestyrelsen, at han trækker
sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Formanden udtrykker ærgrelse over Bjarnes beslutning, men
respektere den. Bjarne har udført et stort arbejde for klubben
specielt med vedligeholdelse og istandsætning af Solingene.
Da vi ingen suppleanter har, vil der blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling i september måned. Har du lyst at deltage i
bestyrelsesarbejdet og gøre et stykke arbejde for klubben, da
kontakt formanden Per Smith, telefon 2026 6483.

Udvalgene er midt i sæsonen
Kapsejlads

Nyt fra udvalgene

Sidste onsdagssejlads i forårssæsonen er onsdag den 30. juni. Vi
er som sagt klar igen den 4. august – der er stadig plads på startlinjen, så kom frisk! Tilmelding via hjemmesiden LINK

Kapsejlads
Tur- og kapsejlads i fællesskab
De to udvalg havde i år valgt at arrangere Dyvig-turen som en
fælles tur, med overnatning. Den tilmeldte skare blev dog i lyset af
vejrudsigten enige om, at turen i stedet skulle gå Bågø rundt og
dernæst i hi i hjemhavnen, med grill og røverhistorier, akkompagneret af lyn og tordenbrag. Det blev ganske vellykket.

Tursejlads
I Kristi Himmelfartsferien havde tursejladsudvalget arrangeret tur til
Høruphav (vi kunne jo ikke komme til Kappeln som vi plejer). Vi

Nyt fra udvalgene

var ni både afsted og havde brug for både shorts og det varme tøj
(og regntøjet), men det var som altid hyggeligt.

Tursejlads
Hyggesejlads
Vi er startet op på hyggesejlads hver torsdag. Der er sommerferie
lige nu, men vi begynder igen den 5. august – kom og vær med!
det er både sjovt og lærerigt. Der er ingen tilmelding – man møder
bare op til skippermøde kl. 18, hvor vi aftaler hvor vi sejler hen, og
så går der tur i den. Efter sejladsen mødes vi i klubhuset igen og
får en snak om sejladsen.
Der kan blive taget temaer op som for eksempel sejlads på kryds,
slørsejlads (spiler, gennaker, stage på genua), sejlads i frisk vind,
natsejlads osv.
Har du ikke selv båd, men gerne vil med ud, møder du bare op, så
finder vi en plads til dig.

Sejlerskolen og Solingene
Sejlerskolen havde introduktionsaften den 18. maj – så nu er der
mange nye på venteliste til undervisning. Det er super med den
store interesse.
Sejlerskole

Der er også mange, der gerne vil i gang med praktisk sejlads, så vi
mangler instruktører til det. Hvis du har noget erfaring og kunne
tænke dig sådan en tjans, så vil klubben meget gerne høre fra dig.
Skriv til kontakt@assens-sejlklub.dk, så koordinerer vi.

Ungdom

Ungdom

Hvis du har børn eller måske børnebørn, som gerne vil lære at
sejle, så meld dem til – vi vil så gerne have gang i ungdomsafdelingen igen. Du kan melde dem til via dette LINK. Et par interesserede har meldt sig til at hjælpe med ungdomsarbejdet; hvis du har
lyst, er du meget velkommen til også at være med – med lille eller
større indsats. Skriv til kontakt@assens-sejlklub.dk.
Klubben arbejder på et nyt arrangement lige efter sommerferien.

Lidt om økonomien
Lige nu er vi 154 medlemmer, heraf 12 nye.
Vi har fået en overførsel af midler på 11 tkr fra DIF, til medlemskampagne. Vi skal kunne dokumentere, at vi har brugt pengene på
det.

Der er igangsat et sponsorat fra OK Benzin.

Assens Sejlklubs
æresmedlem
Benny
Rasmussen
er død

Assens Sejlklubs æresmedlem Benny Rasmussen
er død 85 år gammel
Benny var formand for Assens Sejlklub fra 1971-1980. Det var i
den periode, hvor det nuværende klubhus blev bygget og mange
medlemmer ydede en stor frivillig indsats under hans ledelse.
Han var i en årrække en af klubbens frivillige liftførere, der gjorde
det muligt at få sat sin båd i vandet uden for den kommunale havns
arbejdstider.
I 1980 blev PLIMSOLLERNE oprettet som en afdeling for klubbens
træbådsejere. Benny var med sin båd TAURI med fra starten og i
en årrække formand (bådsmand) for afdelingen. I den periode stod
han også for genoplivningen af torskespisningen, som
PLIMSOLLERNE arrangerede i 25 år.
Han deltog gennem mange år i PLIMSOLLERNES aktiviteter –
først med sine både og senere på bilturene i ind- og udland og
afdelingens øvrige aktiviteter.
Vi vil mindes Benny for mange hyggelige timer hvor han bidrog
med sin tørre lune.
På PLIMSOLLERNES vegne
Bjarne Eriksen

Klubben mangler hænder
Der er mange aktiviteter i vores klub og dermed mange opgaver
der skal løses – her kommer et overblik over, hvor klubben vil blive
glad for hvis du lige nu kan give en hånd med:
Her kan du give en
hånd med

Bestyrelsen
Der mangler et bestyrelsesmedlem og to suppleanter – hvis du har
lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så kontakt formand Per
Smith, telefon 2026 6483.
Praktisk sejlads, sejlerskole, Solingene
Vi mangler instruktører i praktisk sejlads. Skriv til kontakt@assenssejlklub.dk, så koordinerer vi.
Ungdom
Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at være med – med lille
eller større indsats. Skriv til kontakt@assens-sejlklub.dk.
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