Nyhedsbrev nr. 3, marts 2022
Fra formanden

Formanden har ordet
Så kom foråret endelig! Bådpladsen summer af slibemaskiner,
duften af voks og bundmaling fylder luften, der rumsteres om læ og
på dæk, det er solskin og lige om lidt skal vi på vandet.
Der er også godt gang i aktiviteterne i klubhuset og rundt i
udvalgene, hvor detaljerne omkring sæsonens ture m.v. tager form –
og vi trænger bare, efter coronanedlukninger og vinterpause og
hvad har vi.
Læs mere om det hele nedenfor og på hjemmesiden.

Kort om
kalenderen

Et smugkig på hvad der rører sig i april
9. april er der åbent hus hos redningsstationen – alle er velkomne
21. april afholder Plimsollerne forårssamling – alle i klubben er
velkomne
27. april går kapsejlads-sæsonen i gang – alle i klubben er
velkomne
29.-30. april afholdes der kursus til speedbådsbevis – tilmeldingsfrist
12. april
Læs mere om det hele på hjemmesiden via dette LINK

Nyt fra
bestyrelsen
Hovedpunkter fra
seneste
bestyrelsesmøde

Fra bestyrelsesmødet den 9. og 14. marts
Fra Assens Sejlklubs (AS) seneste bestyrelsesmøde (som måtte
opdeles i to møder) kan kort nævnes disse hovedpunkter; resten
finder I under de respektive udvalg:
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden og i en god stemning,
med Palle Simonsen som dygtig vikar for Per Smith, der havde
forfald.
Den efterfølgende servering af smørrebrød faldt i god jord.
Ekstra-arrangement til pinseturen
Bestyrelsen godkendte et forslag til arrangement på pinseturen,
hvor alle hjemmehørende i Marinaen bliver inviteret, med det formål
at få (gen-)skabt sammenholdet efter corona-nedlukningerne og
skabe interesse for sejlklubben. Læs mere nedenfor.
Besøg fra Dansk Sejlunion
Henrik Tang fra Dansk Sejlunion fortalte om udviklingen i landets
klubber. Der er på landsplan 1.050 nye medlemmer; der er ikke
nogen statistik på, hvor mange der melder sig ud og hvor mange
nye der kommer til.

Efter AS’ seneste bestyrelsesmøde har Jørn Koopmann måttet
trække sig fra bestyrelsen på grund af arbejde. Leif Hemmingsen
træder som suppleant ind i bestyrelsen.
Nyt fra udvalgene

Udvalgene er i gang

Kapsejlads

Kapsejlads
Sæson 2022 er nært forestående og for lige at få banket rusten af
efter en lang vinterperiode er en af de hurtige metoder at deltage i
aftenkapsejlads.
Vi er en del der har sejlet aftenkapsejlads i en del år, men alle er
velkommne. Der er helt sikkert plads på startlinjen til alle de sejlere,
der kunne tiltrækkes af en rask lille dyst på Lillebælt.
Tilmeldingen gælder for hele 2022, så der er ikke noget at huske på
efter sommerferien med endnu en tilmelding og lignende.
Vel mødt til det første skippermøde den 27. april kl. 18.00 i
klubhuset.

Tursejlads

Tursejlads
Besøget hos Walsteds Bådeværft den 20. marts
En lille sluttet flok af både nye og *gamle*
medlemmer deltog i besøget hos Walsteds
Bådeværft. Besøget startede med kaffe og
kage i værftets kantine, hvor værftsleder
Henning Bøgh assisteret af sønnen Karl Emil
- som er udlært i sommer og i dag ansat på
værftet, fortalte om værftets historie, driften i
dag, lidt om de meget varierende opgaver og
anekdoter fra 41 år på Walsteds. Og opgaverne spænder virkeligt vidt! Fra genopbygning
af en knust stævn på en motorbåd, total renovering af folkebåde, årligt vedligehold og småreparationer til
støbning af toiletsæder og toiletrulleholdere i glasfiber til tyske tog.
Derefter en rundvisning i haller,
værksted - og en tur ned til kajen
for at se nogle af de virkelig store
sejl- og motorbåde!
Afslutningsvis en sandwich i kantinen, snak, spørgsmål samt gode
råd – bl.a. om vedligehold af teak.
Tine Rosenlund

Sejlerskole

Sejlerskolen og Solingene
Alle deltagere i det afholdte VHF-kursus bestod. Tillykke!
Der er kursus til speedbåds-kørekort fredag-lørdag den 29.-30. april.
Fredagens program omhandler teorien, og lørdag kommer den
praktiske del. Dagen afsluttes med prøve. Kurset koster et gebyr,
der også dækker undervisningsmaterialerne; derudover er der et
eksamensgebyr.
Tilmeldingsfrist 12. april – læs mere på hjemmesiden og her:
https://www.soefartsstyrelsen.dk/soegeresultater?query=speedb%C
3%A5dsbevis
Alle de 11, som har taget duelighedskursus i vinter, er klar til at gå
op til prøve.
Der er mulighed for, at kursisterne kan sejle i egen båd når de
træner til den praktiske prøve, hvis man kan vise at der er tegnet
kaskoforsikring på båden.
Man kan også gå til eksamen i Solingen.

Ungdom

Ungdom
”Børn på vand” ruller videre:
Der er møder med skolen og med roklubben og surferne. Projektet
er forlænget til den 31. oktober.

Arrangementer
Åbent hus hos
redningsstationen

Besøg DSRS Assens lørdag den 9. april

Pinseturen

Pinseturen går til Faldsled – og bliver ekstra festlig
Pinseturen den 4.-5. juni går til Faldsled (ikke Kalvø som det
tidligere var tænkt).
Der bliver stor pinse-festivitas i år, med fællesspisning og levende
musik i telt på havnen. Alle hjemmehørende i Assens Marina bliver
inviteret, så vi kan få genskabt vores sammenhold efter coronanedlukningerne, og også for at skabe interesse for sejlklubben.
Mere info kommer, så snart vi kommer lidt tættere på datoen. Hold
også øje med Event på hjemmesiden.

Mandagsholdet

Mandagsholdet
Vi venter med at tage klubstander-masten ned – der er risiko for
ophobning af fugt i træet.
Jollerne i ungdomsafdelingen skal have en ekstra grundig rengøring
og pleje inden sæsonen.
Der bliver arrangeret en arbejdsdag, hvor alle i sejlklubben inviteres
til at hjælpe til. Mere info følger.

Plimsollerne

Plimsollerne holder forårssamling torsdag den 21. april
Plimsollerne (senior afdelingen) holder forårssamling, med
spisning,
torsdag den 21. april kl. 18.00
Alle medlemmer af klubben er velkomne. Menuen er Forårsbuffeten
fra Kjærs Køkken, pris 200,00 kr. pr. deltager.
Sidste tilmeldingsfrist samt betaling via klubmodulet er fredag den 8.
april.
På vegne af Plimsollerne
Hans Kristian Mors

Her kan du give
en hånd med

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:
Mandagsholdet
Der er brug for hjælp til en grundig vask og polering af jollerne i
ungdomsafdelingen inden sæsonen. Tag fat i John Walls, hvis du
kan hjælpe her.
Arbejdsdag
Klubben vil arrangere en arbejdsdag, hvor alle i sejlklubben inviteres
til at komme og hjælpe til. Mere info følger.

Sejlerskolen
Der mangler flere instruktører til senior-sejlerskolen, og der er også
brug for en, der vil være ansvarlig for praktisk sejlads / sejlerskole.
Klubben giver den nødvendige uddannelse.
Skriv til Henrik Larsen eller Per Smith formand@assens-sejlklub.dk
Hjælp til administrationen
Klubben kunne godt tænke sig, at der var en uden fra bestyrelsen,
der kunne bistå Palle Simonsen med nogle administrative opgaver
en til to timer om måneden.
Skriv til Palle Simonsen pisa@pisa.dk eller Per Smith
formand@assens-sejlklub.dk
Månedens …

Hvor er det rigtigt…..

