25/4 2020 Standerhejsnings tale:
Ved: Formand Jørn Baag Simonsen
Stander hejsning på afstand.
Velkommen til en ny sæson. En anderledes sæson på mange parameter
pga. Corona krisen.
Som nyvalgt Formand for Egense Sejlklub har jeg set frem til, at hilse på
alle Sejlklubbens medlemmer og deres familier, men dette må desværre
gøres fra afstand i disse tider.
Herfra skal lyde en stor tak for samarbejdet til de afgående medlemmer i
Bestyrelsen og velkommen til de ny indvalgte medlemmer i Egense
Sejlklubs bestyrelsen
Bestyrelsen har dog haft en udfordrende opstart pga. Corona, jeg kan
oplyse, at den nye bestyrelse efterhånden har fundet deres pladser og fået
samarbejdet godt i gang
Vi må desværre undvære alle de hidtil spændende aktiviteter, som normalt
foregår på land og i vandet her i forårssæsonen, da alt er sat på stand by.
Det skal dog siges at Bestyrelsen følger diverse myndigheds information
intenst.
Husk at tage hensyn til hinanden: holde afstand – max 10 personer i en
gruppe – en god hånd hygiejne med sprit – sæbe og lignende – en tak til
alle for, at vi i fællesskab overholder disse få enkelte regler her i Egense
Sejlklub
Vi oplever dagligt en masse glade medlemmer, som inden denne sæson er
startet med at får deres både slebet, skruet, pudset og poleret. Hvor er det
dog dejligt at opleve medlemmernes hjælpsomhed overfor hinanden. Dette

giver spirer til mere hygge og sjov uanset alder og DET giver fælles ånd
og ejerskab for klubben og tillid til hinanden.
Så blev vi også lige berømte på ”You Tube” for en dag, da en herre optog
hans fiskeri inde i havnen, ja selv Nordjyske fik en lille historie, ud af det.
Første søsætning skete onsdag 22. april.
På fredag 1. maj og lørdag 9. maj er AVAS atter klar til at få kølen under
vand for de sidste både på landjorden.
Igen i år kan vi melde næsten alt UDSOLGT, du kan skrives på
ventelisten.
Vi siger også tak for denne gang, til de få medlemmer, som har forladt
Egense Sejlklub i indeværende periode
S.E.S. – sejlerskolen.
Der er nu 4 uddannede instruktører og 2 hjælpere i sejlerskolen. Så snart
diverse myndigheds vejledninger er gransket igennem, indbyder S.E.S. til
ny sæson på en lidt anden måde end hidtil.
Børne / unge medlemmer har deres egen kalender og aktiviteter. Vi
forventer, at opstarten af S.E.S vil ske med små grupper på max. 10
personer.
Til orientering kan vi oplyse at S.E.S nye følge båd snart bliver indviet og
efterfølgende taget i brug.
Havneudvalget og Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til, at tjekke
Egense Sejlklubs kalender, da vi har brug for alles hjælp i forbindelse med
aktiviteter og frivillige arbejdsdage.
HUSK: ”at din indsats på disse dage er til fælles gavn for havnen og din
klub”!
Vi har lagt små opgaver ud på Facebook.

Der vil efterfølgende blive inviteret til flere enkelte opgaver, som vi nu
engang kan udføre, når der samtidig skal tages behørigt højde for Corona
situationen.
Træ til flydebroernes renovering er indkøbt og arbejdsholdet sættes
snarest. Er du frisk på at give en hånd med i forbindelse med renovering af
broerne? Giv mig venligst et praj om din deltagelse, på forhånd tak for din
hjælp! – vi har naturligvis værktøj til rådighed –

Ligeledes en STOR TAK til alle, der gør det muligt, at drive havnen med
så megen frivillig indsats og opbakning.
I medlemmer er jo Egense Sejlklub – og Bestyrelsen og jeg har brug for jer
til et godt samarbejde, for at vi alle kan få en god og velfungerende havn.
Og så ser Bestyrelsen frem til normal hverdag igen i Forenings Danmark,
så vi bla. kan mødes til nye tiltag om åbne Bestyrelsesmøder 2 gange årligt
og medlemsmødet til november.
Så har du noget på hjertet, er Bestyrelsen og jeg ikke længere væk end et
opkald eller en mail.
Vejr og vind er vi jo ej herre over, men herfra skal lyde forhåbning om god
vind i sejlende, fiskelykke i garnene,
Herfra vil jeg ønsker alle en herlig sommer på vandet og her på havnen.
DER FINDES INGEN RIGTIG MÅDE AT GØRE NOGET, DER ER
FORKERT.

PBV JBS

