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31/10 2019 Standerstrygnings tale:  

Konstitueret Formand Hans Jørgen Thrysøe 

Traditioner er ikke en nem opgave at bevarer i 2020. 

Standerstrygningstalen er derfor på skrift og udsendt til alle på mail. 

Nye Corona restriktioner har derfor lært os nye former for kommunikation og 

udbredelse af diverse informationer. 

Som medlem gennem mange år, er det nu mig, der står med stafetten som 

konstitueret Formand til at skrive en lille tale om sæsonens forløb. 

At stryge standeren betyder i forenings regi at afslutte dette års sæson. 

En sæson der har budt på mange afbud og aflysninger, mange udfordringer i, 

hvad man må og hvordan det håndteres bedst. Må vi? Må vi ikke? 

Med et helt nedlukket klubhus til et nu åben med forbehold, afstand og 

begrænsninger, hvor vi alle forsøger på bedste vis, at overholde 

myndighedernes udsendte restriktioner og passe på hinanden. 

Men til trods for dette, har S.E.S. sejlerskole haft de unge på vandet i 

optimistjoller, på SUP boards og de mega populære Sit on Top kajakker. I 

mandags holdtes der afslutning på sæson 2020. Vinterens aktiviteter er aflyst 

for ikke at mødes på tværs af diverse smittekæder. Glæder os til at ses S.E.S. på 

havnen igen til foråret. 

Jolle/Vest/Øst broerne fremstår nu i en fin renoveret form, Bestyrelsen ved godt 

de ikke er nye, men renoveringen betyder der er købt tid til at finde den 

korrekte udbyder og finansiering. Dette er med stolthed jeg her skriver, tak for 

jeres store frivillige medlemsindsats, både dem der tog tovholderrollen og dem 

der lagde tid, kræfter og værktøj til i fællesskab at løfte opgaven. TAK.  

Fiskeridage har igen været en god hyggelig aktivitet at samles om. Fiskeri dage 

hvor alle både medlemmer og andre bydes velkommen på havnen til en god og 

hyggelig stund i fælles håb om at fange den stor fisk, imens vejret og naturen 

giver en oplevelse i sig selv. Og årets fiskekonkurrence kan vist også vinges af 

som populær og en god oplevelse i fællesskabets ånd. 

Børne/unge arrangementer har også budt velkommen ind, for både gæster og 

B/U medlemmer. Der er budt på naturskattejagt, byg vandkikkert, male på sten, 
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sejlsikkert/ brug redningsvest og sikkerhed ved vandkanten, Havmiljøvogternes 

kampagne om det gode havmiljø og opsamling af plast, byg en drage, der er 

fanget krabber og signal krebs er kogt og smagt, o.m.a. 

Vild med Vand/ Havnens Dag, Sct. Hans og Musik langs Kysten og andre 

aktiviteter håber Bestyrelsen igen at være muligt at afvikle i 2021. 

Egense Sejlklub har oplevet et turbulent år af positive og negative medlemmer. 

Desværre har Bestyrelsen set sig nødsaget til at ekskludere 7 medlemmer. Det 

er ikke en hen over natten afgørelse. Men et trist kapitel at være med til at 

skrive i Egense sejlklubs historie. 

Dog har Egense sejlklub oplevet stor indmeldelse af nye medlemmer og 

Bestyrelsen har desværre også været nødt til at afvise ansøger, idet 

jolle/bådpladserne har været overbooket. Der er henvist til ventelisten. Ja en 

positiv opgave og udfordring, jeg syntes Egense Sejlklub har stået igennem ved 

fælles hjælp. Tak for indsatsen. 

Hermed skal lyde STOR TAK for nu til dem, der nu er taget videre i 

vandkanten og et STORT VELKOMMEN til alle nye, der har valgt at være 

medlemmer i E.S. Håber I alle er faldet godt til og kender vejen til Bestyrelsen 

og de øvrige medlemmer ved spørgsmål, ideer eller bare for at få fortalt en 

oplevelse. 

Siden Jørn Baag Simonsen stod som Formand på video og holdt 

standerhejsningstalen for at nå ud til jer alle, er der løbet megen vand i havnen. 

Sket mange ting her i Egense sejlklub.  

Først tak til Jørn, for du prøvede ihærdigt og med troen på at konflikthåndtere 

på retfærdigvis. 

Mette Christensen stoppede som den ny indvalgt til kassererposten. Peter 

Møller Jensen valgte ligeledes at udtræde af Bestyrelsen. Tak for den tid I var 

med. 

Tak til tidligere Formand Jan Brix, der nu har påtaget sig Kassererposten og 

tage det ansvar der nu ligger i den opgave, at styrer den økonomiske del af 

Foreningen Egense Sejlklub, dette i samarbejde ikke mindst med øvrige 

Bestyrelse, men også med en god assistance fra sidste års Kasserer Jytte Jensen, 

der bistår Jan med diverse ud i økonomisystemet og bogføring af diverse bilag. 



 

 Egense Sejlklub 31/10 2020. På Bestyrelsens Vegne Konstitueret Formand Hans Jørgen Thrysøe. 

Ja, 3 gange har Bestyrelsen konstitueret sig siden Ordinær Generalforsamling, 

det er i sig selv en krævende opgave at få bragt alle formaliteterne på plads ved 

ny konstituerede Bestyrelser. Og 3 gange på et halvt år er en stor mundfuld. 

Og ja, nu bliver jeg så nødt til at skrive en stor mundfuld i flere sager er 

Bestyrelses arbejdet udviklet sig til, idet nogle medlemmer siden OGF har givet 

Bestyrelsen et stort forbrug af den frivillige indsats tid. Disse medlemmer har 

som nok alle medlemmer er bekendt med henvendt sig til medier og 

myndigheder i stor stil. Bestyrelsen er kontaktet på mobil, sms, mail og 

personligt fremmøde i en så stor stil, at det har overskygget megen af den tid, vi 

som Bestyrelse ”plejer” at bruge til den frivillige indsats på opgaver som 

bestyrelsesmedlemmer. I som medlemmer har nok oplevet, at der ikke har 

været delt så meget med jer, som der ”plejer”, men døgnet har jo som bekendt 

kun 24 timer og vi i Bestyrelsen har også familie, båd, venner, job, bolig og 

andet der skal sørges for. Bestyrelsen håber på, at 2021 byder på en mere 

normalisering i foreningslivet i Egense Sejlklub.  

Bestyrelsen har derfor søgt hjælp fra en advokat til at bistå med lovligheder og 

fortolkning af diverse sager, hvor det ligger langt udover almindelig viden som 

foreningsmedlem. 

Facebook bliver lukket ned 1/11-20! Bestyrelsen har valgt at lukke Facebook 

ned. For så at sætte et punkt op om brugen og gruppereglerne til vedtagelse på 

OGF 2021. 

Forhåbentlig kan vi mødes alle til en god og saglig Ordinær Generalforsamling 

med Egense Sejlklubs fremtid for øjet og hjælpes ad med at komme videre og 

få aftalt evt. tilført nogle reglementer der beskriver Egense Sejlklubs 

medlemmers ønsker for, hvordan Egense Sejlklubs fremtidige Bestyrelser skal 

arbejde videre for medlemmerne og deres interesser udi fiskeri og sejlads.  

MEDLEMSMØDET 7. november 2020: husk at indsende spørgsmål på mail 

senest 1/11. Der udsendes mail til alle med oplæg og besvarelser 7/11. I som 

medlemmer kan så fremsende spørgsmål til oplægget seneste 14/11. Disse 

besvares af Bestyrelsen. 

Til slut vil jeg på Bestyrelsens vegne se frem til foråret, fuglefløjt og de varme 

forårsvindes komme. Forår der giver, kriblen i fingrene til at klargøring af vores 

joller/både. Tak for denne sæson til medlemmer, familier, pårørende, venner og 

samarbejdspartner. 


