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Formanden har ordet! 
       

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Sæsonen er skudt i gang, og der er aktivitet på havnen.  
Vi har afholdt generalforsamling i marts. Denne blev holdt i god ro og orden, 
med saglige indlæg. Desværre ville Per ikke fortsætte hvervet som formand. 
Som han selv udtrykte det, så havde mange års pudekamp med kommunen 
sat sine spor. Når jeg skriver pudekamp, skal det selvfølgelig ses som den 
passivitet der er udvist i mange år, og alle de gange Per har rendt 
kommunen på dørene, kan næsten ikke tælles. Ny formand er blevet valgt, 
og så må vi ses om han kan rejse arven efter Pers store arbejde. 
Vi har holdt standerhejsning d 8. april. Talen kan ses herunder. Samme dag,  
har vi arbejdsdag. Det var glædeligt så mange der mødte op og udførte 
reparationer og vedligehold. Der blev serveret gode frikadeller og 
kartoffelsalat efterfølgende. Så det blev en god dag. 
Der har været en diskussion på havnen mellem bådejere og 
bestyrelsesmedlemmer. Det udviklede sig til et skænderi, og efterfølgende 
valgte 2 bestyrelsesmedlemmer at trække sig grundet dette. Det var en 
kedelig situation og en enig bestyrelse valgte at denne ikke kunne siddes 
overhørig. Vi valgte derfor at udelukke de implicerede bådeejere fra 
sejlklubben. Jeg ved at de implicerede bådeejere stadig er at finde på 
havnen, men i stedet for en konflikt forsøger vi at finde en mindelig løsning. 
Det kan være at det tager nogen tid, men holdningen er klar. 
Vi har haft et nyt medlem af klubben/havnen. Han er ikke længere 
velkommen på havnen, da han ikke kunne finde den rigtige takt og tone 
frem. 
Den Nordlige nedgangsbro var farlig at bruge. Det er den ikke længere. 
”Brobisserne” har fjernet den gamle og lavet en ny. ”Malerholdet” har 
ændret rusten jern til et kunstværk. Så nu har vi en flot nedgangsbro som 
kan holde mange år. Den sydlige nedgangsbro trænger også til en tur. Hvis 
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nogle vil deltage i dette arbejde må de gerne melde sig under fanerne. Det 
gamle brobissehold trænger til en pause, da opbygningen af Nordbroen 
brugte mere energi og tid end forventet. 
”Malerholdet” har også pyntet klubhuset, afskærmning omkring 
affaldscontainerne og øvrigt, som trængte til lidt maling, så alt skinner og er 
klar til sommerens rykind.  
 Der er kommet flere nye medlemmer til sejlklubben. Både yngre og ældre. 
De skal være hjertens velkommen, og vi håber at der knyttes nye venskaber 
på tværs af alder og indstilling. Hvis der mangles hjælp er jeg sikker på at der 
altid står en klar til at træde til. 
 Der er vild med vand dag d 10. juni kl 10 til 18. Der skal bruges frivillige 
hænder, så meld jer til når indkaldelsen kommer ud. Ud fra programmet kan 
det kun blive en god dag. Vi håber at vejrguderne er med os. 
 Sætning af prikker er ved at være færdig. Der mangles et par stykker, som 
vil blive sat op snarest. 
 Kommunen har haft indkaldt til et info møde omkring lystbådehavnen, hvor 
borgmesteren forsøgte at forklarer hvad kommunen har gjort og hvad de 
ikke havde gjort. Samtidigt var der også en interessant forklaring om 
forurening, klapning og regler for tilladelser ved Lars Brammer fra Orbicon. 
Jeg skal ikke dømme, men jeg syntes at Orbicons indlæg var det bedste.    
 Der er taget initiativ til at samle alle maritime foreninger under et tag, 
forstået på den måde at hvis vi råber i flok, har vi større chance for at blive 
hørt hos kommunen end hvis vi gør det hver for sig. De foreninger som er 
gået sammen om dette er Vinterbaderne, Everten Rebekka, Bevar 
Svenskeren, Kajak- og roklubben samt Sejlklubben.   
 Uddybning……… Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive. Vi har taget bundprøver 
rundt i havnen. Resultaterne fra disse prøver er lige på trapperne. Men hvad 
kommunen vil og ikke vil vides ikke.  
 Håber ikke at noget er glemt, ellers må jeg tage dette med i næste 
Tågehorn. 
 Udover indlæg i Tågehornet, kan i altid følge med i hvad der sker ved at gå 
ind på Sejlklubbens hjemmeside.  
 
John. 
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Lystbådehavnen set fra oven med Fanø Vesterland i baggrunden. 
 

 
 
 

Standerhejsning d 8. april 2017. 
 
Velkommen til dette års standerhejsning. Vores formand igennem mange år, 
Per Hansen, valgte at stoppe ved årets generalforsamling, og en ny blev 
valgt. Jeg var den heldige vinder af valget, og vil yde en så god en indsats 
som muligt. Per har i mange år, været en fremragende formand, og udvist 
meget stor tålmodighed, specielt med Fanø kommune, som ikke al tid har 
været lige nemme at danse med. Vi kan ikke takke ham nok for den indsats 
han har gjort i sin formandsperiode. 
Nu kunne man måske forestille sig at en helt anden linje vil blive lagt, men 
der må jeg skuffe jer. Jeg vil forsøge at videre føre Pers arbejde med de 
ændringer som jeg syntes at der skal til. Selvfølgelig med opbakning fra 
bestyrelsen for Fanø sejlklub.  
Nogle af de ting som ligger mig på sinde er at vi på havnen:  
taler og snakker ordentligt til hinanden,  
at der skal være plads til alle, selvfølgelig ud fra gældende regler, 
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at vi skal forbedre vores image ud af til,  
at vi skal have mere gang i sejlklubben, som tidligere. Fællesture, frivilligt 
arbejde på havnen, sammenhold. 
Sikkerheden på havnen skal være i top. Vi kan ikke have at nogle, hverken 
børn eller voksne, skal komme til skade, i situationer som kunne have været 
undgået. Dette skal gøres klart til havne ejeren, Fanø Kommune. Vi vil fra 
Fanø Sejlklubs side presse på så vi får en sikker havn, både for at færdes på, 
men så sandelig også at ligge i. 
Vi skulle meget gerne have uddybet havnen eller noget af den. Der er flere 
tiltag i gang. Og så snart der er noget fast, vil der blive informeret om dette. 
Problemet med uddybningen er at målinger viser, at mudderet i havnen er 
meget forurenet. Så derfor skal det sejles udenfor Fanø, så det kan blive 
fortyndet tilstrækkeligt. En bekostelig affære. Specielt nordbassinet er 
forurenet. Måske forureningen er udsivning fra, når vi rengøre både og 
spildvandet løber direkte ud i havnen. Det er lovpligtigt at der skal være en 
rense plads på lystbådehavne, således at spildevand og forurening kan 
opsamles. Kommunen er informeret, om nødvendigheden af en rense plads, 
flere gange, siden at loven trådte ikraft.  
Sidste år blev der lavet en model, fra DHI, om reduceret tilsanding af 
havnen. Modellen gik ud på at der skulle laves nogle gardiner eller spuns 
under broerne, for at modvirke cirkulation i havnen. Modellen kunne, med 
borgmesterens ord ” da vist ikke bruges til noget”. 
Vi skulle gerne have lavet et projekt således at der ikke behøves uddybes så 
meget, som tidligere. Her tænker jeg på et system som kan holde havnen 
uddybet automatisk og løbende, f.eks. med et skylle bassin. Anders Bjerrum, 
fra Sønderho havn, har fremlagt et forslag til et sådan projekt. Egentlige 
priser og overslag er ved at blive udarbejdet. Jeg håber det bliver til noget, 
selvom tilsvarende projekt er fremlagt af Fanø sejlklub for lang tid siden.  
Som i kan høre, skal vi have fat i kommunen. Per har gjort det i mange år. Nu 
er det min tur. De har i mange år løbet fra deres ansvar og forpligtelser, og 
forsøger det stadig. De skal gøres bekendt med deres ansvar og pligter, hvis 
de ikke allerede ved dette, og hvad vi forventer for fremtiden. 
Det er vigtigt at der er gode rammer for ungdommen, junior afdelingen, den 
yngre del af sejlklubben. Der skal gøres en ekstra indsat for at gennemsnits 
alderen bliver sænket blandt medlemmerne af Fanø Sejlklub. Det skal være 
sikkert at sende sine børn ned på havnen og familier med børn skal kunne 
føle sig velkommen. De to nævnte ting er grundlaget for en eksistens af 
Fanø Sejlklub fremover. 
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Som i ved har der været nogle uheldige episoder på lystbådehavnen, på det 
seneste. Dette havde jeg helst undgået. Hvis i har læst referater fra 
bestyrelses møder, kan i se min holdning til sager som denne. Ingen af os er 
fuldendte, så der vil fra tid til anden op stå situationer som denne. Men vi 
kan forsøge at gøre tiden mellem sådanne episoder længere, måske / 
forhåbentlig meget lang tid. Den episode jeg tænker på er havnemesterens 
afspærring af nordbroen, og fjernelse af denne afspærring flere gange. Dette 
endte i et skænderi, en politianmeldelse fra kommunen, og at de nyvalgte 
bestyrelses medlemmer ikke ville stå mål for dette. Så meget at de nævnte 
har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Dette er ikke rimeligt. Jeg har forsøgt 
at finde hoved og hale i sagen, men det er modstridende forklaringer. Jeg 
ønsker ikke at være dømmende, men jeg kan ikke se til at 
bestyrelsesmedlemmer bliver generet i deres frivillige arbejde. Det er derfor 
besluttet, at vi ikke længere ønsker de implicerede bådeejere, som 
medlemmer af sejlklubben og at vi har bedt dem om at flytte deres både til 
et andet sted. Dette er trist men den eneste løsning. 
 
 Er der nogen der ved hvad vild med vand betyder. Det er noget med at 
kunne sejle og nyde samværet i lystbåde regi. Men det er også noget helt 
andet. Vild med vand er et arrangement som løber af stablen d.10 juni. Jeg 
havde håbet på at vi kunne lave en lille arrangement på lystbåde havne, 
men det er blevet kæmpe stort i stedet for. En lille gruppe af personer, med 
forskellige maritime interesser, har sat sig sammen, og planlagt noget stort. I 
er nød til at sætte kryds i kalenderen d 9. og d 10. juni, da der skal bruges 
mange hænder, for at få dette arrangement til at gå op i en større enhed. 
Arrangementet, dækker hele havnefronten. Fra vinterbaderne i nord, langs 
Langelinie over Svenskeren til Sejl- og roklubben. Arrangementet 
indeholder: Det kolde gys med sauna bagefter, redningsøvelser, sejlture 
langs Langelinie og i lystbådehavnen , se havnen fra oven af, information om 
foreninger, klap en fisk, boder fra de erhvervsdrivende på Fanø, telt ved 
klubhuset for kaffe og sodavand salg. Altså kæmpestort. Som nævnt 
mangles der frivillige hænder, så støt op om dette arrangement og reserver 
d. 10. juni til dette. 
Så skal vi ikke lader standeren gå til tops for at markere at en ny sejlersæson 
er skudt i gang. 
 

Fanø Sejlklub længe leve. 
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Arbejdsdag i forbindelse med standerhejsning. 
 

Vi har, som det efterhånden er tradition, fået lavet en god del på 
standerhejsningsdagen. Broerne er blevet behandlet for alger, teltet på 
terrassen er blevet rejst, klubhuset er blevet gjort rent. Oprydning på 
broerne, småreparationer og hvad ved jeg. Der var god aktivitet på denne 
formiddag. 
I receptionen, indgangen hænger der lister hvorpå man kan skrive sig op 
som havnepengeopkræver og/eller spilmand. Der er brug for mange flere 
personer! 
Tak til alle dem, som har medvirket, og tak for aktivitetsudvalget gode valg 
af menu for afslutning på denne dag. Frikadeller og kartoffelsalat 
 
 
 
 

Indlæg til Tågehornet fra Iben 
 
Sejlersæsonen er slået i gang, sejlerne er kommet frem af vinterhiet og der 
er atter liv på broerne og i havnen. 
Om få dage er der ”Havnens Dag”/”Vild med Vand”, hvor der rigtig er 
mulighed for at få sat spot på den maritime del af Fanø, hvor ingen på øen 
skal være i tvivl om, at vi er omgivet af vand når vi bor på en Ø – og oveni 
købet en ø, der ligger midt i Nationalpark Vadehavet. Super flot program! 
Dog kæmper sejlerfolket en til tider ulige kamp med besejlingsforholdene i 
havnen, af samme grund så vi nødsaget til at flytte Tusindfryd, hvilket 
lykkedes efter 2 ugers tilløb og afventen et højvande, der tillod at forlade 
havnen... Vi er ikke på flugt! -Vi vender uden tvivl tilbage, så snart der er 
mere gunstige besejlingsforhold. Det er er en flad fornemmelse at tage på 
havnen – man føler sig på en måde husvild. 
Debatten og bølgerne har gået højt, det resulterede også i, at FK indkaldte til 
orienteringsmøde med spørgetid. Der kom ikke mange informationer fra FK, 
og der kom ikke svar på mange spørgsmål. Til gengæld blev det tydeligt for 
de fremmødte, at FK ikke har interesse i havnen og FK mødte op med 
opfattelsen af, at det kun var bådejerne, der benyttede og havde interesse i 
lystbådehavnen og det maritime Fanø i det hele taget. Den opfattelse blev 
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dog bragt til skamme. Personligt synes jeg, at biologens indlæg var 
interessant. 
Både før og efter mødet har der været indlæg i Fanø ugeblad, der taler sit 
tydelige sprog: Der ER opbakning til det maritime på Fanø. 
Det er aldrig rart at vente, slet ikke når man føler, at ventetiden ikke 
bidrager med noget positivt.  
Det er rigtig vigtigt med en konstruktiv debat og masser af indspark fra alle 
sider. Det gælder både internt i klubben og i den offentlige debat. Jeg vil 
rigtig gerne, at vi alle i sejlklubben viser et sobert ansigt ud ad til – også når 
man synes, der kommer urigtige eller uretfærdige udsagn fra den anden 

side. Tal ordentligt – Det koster ikke noget 😉 
Nok er der ikke er langt til bunden i Fanø Lystbådehavn, men HER er højt til 
loftet/himlen!  
Her er plads til alle og alle skal nyde respekt og anerkendelse. Kun ad den vej 
kan vi fortsat fremstå som en forening hvor fællesskab og sammenhold er i 
højsæde. -Og nyde respekt fra det omgivne samfund, og det er der brug for! 
Fællesskab og sammenhold var også nøgleordene da lystbådehavnen i sin 
tid opstod – og det skal det til stadighed være! Vi selv og vore gæster skal 
føle sig hjemme og velkomne, så vi sammen kan dyrke vores interesse for 
det maritime og for lystsejlads. 
Rigtig god sejlersommer til alle! 
Iben 
 
 
 
 

Bro byggeri. 
 
Nordbroen blev spærret for benyttelse efter et eftersyn. Den var ved at 
skvatte sammen. Efterfølgende har vi bedt kommunen om at få repareret 
broen da den er deres ejendom. Dette havde lange udsigter, da der skulle 
indhentes tilbud, findes midler, etc. Fra Sejlklubben side foreslog vi at vha. af 
frivilligt arbejde, kunne vi genetablere broen. Det blev til en aftale, og i dag 
kan i se resultatet. En stor tak til alle de frivillige som har deltaget. Også en 
stor tak til pigerne og Torben, som har sørget for provianten.  
Herunder kan i se billeder fra processen. 
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 JUNIORAFDELINGEN 
 
 

 
    Nu har vi starte den nye sejler sæson hvor vi har haft travlt med klargøring 
af joller og udstyr. Vi har haft tilmelding hvor vi har fået 6 nye junior.  Som 
alle er startet og har været med i svømmehal og øvet kæntring og andre 
færdigheder som ophold under jolle og hvordan man kommer ud hvis man 
er fanget under sejlet. De blev også udfordret med alm. svømning med dragt 
og vest på. Vi havde en god dag hvor de gamle sejler hjalp til. Vi sluttede af 
med burger på MC Donald. Atter en gang skal det siges at de opførte sig 
eksemplariske og det var en fornøjelse at have dem med. Tak til de forældre 
som hjalp med transport og i svømmehallen. 
    I år har vi indkøbt 2 stk. Zoom 8 joller og 3 stk. jolle vogne til Zoomerne 
som allerede er taget i brug. Ligeledes har vi købt ny begynder sejl sæt til 
optimisterne som er mindre. De er gode når det blæser og til de helt nye 
junior. 
     Vi har haft de første par gange på Vandet og det går fremad med de nye 
og de gamle sejler som er rykket op i Zoom 8 klar overgangen rigtig flot. Og 
de nye sejl til optimisterne er også taget i brug. Per Hansen er i gang med at 
søge om tilskud til alle de nye indkøb. 
      Senior sejlerne under junior afdelingen er også kommet godt i gang vi har 
haft stor glæde af vores nye Wayfair jolle. Der er stadig plads til nogle flere 
hvis der skulle værre nogen som kunne tænke sig at komme i gang med at 
sejle. 
      Junior afdelingen har mistet en af sine gode trænere Søren Viig, som 
desværre tabte kampen til kræften. Søren vil blive savnet af hans kollegaer 
og de unge i Junior afdelingen. Der var ikke den tekniske udfordring han ikke 
kunne klare. Hans tag på ungerne var bare godt. De kunne altid regne med 
hans hjælp, hvis de spurgte om han lige kunne fikse noget eller give gode 
råd. Vi som var hans kollegaer mindes hans store og gode arbejdsindsats og 
altid gode humør. Ære være Sørens minde. 

 
Juniorafdeling Fanø Sejlklub 

Thomas Hejn, 
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Bundprøve udtagning.  
 

Der blev d 1. maj udført bundprøve udtagning for at bestemme hvor meget 
sedimentet i lystbådehavnen er forurenet. Mikkel fra Orbicon forestod 
udtagningen, mens Thomas var kaptajn på følgebåden og Jeg var skriver. 
Havnen er blevet delt op i forskellige områder, så forureningsgraden kunne 
bestemmes lokalt. I hver område blev der udtaget 5 prøver. Alle disse, 35 
prøver, er blevet sendt til laboratorium for analyse. 
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Slæbestedet. 

Husk at brug af spil og slæbested kan være farlig.        
 
 

Når vi skal have både kølhalet, efterset eller bundsmurt, benytter vi 
slæbestedet. Flere bådejere har vogne for dette. Og nogle er bedre end 
andre. Det glider som regel let med at få både op, men det kan gå galt. I 
dette tilfælde var der heldigvis kun materiel skade, og ingen kom noget til. 
Ud fra hvad der kan ske, vil jeg gerne opfordre jer til at tænke over hvor man 
står, og hvad man gør, under optagning.  

 

 

Husk altid at stå det rigtige sted, 

på det rigtige tidspunkt. 
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OPSLAGSTAVLEN  
Mangler du noget eller har du noget du gerne vil af med er der  

Ledig spalte plads her. 

 

 

Redaktørens klumme.  
Havneliste er født.  

En liste for kommunalvalget, for at få indflydelse i byrådet. 

Slogan: Altid vand i havnen, og ingen mudderkastning. 

 

Prikkerne er i gang med at prikke til hinanden. 

 

Malerholdet har tryllet med klubhus og containerområde. 

 

Ingen stole foran klubhuset fungerer. 

 

4 nye medlemmer og 6 udmeldte. 

 

 

Næste udgave af bladet forventes at være klar. 

Efterår 2017.   
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SEJLKLUBBENS HJEMMESIDE: 

WWW.FANOESEJLKLUB.DK  

 

 

 

PRISER FOR PERIODEN 1.JAN – 31.DEC 2017 
 

KONTINGENT  
     AKTIV       600 KR 
     AKTIV MEDEJER      200 KR 
     PASSIV       375 KR 
     JUNIOR       350 KR 

 
 
 

PLADSLEJE 2017 

PLADSLEJE BÅDE <7M    2000 KR 
PLADSLEJE BÅDE <9M   3000 KR 
PLADSLEJE BÅDE <11M 4000 KR 
PLADSLEJE BÅDE >11M 5000 KR 
PLADSLEJE JOLLER  1000 KR 
KOLLEKTIV ANSVAR    250 KR 

      

 

 Nøgle til klubhuset koster 125 kr. 

 

 

http://www.fanoesejlklub.dk/
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN   

 
Lørdag d 10. juni:  Vild med vand 
 
 

 
 
 

 

 

 
REDAKTØR: 

JOHN VESTJYDEN NIELSEN 

 Oktober 

 2017    FOTO:        

 
 

 
Indlæg til bladet afleveres til redaktøren på Vigensvej, i sejlklubbens 
postkasse, Langelinje 8, 6720 Fanø eller fremsendes pr. mail til 
john.nielsen@fanonet.dk  
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