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TÅGEHORNET NR. 117 
 
FANØ SEJLKLUB, POSTVEJEN 8, 6720 FANØ  

 

Fanø Sejlklubs bestyrelse: 
Formand: Per S. Hansen 26 28 59 23 
Næstformand: Iben Gejl Christensen 21 28 83 24 
Kasserer:  Kirsten Obeling 30 57 77 33 
Sekretær:  Jesper Kaae 51 90 86 41 
Bestyrelsesmedlemmer:  Regnar Skelmose 75 16 38 18 
 Svend Aage Christensen  75 16 25 16 
 Flemming Laulund 20 70 38 44 
Revisorer: Svend Åge Jensen, Bjørn Thiesen 
Bestyrelsessuppleanter:  Thomas Hejn, Allan Christensen 
Revisorsuppleant: Anita Skelmose 
 

Sammensætning af udvalgene under bestyrelsen: 
 
Dansk Sejlunion (DS):  Per S. Hansen 

Vadehavskluberne:  Regnar Skelmose og Erling Krogh 

Optimistudvalg:  Thomas Hejn, Sven Tobisen, Hans 
Mikkelsen, Jane Bjerg 

Havnemester:  Flemming Laulund, Svend Åge Christensen 
og Ole Sørensen 

Pladsfordeling:  Iben Gejl Christensen  iben@fanonet.dk  

Opsynsmand:  Ole Sørensen, Gunnar Engsted, Øjvind 
Brink 

Tekniske Chefer:  Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen 

Stormflodsudvalg:  Gunnar Engsted, Ole Sørensen, Jacob 
Olsen og Michael Søgaard 

Klubhusudvalg: Regnar Skelmose, Jørgen Holm, Carl Martin  
 Christensen, Annelise Halcrow 

Aktivitetsudvalg:  Hanne Skelmose, Vibse Due Christensen, 
Peter Nielsen 

Udlejning af klubhus: Iben Gejl Christensen iben@fanonet.dk  

Klubblad:  Iben Gejl Christensen iben@fanonet.dk 
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FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!    

    
 
 
 
 

 
På de sydlige breddegrader i det Angolanske farvand ca 85 sm vest for 
Congofloden prøver jeg at stykke lidt sammen til Tågehornet. Det 
virker selvsagt noget perifert, men Iben og Thomas har heldigvis bragt 
lidt information om tingenes tilstand.  
  
Jeg savnede deltagelsen i Standerhejsning. I år ville jeg nok bl.a. 
opleve en sursød atmosfære af utilfredshed med udestående oprensning 
og den heldigvis støtte forventningsglæde over en god og hyggelig 
sæson til søs eller i havn. Det har nu altid været en god dag uanset 
store eller små udfordringer.  
  
Der er store opgaver forude. Havneejeren er igang med at renovere de 
faste broer og tilstanden af broerne er nok en del værre, end man antog. 
Således løber prisen på Nordbroen op i et leje, der skal godkendes af  
økonomiudvalget. Sydbroen er der endnu ikke taget stilling til. 
Rampen blev i vinter beskadiget i en sådan grad, at den skal kasseres 
og sydbroen vil nok være spærret af i en del af året, indtil der 
foreligger en plan for renovering. Vi må således slide lidt mere på 
fodtøjet, når vi skal til og fra båden, men der er jo nok flere 
medlemmer, som på deres besøg i forskellige havne er bekendt med 
MEGET lange gåture for at komme fra båden og op på fast grund.  
  
Juniorafdelingen er for en ny 3 års periode blevet kåret som 
Ungdomsvenlig Sejlklub. Det er et rigtig godt aktiv for sejlklub og 
kommune, at juniorafdelingen er så solidt og seriøst velfungerende. 
Tusind tak til Thomas og hele kredsen af ledere, assistenter, sejlere 
samt forældre.  
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En ekstra glæde er, at nogle af vore ældre juniorsejlere fortsætter med 
at sejle, hvilket i øjeblikket betyder, at vi skal have udskiftet 
sejlgarderoben på Laserjollerne.  
  
Tak til Iben, fordi hun skrev og holdt en glimrende 
standerhejsningstale, som dækkede bredt.  
Tak for indsatsen til arbejdsdag. Det er ved at være en god tradition, 
men såfremt der er andre alternative eller supplerende forslag til 
Standerhejsning og Standerstrygning, modtager de meget gerne.  
  
Min hjemkomst er lidt usikker endnu, men højst sandsynligt en eller 
anden dag midt eller sidst på uge 17.  
  
Hav en god tid med forårsklargøring og ellers en forrygende god 
sommersæson.  

 
Med venlig hilsen 

Per 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PÅSKEHAREN HAVDE DRUKKET VANDET I HAVNEN… 
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Teltet kom på plads på arbejdsdagen 
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NYR FRA JUNIORAFDELINGENNYR FRA JUNIORAFDELINGENNYR FRA JUNIORAFDELINGENNYR FRA JUNIORAFDELINGEN    

 
Nu har vi været i gang med vintertori siden d. 19. februar. 
Der har været et pænt fremmøde. Og vi har nået at haft de 
nye med til teorien et par gange.  
Der var tilmelding d. 19 marts. Vi er endt op på nitten sejlere 
hvoraf der er 7 nye. Det er meget fint. Vi er kun blevet to 
mindre en sidste år.  

Vi har fået hentet alt vores grej ude fra Fanø Træ. Det var en 
god arbejdsdag hvor der var hjælp fra junior trænerne og 
nogle forældre. Tak for det. Følgebådene og Askeladen er 
blevet bundsmurt og motoren er kommet på Kejnæs jollen. I 
skrivende stund mangler vi 15 Hk motorensom kommer i 
påskeugen, og så kommer den nok også på plads. 

Jeg tager på Nordsøen, men der er altid villige folk til at 
hjælpe.  

Den første weekend i april havde vi tildeling og vask af 
jollerne. Det var en travlt og hyggelig lørdag formiddag med 
børn og forældre. Søndag tog vi over i Hjerting skoles 
svømmehal for at øve kæntring og lære at svømme med 
vestene på. Vi var fire biler afsted. Hvor af den ene kunne 
have 7 personer med så det gik. Tak til forældrene som kørte 
og var med. Vi havde en god og sjov dag i Esbjerg hvor vi 
sluttede af på Mc Donald, hvor juniorafdeling gav en menu 
til alle.  

Børnene var utrolig nemme at have med de opførte sig 
eksemplariske.  
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Det skal lige bemærkes at turen kun var mulig med hjælp fra 
Ho Bugt Junior afdeling, de sørgede for, at vi kunne låne 
svømmehallen og en optimist til kæntrings øvelse.  
Det må siges at vi er kommet godt i gang i år. Det giver jo 
også liv på havnen.  
  

Med venlig hilsen og ønske om en god sæson. 
Thomas Hejn 

Junior afdelingen 
 
 

 
Juniorafdelingen er IKKE som billedet måske kan give indtryk af  

en synkende skude…
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 JUNIORPRISER
 

KONTINGENT 2014 

JUNIOR  350 KR 
JUNIOR SØSKENDE 200 KR 

 

 
 

 
Kæntringsøvelser 

 

JOLLELEJE 2014 

OPTIMIST        400 KR 
PICO/ZOOM 8    600 KR 
LAZER/FEVA     700 KR 
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Følgebådene blev vasket efter alle kunstens regler! 

 

Hanne & Vibse serverede biksemad til standerhejsning 
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OPSLAGSTAVLEN � 
 

Sankt Hans 
Børnene laver et lille bål – og heks – Fanø 
Sejlklub tænder op i grillen. 
 
 

 
Stenen, der blev brugt ved indbruddet � 

 

SLÆBESTEDET 
DET ER - STADIG - FORBUDT AT KØRE 
MED BIL PÅ RISTVÆRKET. 

 

HJEMMESIDE: WWW.FANOESEJLKLUB.DK   
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gæster i år Fanø i uge 30 (16.-30. juli) 

 
 

Lille cirkus – stor oplevelse 

”Det er ikke størrelsen, der gør det. Heller ikke, når det drejer sig om 

cirkus. Det kan godt være, at de store cirkus har råd til at hyre nogle flere 

artister, men med lidt omtanke kan den rette cirkus-atmosfære også 

skabes i et lille telt. Beviset er Cirkus Mascot..” 
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Generalforsamling Fanø Sejlklub 27. februar 2014 

Velkomst ved formand Per. Her præsenteres stenen som blev brugt ved 
indbrudsforsøget.  

1. Valg af dirigent 
Bjørn Thiesen blev valgt som ordstyrer. 
 

2. Formandsberetning. 

Stadig intet nyt om renovering af Havnen samt fornyelse af 
lejekontrakten for havnen. 
Undersøgelse af strømforhold for at formindske aflejring af sediment 
er desværre ikke blevet til noget pga manglende midler. 
Det nye byråd har endnu ikke tilkendegivet hvad der skal ske med 
havnen.  
Vaskeplads sat på standby indtil noget nyt fra kommunen. 
Kirsten overtog kasser posten efter Jørgen. 
Vadehavet er indstillet til UNESCOs verdensarvsliste. Dette vil ikke 
berøre sejladsen. 
Stormen i december viste at havnen ligger lavt og udsat. Desuden 
øgede det belastningen på havneanlægget da mange af bådene ikke var 
rigget af. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Juniorafdelingen ved Thomas 
2013 var der ca 20 sejlere – hvilket er godt for vores lille ø og 
interessen er stabil. Bla er to af de ældste juniorsejlere blevet tilmeldt 
et instruktørkursus. 
Der er kommet en ny hjælpe-træner, en kvinde. 
Turneringen på Fanø (Danibo Cup) var vellykket Ho Bugt Sejlklub tog 
dog alle første pladserne. 
Thomas er glad for opbakningen og de mange frivillige. 
 
Beretningen blev godkendt. 
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3. Regnskabet. 

Regnskabet blev fremlagt af Kirsten. 
Bjørn spurgte til den kollektive ansvarsforsikring da Dansk Sejlunion 
har opsagt deres aftale med Codan. Det har dog ingen indflydelse på 
vores forsikring da den køre direkte hos Codan. 
Indtægter for prikkesætning fremgår ikke af regnskabet da de første er 
gået ind for nylig. Det drejer sig om ca 18000 kr for to år. 
 
Regnskabet blev godkendt 
 

4. Fastsættelse af kontingent og pladsleje for 2015. 

Per skitserede en overgangsløsning da lejekontrakten for havnen 
udløbet ved udgangen af 2014. 
Her forslås følgende årlige lejepriser: 
 Jolleplads – 1000 kr 
6 meter pladser – 2000 kr 
8 meter pladser – 2500 kr 
10 meter pladser -  3000 kr 
 
Båden må maks stikke 1 meter længere ud end broen. 
Kontingent er uændret. 
Der var enighed om at afholde ekstraordinær generalforsamling i 
efteråret, når der foreligger noget mere konkret fra kommunen. 
 

5. Behandling af indkommende forslag 

Der er ingen forslag. 
 

6. Budget. 

Kirsten gennemgik budgettet. 
Budgettet blev godkendt. 
 

7. Valg af kasserer 
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Vor gode kasserer blev genvalgt 
 

8. Bestyrelsesmedlemmer 

Iben blev genvalgt 
Regnar blev genvalgt 
Flemming blev genvalgt 
Suppleanter Thomas og Allan blev genvalgt. 
 

9. Valg af to revisorer samt en suppleant  

Bjørn Thiesen og Svend Åge Jensen – genvalgt som revisorer 
Anita Skelmose – som revisor suppleant. 
 

10. Udvalg. 

Vadehav : uændret 
Optimist : uændret 
Havnemester : uændret 
Opsynsmænd : uændret 
Tekniske chefer : uændret 
Stormflodsudvalg : Søren Robert træder ud, Jacob Olsen træder ind. 
Ellers uændret. 
Klubhus : uændret. 
Aktivitet og fest : ’Fuser’ og Ingrid træder ud. Vibse træder ind. Ellers 
uændret. 
 

11. Evt 

Forslag om vinteropbevaring på kommunale områder som det ses i 
andre kommuner. Per har før forsøgt uden held. 
Ligeledes blev det forespurgt om der kan etableres faciliteter til 
opbevaring af master evt på havnen. 
Regnar orienterede om at der kommer nye bøjer, rød eller grønne 
stager som stikker 4 meter op af vandet. De står i knudedybet de er af 
en anden type en dem man ellers kender fra vadehavet. 
Bjørn nævnte at nogle af prikkerne ikke står korrekt. 
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Iben fortalte om Workshop for havneområdet ”Velkomsten til Fanø”. 
Hvor man vil prøve at gøre havnepladsen mere imødekommende.  
 
Fanø Strandgalleri ville lave en udstilling på havnefronten 29/5 til 9/6 
2014 hele vejen fra den gamle navigationsskole bro til havnen. 
Bjørn spurgte ind til om masterne skal fjernes pga deres belastning af 
havne materiellet. I det nuværende havnereglement er det ikke nævnt. 
Bestyrelsen henstiller at masterne afmonteres fra 1. november til 1. 
april. På samme måde skal fortøjningerne være fleksible.  
Junior broen trænger til at blive bedre fastgjort. Dette bliver lavet til 
arbejdsdagen. 
Hvis man ønsker at få ’Tågehornet’ tilsendt kan man melde sig til ved 
Kirsten. Ellers må man nøjes med den digitale udgave. Alternativt kan 
trykt eksemplar afhentes i klubhuset. 
 
Status ved Per 
Oprensning. 
Per har været til møde på rådhuset hos udviklingschef Søren Lyck 
Madsen angående nye prøver og der er ikke sket noget 
Pers idé er at man bruger de gamle prøver der er gode for en del af 
havnen og kun uddyber i den del af havnen som erklæret ren nok. På 
onsdag er der igen møde med kommunen hvor også vedligehold samt 
reparation af havn vil blive diskuteret. 
Lejekontrakten. 
Der kommer formodentlig ikke en varig løsning inden den gamle 
lejekontrakt udløber. Derfor vil vi formodentlig køre med en 
overgangsløsning med de takster der er nævnt længere oppe i referatet. 
Indbrud i klubhuset. 
I søndags forsøgte man bryde ind i depotet, hvilket lykkedes ved hjælp 
af en sten. Pengekassen son tyvene gik efter er boltet fast til et vandrør 
som det lykkedes at ødelægge hvilket gav en vandskade. Politi har 
fundet håndaftryk på sten og er på sagen. Ligeledes er skaden blev 
anmeldt til forsikringen og en ny dør er bestilt som formodentlig bliver 
leveret om 2 til 3 uger. Ligeledes vil der blive gjort en ekstra indsats 
for affugtningen. 

 
Traditionen tro blev der sluttet af med sildemad! 



15 
 

 

Klargøring af koste, der er nu fuld gang i afmærkning af løbene 

        

Næstformandens tale ved Standerhejsning 2014 

Så gik vinteren på hæld, foråret har meldt sin ankomst, der er 

knopper i træer og buske og vi er omsider igen nået til 

standerhejsning.  

Juniorerne har været i gang fra morgenstunden med afvaskning og 

klargøring af jollerne under kyndig vejledning af seniorerne. 

Blandt medlemmerne bliver der nok tænkt lidt i retning af, hvordan 

den efterhånden nære fremtid tegner sig for sejlklubben og 

medlemmerne med hensyntagen til ny lejekontrakt.  

Desværre har efterskolens konkurs ramt kommunens økonomi, 

hvilket vi som sejlere vil mærke, men også som borgere på Fanø må 

vise forståelse for mht. den ønskede renovering af havnen. Vi er i 

stadig dialog med kommunen, men har accepteret, at en ny 

lejekontrakt ikke vil ligge klar ved årsskiftet, ud fra devisen; hastværk 
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er lastværk. Vi har et nyt byråd for en 4 årig periode, og forventer et 

godt samarbejde med dem. Derfor er det blevet besluttet, at der i 

forbindelse med standerstrygning i efteråret afholdes ekstraordinær 

generalforsamling, hvor bestyrelsen forhåbentlig kan informere lidt 

mere konkret om havnens fremtid, endvidere har vi stadig 

udestående at fastsætte pladslejen for 2015, da generalforsamlingen 

enedes om at udsætte denne beslutning til noget mere konkret 

forhåbentlig foreligger. Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen i 

alle henseender arbejder for en aftale, der er spiselig for alle sejlere i 

Fanø Lystbådehavn, unge som gamle.  

Vi har deltaget i kommunens workshop omkring renovering af 

havnefronten: området fra miljøbroen til engen bag lystbådehavnen, 

og venter nu på arkitekternes udspil til projektet. Det er ikke det store 

lystbådehavnsprojekt, men til udvalgsaftenen i efteråret fik en masse 

gode forslag til renovering af havnen, dem bringer vi selvfølgelig 

videre, som en helhed med alternativer. Det betyder imidlertid ikke, 

at vi nu har forslag nok. Medlemmer er til hver en tid velkomne til at 

komme med input, gode ideer, store visioner eller konstruktive 

forslag til forandringer og forbedringer, både kortsigtet og langsigtet. 

Vi modtager disse både i mailboxe og postkasser – også den på 

havnen! 

Oprensning… plejer jo at fylde godt i talerne både til standerhejsning 

og standerstrygning… det kommer den ikke til i år. Vi er ikke kommet 

meget videre, dog har kommunens ingeniør lovet at søge 

klaptilladelse for sedimentet i indsejlingen og i østbassinet, hvor 

prøverne var fine nok til at klappe på E & F.   

Vi startede dagen med arbejdsdag. Det lidt kedelige, men dog tørre 

vejr til trods, har vi fået reetableret ledelysene på båkerne, så vi selv 

og vore gæster kan finde i sikker havn, køkkenet har også fået en 

ordentlig tur og teltet er kommet op og varsler en lang god sommer til 

alle sejlere. I lighed med forgangne somre skal vi igen yde den bedste 

service til vores gæster, således, at de føler sig velkomne, vil komme 

igen og sprede det gode rygte om vores gæstfrihed ude i sejlerlandet. 

Til det skal vi bruge nogle havnemestre.  
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Når standeren er gået til tops og vi sætter os ind til Hanne & Vibses 

biksemad, lader vi kalenderen gå rundt, og interesserede 

havnemestre kan skrive sig på listen. Desværre har vi endnu ikke 

modtaget en ny klubstander, men Ole havde – for en sikkerheds skyld 

– gemt den gamle. Den vil vi lade gå til tops, ikke som et varsel om, at 

Fanø Sejlklub er slidt og gammel, men som et signal om, at vi er her 

og vi er i gang! Den vil snarligt blive udskiftet med en nye og frisk 

model. 

Igen i år skal vi også have sat flaget fra Dansk Sejlunion, der signalerer, 

at Fanø Sejlklub er ”Ungdomsvenlig Sejlklub”. Og dette endda en titel, 

der gælder for de næste 3 sæsoner. Uden den store indsats, der bliver 

leveret fra alle i og omkring juniorafdelingen, havde dette ikke været 

muligt.  

Stor tak til alle, store som små, for jeres indsats i Fanø Sejlklub. 

 

Hurra for Fanø Sejlklub. 
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
 
Lørdag den 15. juni  DANIBO CUP   
  Se juniorerne sejle kapsejlads 
  mod juniorerne fra Ho Bugt! 
    
Søndag den 23. juni:  SKT. HANS AFTEN 

  Vi tænder op i grillen! 
 

Lørdag den 6. september:  VADEHAVSFEST – Esbjerg  
  Søsport er vært. 
 
Søndag den 7. september:  KLUBMESTERSKAB 

Juniorerne sejler kapsejlads 
 

 
Tilbud til seniorer! 

  

 
REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN 

 25.juni ’14   FOTO: 
Jannie Moesgård, Ove Gejl,  
Knud Nielsen & Jane Bjerg 

 
Indlæg afleveres til redaktøren eller fremsendes på  mail: 

iben@fanonet.dk 


