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TÅGEHORNET NR. 119 
 
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: Flemming Laulund 20 70 38 44 
Bestyrelsesmedlemmer: Regnar Skelmose 75 16 38 18 
 Svend Aage Christensen  75 16 25 16 
 Allan Christensen   
Revisorer: Svend Åge Jensen, Bjørn Thiesen 
Bestyrelsessuppleanter: Thomas Hejn, Ib Schmidt  
Revisorsuppleant: Anita Skelmose 
 

Sammensætning af udvalgene under bestyrelsen: 
 

Dansk Sejlunion (DS): Per S. Hansen 

Vadehavskluberne: Regnar Skelmose og P.E. Andersbo 

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

Havnemester: Flemming Laulund, Svend Åge Christensen 
og Ole Sørensen 

Pladsfordeling: Iben Gejl Christensen  iben@fanonet.dk  

Opsynsmand: Ole Sørensen, Øjvind Brink, P.E. Svendsen 

Tekniske Chefer: Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen 

Stormflodsudvalg: Ole Sørensen, P.E. Svendsen, Bjørn 
Thiesen 

Klubhusudvalg: Regnar Skelmose, Jørgen Holm, Svend Åge 
 Jensen, Annelise Halcrow 

Aktivitetsudvalg: Hanne Skelmose, Vibse Due Christensen, 
Hanne Christensen 

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

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

 

 
 
 
 

 

 

Generalforsamlingen er lagt bag os. Den fik en, for de fremmødte, ikke 

særlig ønskelig start med en helt korrekt fremført protest over for sen 

indkaldelse. Det er godt, at der er medlemmer, som holder bestyrelsen 

fast på, at vedtægter skal overholdes, og jeg kan kun inderligt beklage, 

at det denne gang mislykkedes at få sendt indkaldelsen ud i tide. 

Heldigvis forbarmede forsamlingen sig over mig, og 

generalforsamlingen kunne gennemføres. Tak for det. 

Der blev gjort indvending imod, at generalforsamlingen ikke bliver 

holdt i marts, som det er indeholdt i sejlklubbens vedtægter. Det 

skyldes formandens arbejdstørn med udmønstring denne gang 17. 

februar.  Formanden har ved flere generalforsamlinger opfordret 

forsamlingen til at vælge en formand, som er lidt mere forankret på 

Fanø og således kan gøre det muligt at holde generalforsamlinger i 

henhold til den tid, der er bestemt i vedtægterne. Det er muligt, at 

vedtægterne skal revideres, men det er også muligt, at forsamlingen 

skal sammensætte en bestyrelse, der ikke er så meget væk fra øen, som 

tilfældet er. Der bliver trukket store veksler på hjemmeværende 

medlemmer Iben, Kirsten, Regnar og Flemming, og jeg vil med det 

samme sige tak for jeres indsats men i lige så høj grad sige tak til Ole 

for hans utrættelige daglige indsats på havnen.  

En del af bestyrelsesarbejdet kommer med nuværende sammensætning 

til at foregå via mails og ikke månedlige møder, som der førhen blev 

holdt. Nu blev formanden alligevel genvalgt, og jeg takker da bestemt 

for det, men konstitueringen vil foregå, mens jeg sejler i den Nordlige 

Nordsø.  

Nu skal vi videre i teksten, og der er opgaver forude. Hjemmesiden har 

været ude af drift i nogen tid, og vi skal snarest have den op at køre 
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igen, da den er en vigtig informationskilde. Regnar har et projekt med 
”opluftning” i havnebassinet, men der mangler assistenter dertil, så 
interesserede medlemmer må gerne komme til assistance. Flagstangen 
skal inspiceres nøje for at vurdere, om den kan klare mere eller er 
tjenlig til udskiftning. Taget på nordsiden af klubhuset skal repareres, 
og på sydsiden skal der ryddes op, så træværket på huset kan blive 
malet. 
Fra Arkitektfirmaet Sunke i Kerteminde modtog vi lige før 
generalforsamlingen en skitseplan til renovering af lystbådehavnen. 
Skitseplanen er opstået på baggrund af dels gode forslag fra 
medlemmer – dels firmaets solide kendskab til havnebyggeri og ikke 
mindst inspiration og store erfaringsbaggrund. Skitseplanen vil blive 
sendt ud til medlemmerne, som dermed opfordres til at kommentere på 
det – enten via klubhusets postkasse eller via mail til mig 
(pershansen@hotmail.com).  
Vel er der elementer i Kertemindeforslaget, som en Vestkyst-erfaren 
person klart forventer ændret, og det er netop disse input, der er 
væsentlige at få samlet til videre forarbejdning af skitseplanen, men vi 
er kommet i gang, og på sigt er det tanken, at der sammen med Fanø 
Kommune skal udarbejdes en ”Business-case” over 
havnerenoveringen. Der skal flere interessegrupper med i forløbet og 
den engang færdige plan skal være grundlaget for at søge midler hos 
fonde. 
Alle medlemmer og gæster ønskes god fornøjelse med snarlig 
klargøring af bådene. Foråret er med entreen i marts måned i klar sigte. 
Vi må så håbe, at vejret også byder sig forårsagtigt til.  

 

Per
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NYR FRA JUNIORAFDELINGEN 

 
 

Så blev det forår i Juniorafdelingen.  

Onsdag den 11.marts var der tilmelding for nye juniorer til 

sæson 2015. Der var stort fremmøde af "ældre" juniorer 

med tilhørende forældre, men kun en enkelt ny mødte op.  

Hvis det går som tidligere år, vil der dukke mange nye op de 

nærmeste onsdage, og vi vil nå vores øvre grænse på 8 

nybegyndere.  

Som noget nyt i år prøver vi at lave sejlads for forældre og 

andre voksne, på samme vilkår som juniorerne. Der er 

foreløbig 4 tilmeldinger, og vi håber at det på sigt kan være 

med til at skaffe nye medlemmer til klubben. 
 

Sven Tobiesen 
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Årsberetning for Fanø Sejlklub’s Juniorafdeling 2014 
 

Endnu et år er gået. Vi har i Juniorafdelingen haft mange aktiviteter 

hen over året. 

Vi har en stabil flok Juniorer, ca. 8 nybegyndere og 10 – 12 øvede 

sejlere. 

Sæsonen startede i februar med lidt teori, film, knob tilrigning og 

regler. 

Senere tilmelding af nye sejlere, en tur i svømmehal i Hjerting i 

samarbejde med Ho Bugt Sejlklub hvor de nye sejlere lærer at håndtere 

en kæntret optimistjolle, rejse den op, komme op i den og tømme den 

for vand og sejle videre. Dette gør at ungerne er fortrolige med en 

kæntret jolle når de vælter på vandet. 

Vi et taknemmelig for samarbejdet med Ho Bugt Sejlklub uden dem 

var det ikke muligt.  

Vi har haft flere arrangementer i løbet af sæsonen, Danibo Cup hvor vi 

havde besøg af Ho Bugt Sejlklub, mange sejlere, forældre og søskende, 

en god dag for alle. 

Så sommerafslutning hvor Juniorerne viste forældre m.fl. hvad de 

havde lært, efterfølgende grillaften. Klubmesterskab med kapsejlads i 

alle klasser, derefter præmieoverrækkelse og Pizzaer til alle. 

Vi har fået en ny Jolleponton hvor vi med forældres hjælp har flyttet 

hus og grej over på. Den gamle ponton er taget på land, hugget op og 

fjernet. Vi har fået lovning på en ny gummibåd til erstatning for den 

gamle som ikke kan holde luft mere. 

Vi har stor opbakning fra forældre når vi har behov for hjælp både til 

kørsel og andre gøremål Tak til dem, ligeledes tak til vore trænere og 

hjælpere som er uundværlige i Juniorafdelingen. 

 

 

Søren Viig 

Juniorafdelingen Fanø Sejlklub 
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OPSLAGSTAVLEN � 
 

STANDERHEJSNING 
Lørdag den 11. april kl.14 

 

 

ARBEJDSDAG 
Lørdag den 11. april kl.10 

 

Der må ikke køres med bil på 

ristværket ved slæbestedet! 
 

 

VADEHAVSFEST 2015 

Datoen fastsættes endeligt ved 

standerhejsning. 
 

Bestyrelsens Referater kan læses i klubhuset! 

 

HJEMMESIDE: WWW.FANOESEJLKLUB.DK  
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Referat af generalforsamlingen i Fanø Sejlklub 12.02.15. 

Formanden åbner generalforsamlingen og foreslår Bjørn Thiesen som 
dirigent. 
Denne vælges uden modkandidater. 
Bjørn Thiesen må hurtigt give ordet til Søren Vig, der vedholdende 
opponerer imod generalforsamlingens indkaldelse, og dirigenten må 
konstatere at fristerne og afholdelsestidspunktet ikke er i 
overensstemmelse med lovene. 
Per Hansen (Formanden) forklarer dette med skyldes, at Klubbens 
hjemmeside har haft nedbrud samt at både han og flere andre 
bestyrelsesmedlemmer har været på søen, således at indkaldelsen kom 
for sent til Fanø Ugeblad. 
Punktet diskuteres livligt.  
Lena Normann Jørgensen foreslår, at der arbejdes hen mod en 
vedtægtsændring, der tillader afholdelse af generalforsamling inden for 
årets første 3 måneder. 
Jørgen Holm prøver at moderere debatten og foreslår, at man efter 
kontingentkontrol fortsætter generalforsamlingen. 
Der afholdes skriftlig afstemning om at fortsætte generalforsamlingen. 
27 stemte for dette og 4 var imod. 

Bestyrelsens beretning. 
Formand Per Hansen aflagde derefter Bestyrelsens Beretning. 
Han lagde ud med fuldt og helt at påtage sig ansvaret for den sene 
indkaldelse af generalforsamlingen og fortsatte så med at beskrive 
forholdet/samarbejdet med Kommunen om havnen og brugte her 
vendingen, at det var ”som de til stadighed forsøgte at træde vande”, 
men at den bebudede strøm- og sedimentationsundersøgelse dog ser ud 
til at blive gennemført i løbet af dette år; men at der ikke bliver nogen 
oprensning af indsejling og havnebassin i 2015. 
Se kopi af formandens beretning. 
Juniorafdelingens beretning. 
Søren Vig aflagde på vegne af Juniorafdelingen beretning. 
Se kopi af juniorafdelingens beretning i mappen med referater i 
klubhuset. 
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Kommentarer til begge beretninger: 
Henrik Skelmose oplyser, at der hos strandfoged Christian Edvard 
ligger en gummibåd med påhængsmotor som muligvis kunne have 
interesse for Juniorafdelingen. Søren Viig vil tage kontakt. 
Bjarke Jensen stiller spørgsmål til strømundersøgelsens relevans og 
konsekvenser. 
Henrik Skelmose mener, ”at det er dybt godnat at sejle sediment ud til 
F3” og foreslår deponering på Kommunens arealer i engen umiddelbart 
syd for vores havnemole. 
Per Hansen svarer, at midlertidigt deponi indgår i Kommunens 
overvejelser. 
Jørgen Holm spørger til, om ikke vi kan blive en del af Esbjerg Havns 
nye deponiplaner. 
Per Hansen svarer, at det også indgår i Kommunens overvejelser. 
Bjørn Thiesen spørger til yderligere kommentarer til begge 
beretninger, og da der ingen er, konstaterer han, at begge beretninger 
herefter betragtes som godkendt. 

Regnskabsaflæggelse. 
Kirsten Obeling gennemgår forudsætningerne for 
regnskabsaflæggelsen og konstaterer, at lovene er overholdt til punkt 
og prikke. Herefter gennemgås regnskabet. 
Se kopi af Fanø Sejlklubs regnskab 2014. 
Kommentarer til regnskabet for 2014: 
Søren Vig bemærker, at Kommunen fra i år ikke længere vil betale 
lokaletilskud. 
Bjørn Thiesen argumenterer for, at der kan optages lavt forrentet lån i 
det gælds fri klubhus, hvis driften skulle kræve det. 
Henrik Skelmose taler kraftigt imod dette. 
Bjørn Thiesen spørger til yderligere kommentarer, og da der ingen er, 
betragtes regnskabet som godkendt. 

Budget 2015: 
Kirsten Obeling gennemgår kort dette. 
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Kommentarer til Budgettet for 2015: 
Per Hansen orienterer om at pladslejen i 2015 ligger fast, men at 
uforudsete udgifter i forhold til Kommunen gør, at der måske skal 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om pladslejen i 2016. 
Christa Klintlyng argumenterer for at lade gæstepriserne stige i takt 
med pladslejen. 
Søren Vig argumenterer for at lave restriktioner på frihavnsordningens 
” 3 døgns regel”. 
Bjørn Thiesen fortæller om alternative måder at administrere 
frihavnsordningen, og fremhæver, at man andre steder i landet har 
minimum 7 døgn mellem ”3 døgns perioderne”. 
Christa Klintlyng spørger til, hvornår eventuelle prisstigninger for 
gæstesejlere vil træde i kraft. 
Henrik Skelmose argumenterer kraftigt for forbliven i 
frihavnsordningen. 
Megen debat om udlejning af klubhuset, prispolitik, naboetik osv., men 
debatten resulterer ikke i nogen beslutninger.   
Sluttelig orienterer Iben Gejl om fælles klubtur til Fredericia 
Boatshow 07.03. 2015. 
Bjørn Thiesen konstaterer i sin rolle som dirigent, at der ikke er flere 
spørgsmål samt, at der ikke er indkomne forslag. Generalforsamlingen 
går derefter videre til: 
 
Valg af formand: Per Hansen genvælges. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Regnar Skelmose genvælges, 
Svend Åge Christensen genvælges, Allan Christensen nyvælges. 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Thomas Hejn genvælges, Ib 
Schmidt nyvælges. 
Valg af 2 revisorer: Bjørn Thiesen genvælges og Svend Åge Jensen 
genvælges. 
Valg af revisorsuppleant: Anita Skelmose genvælges. 
Valg af repræsentant til Vadehavsudvalget: Poul Obeling 
nyvælges. 
Valg af havnemestre: Svend Åge Jensen, Flemming Laulund og 
Ole Sørensen genvælges. 
Valg af opsynsmænd: Ole Sørensen, Øjvind Brink, Poul Erik 
Svendsen 
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Valg af tekniske chefer: Regnar Skelmose, Søren Robert. 
Valg til stormflodsudvalg: Ole Sørensen, Poul Erik Svendsen, 
Bjørn Thiesen. 
Valg til Klubhusudvalg: Jørgen Holm, Anne Lise Halcrow, Svend 
Åge Jensen, Hanne Skelmose. 
Valg til Aktivitetsudvalg: Hanne Christensen, Vibse Jensen, Hanne 
Skelmose. 

Eventuelt: 
Poul Erik Svendsen foreslår at Juniorafdelingens vogn nymales, dette 
vedtages. 
Hanne Christensen spørger til konsekvenserne for de, der ikke nedtog 
masterne i efteråret. 
Ib Smidt spørger til Steens mast og hans brev til bestyrelsen, han får 
ikke noget svar, men presser ej heller for det. 
Iben Gejl foreslår faste mast af/på-dage. 
Iben Gejl og Kirsten Obeling spørger til konsekvenserne af 
pladslejerestance og foreslår fast skæringsdato og mulighed for arrest i 
båden, hvis der er restance. 
Per Hansen fastslår, at den yderste konsekvens ved restance er 
eksklusion. 
Jørgen Holm refererer et tilfælde, hvor Klubben lænkede en båd fast 
til broen. 
Søren Vig foreslår, at der allerede nu fremsættes forslag til behandling 
på den ekstraordinære generalforsamling, om skærpelse af holdningen 
overfor frihavnsordningen. 
Søren Robert sekunderer dette med en opfordring til helt at træde ud 
af ordningen. 
Søren Robert foreslår bygning af et rygeskur som konsekvens af 
forbudet mod rygning i klubhuset. 

Afslutning: 
Per Hansen afslutter i sin egenskab af formand med en opfordring til 
at få betalt restancerne samt en ”tak for god ro og orden”. 
Slutteligen omdeler han ”Sunke Arkitekters” forslag til 
havnefornyelse, og således er der lagt op til fri debat under det 
efterfølgende traktement. 
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
Lørdag den 11. april kl.10:  ARBEJDSDAG  
   
     
Lørdag den 11. april kl.14:  STANDERHEJSNING  
   

 
 

 
Den 11. Januar 2015 var der rigeligt vand i havnen: 

 

 

 

REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN 

 12.jun. ’15   FOTO: 

Søren Mose Brinch 

 

Indlæg afleveres til redaktøren, Vestervejen 73 eller fremsendes på 
e-mail til: iben@fanonet.dk 


