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TÅGEHORNET NR. 121, Vinter 2015 
 
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! 

 

 
 
 
 

 

 

 

Mærsk Forwarder kom til Lerwick på Shetlandsøerne lørdag morgen 

(5. dec.). Med udsigt til vindstyrke på 35 m/sek og bølgehøjde på 15 

meter, var det ikke svært at tage beslutning om at søge i læ i den gamle 

vikingeby. Det er nu altid rart at komme ind i den gamle by, der bærer 

tydelige præg af norsk/dansk kultur Et skilt på et cafeteria viser det 

tydeligt:”Faerdie-maet” oversat til Takeaway nedenunder. Der var 

pyntet flot op til jul med guirlander mellem granithusene.  Træet på 

torvet var måske lidt overgearet med lys i alle mulige farver, men det 

var nok bare en understregning af juleglæden, som kunne spores både 

her og der.  Stemningen er rigtig hyggelig på Lerwicks offshorebase.  

”Hej Per. Så er du tilbage igen i Lerwick. Godt at se dig. Håber, at du i 

år omsider får julen hjemme”  

-Og det gør jeg så (7-9-13 og bank under bordet). Den 16. december 

skulle jeg gerne være tilbage på øen og fejre jul for første gang i 5 år, 

tror jeg.  Det bliver rigtig skønt at være sammen med familien.  Det ser 

jeg frem til. 

Hvad er der på ønskesedlen: Ja, med min egen er jeg ikke rigtig 

kommet i gang, men i forhold til sejlklubben ønsker jeg først og 

fremmest, at alle medlemmer og vore kære venner fra nær og fjern får 

en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Jeg ønsker helt 

sikkert også, at 2016 bliver året, hvor vi ser havne-ejeren sætte mere 

aktivt ind i bevaring af lystbådehavnen.  Jeg ønsker, at vi bliver i stand 

til at forsikre vore medlemmer, at der er en fremtid også for sejlbåde 

på Fanø og at vore juniorer med det stærke felt af trænere stadigvæk 

kan finde vand og lyst til at sejle i lystbådehavnen.  Jeg ønsker, at 
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havneejeren indser, at der ikke er råd til at vende ryggen til 

havnefronten, men at der bliver promoveret effektivt for at få Fanø til 

at være det helt naturlige og ufravigelige mål for sejlende turister – 

små såvel som store både.  

 

Glædelig jul og Godt Nytår 
 

Fanø 

Per 
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 JUNIORAFDELINGEN 

 
 
 

JOLLERNE ER GÅET I VINTERHI, MEN 

VI KAN STADIG TÆNKE TILBAGE PÅ 

ALLE SÆSONENS GODE STUNDER. ALLE 

ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT 

OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR.  
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OPSLAGSTAVLEN � 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

(Dagsorden i bladet) 

TORSDAG DEN 3. MARTS KL.1930 
 

 

STANDERHEJSNING  
LØRDAG DEN 2. APRIL KL.1400 

 

 

BÅDPLADS 2016 
Tilkendegivelse om bådplads i 2016 skal meddeles 

kassereren pr. mail senest 31.12.2015 

kirstenobeling@gmail.com  
 

 

SEJLKLUBBENS HJEMMESIDE: 

WWW.FANOESEJLKLUB.DK  
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PRISER FOR PERIODEN 1.JAN – 31.DEC 2016 

 

KONTINGENT  

     AKTIV       600 KR 

     AKTIV MEDEJER      200 KR 

     PASSIV       375 KR 

     JUNIOR       350 KR 

 
 
 

 
 
 

PLADSLEJE 2016 

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 
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DEN 3. MARTS 2016 KL.19.30 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for 2015 
3. Forelæggelse af regnskab 2015 
4. Fastsættelse af kontingent/pladsleje 2017 
5. Behandling af evt. indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af budget 2016 
7. Valg af Kasserer 
8. Valg af øvrige bestyrelse: 3 medlemmer. 

På valg er: Iben Gejl Christensen 
 Regnar Skelmose 
 Svend Åge Christensen 
 Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
10. Valg af udvalg 
11. Eventuelt  

KLUBBEN ER TRADITIONEN TRO VÆRT VED EN SILDEMAD OG LIDT 

TIL GANEN. 
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KLUBMESTERSKAB 2016
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Indlæg fra medlemmerne 

Medlem nr. 169, Benny Werner: 

I denne søde juletid, må man gerne komme med ønsker, så hermed 

mine ønsker for Fanø sejlklub: 

1. En klar strategiplan for uddybning af Fanø lystbådehavn, gerne 

til fremlæggelse på generalforsamlingen til marts 2016. 

• Hvad er mulighederne? 

• Hvad er økonomien? 

• Hvad er tidsplanen? 

• Hvem fra sejlklubben er ansvarlig for projektet? 

2. En afklaring om fremtiden i lystbådehavnen. 

• Hvilke tanker har kommunen 

• Hvad kan vi gøre i klubben for at fremme en 

løsning. 

3.  En investering i fælles bådvogne så ikke hver båd har sin egen 

vogn. Dette vil forskønne området væsentligt 

Med ønsket om en glædelig jul til alle i og omkring sejlklubben 

Benny Werner 

 
Medlem nr.87 Steen Langtved: 

Fanø Sejlklubs i en selvmords spiral 

Jeg ville helst at dette her ikke havde været nødvendig, og at jeg lige så stille 

kunne have lukket døren efter mig, og sige tak for denne gang. Men det 

ærgrer mig at se hvordan sejlklubben bestyrelse passivitet ja nærmes 

selvdestruktiv adfærd, og selv hjælper til med at gøre selvmord på 

sejlklubben, det ser i hver tilfælde ikke ud til, at der bliver kæmpet for at det 

skal være anderledes, og når bestyrelsen åbenbart ikke vil erkende, at de 

ikke magter opgaven, og kommer med en handlingsplan for de muligheder 

der nu er, syndes jeg fremtiden ser meget dyster ud, både der flytter fra 

havnen, medlemmer der vil sælge deres både hvis de kunne, 

alderssammensætning mm., så er klubben millimeter fra selvmord. Hvad så 

bagefter, skal klubben overgå til juniorklubben, eller måske Esbjerg, Varde 
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eller Ribe interesseret i at få en satellit  havn/klub, så er det hele da ikke 

spildt, hvis nogen kan få det til at fungere. 

Det er lige som om bestyrelsesarbejdet virker på den måde "ude af syne, 

ude af sind, og når så mange ikke engang har båd i havnen og sjældent 

kommer forbi, ja så bliver det ikke til meget tankegang der har med 

sejlklubben og havnen at gøre. 

Sådan som jeg ser det, er den siddende Bestyrelsen en stor del af problemet 

for Fanø Sejlklub, og ikke en del af løsningen, ja det kan faktisk kun gå for 

langsomt, med at finde de få kræfter der er tilbage, og få samlet til en ny 

bestyrelse, og forhåbentlig en der vil og kan arbejde sammen om den 

kolossale opgave, der ligger forude og venter. Og da jeg ikke forventer noget 

særligt fra bestyrelsens side før en Ordinær Generalforsamling, har jeg sendt 

et forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, hvor jeg forslår 

at hele bestyrelsen går af, og gør plads til en ny og frisk bestyrelse, der kan 

se nødvendigheden af at alle mulige løsning for at få mere vanddybde i 

havnen skal i spil, så både kan ankomme og sejle uanset tidevande, så 

grundlaget for at der kan komme liv i havnen er til stede. 

Ja det kan sagtens opfattes som jeg smækker med døren, og derfor syndes 

jeg også jeg bliver nød til at stille op til den nye bestyrelse, selvom jeg helst 

ville være fri, og forstiller mig også kun at det bliver en kort periode.  mange 

medlemmer i klubben, og med rette, mener at de har aftjent deres 

værnepligt, men der er nogen af dem der bliver nød til at træde til igen, på 

trods af alder og div. skavanker. Ja jeg ser det ikke som nogen forhindring at 

man ikke altid kan være aktiv tilstede, hvis men bare stadigvæk har klubben 

i tankerne, og det tror jeg kommunikation kan gøre meget ved, men der skal 

være nogen som støber og samler kuglerne der bliver sendt af sted. 

Jeg tror jeg vil stoppe her, mens jeg endnu ikke har overfaldet nogen 

personligt. Jeg ved også godt at den er nogen i bestyrelsen der længe har 

vente på at blive afløst, men det hjælper ikke klubben, at blive, som en prop 

i badekaret så vandet ikke kan blive skiftet. Og der er måske en 1-2 i den 

siddende bestyrelse, som ville kunne bruge i en ny bestyrelse og som 

stadigvæk har lyst til gøre en forskel, og få klubben til at overleve. 

Men med dette træk er ballet åbnet i god tid, og hvis der ikke sker noget, ja 

så er der jo nok ikke grundlag for en sejlklub på Fanø mere :-( men mon ikke 

der er nogen der syndes det kan have en chance mere, og pt. er det kun 

undertegnede der står bag det brev, og jeg vil også gerne koordiner og tage 
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kontakt til personer, som evt. kan samles til en ny bestyrelse, og som vil gå 

til valg samlet, så her er min mail adresse steen@ulydia.dk. hvis det kan 

friste eller man har forslag til en som kunne være god i bestyrelsen.. 

Dette brev er sendt til bestyrelsen, og så vil den blive hæng op i klubhuset, 

og endelig vil jeg bede bestyrelsen om, at sørge for at den bliver sendt rundt 

til alle medlemmer som email med tak. 

Med venlig hilsen 

Steen Langtved 

 

Medlem nr.87 Steen Langtved: 

Ønskeliste :-) 

Når jeg ønsker mig en anden bestyrelse, så er det især også for sejlklubbens 

skyld. 

Når jeg ønske at alle bestyrelse medlemmer bliver valgbare, så er det for 

især for sejlklubbens skyld. 

Når jeg ønsker at bestyrelsen overvejer, hvem det tjener bedst, at hele 

bestyrelsen ikke bliver valgbar, så er det især for sejlklubbens skyld. 

Når jeg ønsker at dem der kommer til at sidde i bestyrelsen vil gøre en 

forskel, så er det især for sejlklubbens skyld. 

Når jeg ønsker mig nogle visioner for klubben, så er det især for sejlklubbens 

skyld. 

Når jeg ønsker en handlingsplan og tidsplan for de største problemer i 

sejlklubben, så er det især for sejlklubbens skyld Når jeg ønsker mig en 

uddybning af havnen, så er det især for sejlklubbens skyld. 

Når jeg ønsker mig større aktivitet i klubben, så er det især for klubbens 

skyld. 

Når jeg ønsker mig så meget information som muligt, så er det især 

klubbens skyld. 

Når jeg ønsker at ønskerne ikke tages personligt, så er det især for klubbens 

skyld. 

Når jeg ønsker en bestyrelse der kan tage imod kritik, og bruge til noget 

konstruktiv, så er det især for sejlklubbens skyld. 

Jeg er godt klar over at nogle af mine ønske, kræver store offer for både 

bestyrelse og medlemmer, men er det ikke det værd? 
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Referat af Ekstraordinær General forsamling 31. oktober 2015 

Formål med indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling: Bestemmelse 

af pladsleje for 2016.  

Der foreligger endnu ingen lejeaftale med Fanø Kommune for 2015 og 

fremad.  

Ordstyrer og referent: Per Hansen.  

Antal stemmeberettigede til stede: 34  

Bestyrelsen fremlagde 2 forslag for forsamlingen:  

Priser som vist i pkt. a) – e)  

Forslag 1: pladslejen 2016 uændret i forhold til 2015.  

a) Jollepladser musefældebro kr. 1000  

b) 6 meters pladser- bådlængde max 7 meter kr. 2000  

c) 8 meters pladser- bådlængde max 9 meter kr. 3000  

d) 10 meters pladser – bådlængde max 11 meter kr. 4000  

e) Langside på syd bro kr. 5000  

Forslag 2.  

a) kr. 800  

b) kr. 1500  

c) kr. 2500  

d) kr. 3500  

e) kr. 4500  

Efter nogen debat i forsamlingen blev de 2 forslag sendt til skriftlig 

afstemning.  

Resultat Forslag 1: 25 stemmer Forslag 2: 9 stemmer. I alt: 34 stemmer  
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Stemningsbilleder fra dage og nætter,  

hvor der ikke blev klaget over manglende besejlingsdybde… 

 
 

 



14 

 

VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
Torsdag den 3. marts kl.1930:  ORDINÆR  
  GENERALFORSAMLING 
 
Lørdag den 2. april kl.1400:  STANDERHEJSNING  

 
 

Fra varmere himmelstrøg ønsker redaktøren alle medlemmer, 
læsere og jeres kære: 

 
 

 

 

 

 

REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN 

 15.mar.’16   FOTO: 

Jane Bjerg 
 
 

 
Indlæg til bladet afleveres til redaktøren i sejlklubbens postkasse, 

Langelinje 8, 6720 Fanø 


