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TÅGEHORNET NR. 113 
 
FANØ SEJLKLUB, POSTVEJEN 8, 6720 FANØ  

 

Fanø Sejlklubs bestyrelse: 
Formand: Per S. Hansen 26 28 59 23 
Næstformand: Iben Gejl Christensen 75 16 66 18 
Kasserer:  Jørgen Dam Christensen 74 85 54 00 
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, Søren Robert Hansen 
Revisorsuppleant: Anita Skelmose 
 

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

Vadehavskluberne:  Regnar Skelmose og Erling Krogh 

Ho Lossebro:  Børge Thomsen 

Optimistudvalg:  Thomas Hejn, Sven Tobisen, Hans 
Mikkelsen, Rikke Jensen 

Havnemester:  Flemming Laulund, Svend Åge Christensen 
og Ole Sørensen 

Pladsfordeling:  Iben Gejl Christensen  iben@fanonet.dk  

Opsynsmand:  Kedde, Ole Sørensen, Gunnar Engsted, 
Øjvind Brink 

Tekniske Chefer:  Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen 

Stormflodsudvalg:  Gunnar Engsted, Ole Sørensen, Søren 
Robert Hansen og Michael Søgaard 

Klubhusudvalg: Regnar Skelmose, Jørgen Holm, Carl Martin  
 Christensen, Jørgen Dam Christensen 

Aktivitetsudvalg:  Hanne Skelmose, Flemming Pedersen, 
Peter Nielsen, Ingrid Jensen 

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

Klubblad:  Iben Gejl Christensen iben@fanonet.dk 



2 
 

    

    
    

FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!    

    
 
 
 
 

År 2013 er vi kommet til. Et nyt år er startet op og nye udfordringer 
venter forude.   I vores lille hjørne af verden fortsætter vi med at 
arbejde på fornyelse af lejekontrakt med Fanø Kommune.  Før jul blev 
det med FK Teknik og Miljø aftalt, at vi i januar skulle starte på en 
række møder for at finde frem til den for begge parter bedste model for 
vort fortsatte virke på lystbådehavnen.  Andre emner, der kommer på 
dagsorden, er miljømæssige foranstaltninger (vaskeplads), 
strømundersøgelse af strækningen fra færgelejet til lystbådehavnens 
indsejling, dræning af området mellem jollepladsen og puden samt 
delvis etablering af skridsikker belægning på broerne. 
Året fik en meget trist start med en resultatløs eftersøgning af Kirsten. 
En ganske imponerende indsats af både professionelle og 
privatpersoner – ikke mindst af vores lokale betjent Hans Vang - fandt 
sted i dagene efter hendes forsvinden.  Vores dybe medfølelse var og 
er med hendes pårørende.   
Vores kasserer Jørgen har været og er sygemeldt.  Bestyrelsen har 
valgt at udsætte generalforsamlingen til 11. april for at få mere ro 
omkring klargøring og revision af regnskabet. Den lange udsættelse fra 
7. februar til 11. april skal Jørgen absolut ikke have ”skyld” for, idet 
formandens mellemliggende udmønstring på 5 uger samt efterfølgende 
påske bidrager væsentligt til dette. Jeg ønsker kassereren en rigtig god 
bedring og håber, at han er fit for fight til generalforsamlingen samt 
sejlsæsonen. 
Når nu generalforsamlingen er nævnt, vil jeg erindre medlemmerne 
om, at formanden er på valg i år. Har man lyst og energi til at møde de 
udfordringer, som sejlklubben har nu og fremover, bør man seriøst 
overveje at stille op som formandskandidat. Enhver forsamling skal 



3 
 

sørge for passende fornyelse i ledelsen, således, at dens 
forretningsinteresse og -orden bliver sikkert videreført og følger med 
tidens krav og muligheder på tilfredsstillende vis.  
Fanø Kommune er nu ved at gå i gang med ”Den røde Tråd” eller ”By 
møder Land” projektet ved hallerne og skolen. Det bliver en ganske 
interessant og omfattende renovering af arealet mellem og omkring 
bygningerne, som kommer rigtig mange borgere og gæster til nytte. 
Ganske vist vil nogle interesseområder blive forbigået, hvilket er 
uundgåeligt, men Fanø Sejlklub håber, at vi vil blive en del af næste 
etape, hvor den røde tråd kunne tænke sig at blive trukket øst på 
gennem byen og ende ved lystbådehavnen og parkeringspladsen.  Som 
tidligere nævnt er der et stort uudnyttet potentiale i ”vores” hjørne af 
øen – ikke mindst efter udnævnelse af vadehavet til Nationalpark og 
Unesco´s Verdensnaturarv.  Dette vil være til gavn for rigtig mange 
fastboende og gæster – både søværts og landværts. 
Iben har med sædvanlig energi arrangeret kørsel til bådudstillingen i 
Fredericia. Det foregår den 2. marts. 

 
Tag med og få en hyggelig dag. 

 
Per 
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NYR FRA NYR FRA NYR FRA NYR FRA JUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGEN    

 
I junior afdeling har vi holdt vinter fri/pause efter en god sæson med 
nye medlemmer - dog også en del frafald af nogle af de nye. Men vi 
sluttede på 22 medlemmer, og det er nok en rimelig god tilslutning når 
vi sammenligner os med de andre juniorafdelinger. De har jo et større 
grundlag at få medlemmerne fra. Så vi kan jo konkludere, at vi har en 
meget god opbakning her på Fanø. 
 
Jeg er lige kommet hjem fra Nordsøen så nu skal vi have lavet 

planlægning og startet lidt 
vinter teori op. Så vi er klar når 
sæsonen starter. Jeg håber at vi 
bliver den samme store gruppe 
af voksne, som står bag junior 
afdelingen. Det er en fornøjelse 
med så stor en opbakning til 
arbejdet med juniorerne, men 
fornøjelsen med ungerne er jo 
lønnen i sig selv. 

 
Atter en gang tak til alle der hjælper, 
både ved den daglig drift og dem som 
træder til ved særlige begivenheder. 
  
Jeg håber vi får en god sæson i år 
2013, vi ses på havnen! 
 
Thomas Hejn       
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OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN  ��  
  

  

 

GeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamling    
Torsdag den 11. april 2013 kl.19 

Dagsorden i Tågehornet    
    

 
 
    

StanderStanderStanderStanderhejsning hejsning hejsning hejsning     
Lørdag den 13. april 2013 kl.14 

Vi starter kl.10 med arbejdsdag og 
forårsklargøring af havnen og 

klubhuset 

  

  

  

MMaaiilllliisstteenn  ffoorr  TTååggeehhoorrnneett  ggååeett  ttaabbtt..  
MMeeddlleemmmmeerr,,  ddeerr  øønnsskkeerr  aatt  mmooddttaaggee  bbllaaddeett  pprr..  mmaaiill  bbeeddeess  

((iiggeenn))  kkoonnttaakkttee  sseejjllkklluubbbbeenn  ppåå::  iibbeenn@@ffaannoonneett..ddkk  
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OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN  ��  
          

 
 
    

BBOOAATTSSHHOOWW  22001133  II  FFRREEDDEERRIICCIIAA  

LL ØØRRDDAAGG  DDEENN  22..  MM AARRTTSS  AARRRRAANNGGEERREERR  
SSEEJJLL KK LL UUBBBBEENN  BBUUSSTTUURR  TTII LL   FFRREEDDEERRII CCII AA    
TTII LL MM EELL DDII NNGG  II   KK LL UUBBHHUUSSEETT  SSEENNEESSTT  2255//22..  

AAFFGGAANNGG  MM EEDD  FFÆÆRRGGEENN  KK LL ..00995500  
 

  

  

TTAAKK  FFOORR  HHJJÆÆLLPPEENN  

DDeessvvæærrrree  bbaarr  ppoolliittiieettss  eefftteerrssøøggnniinngg  eefftteerr  KKiirrsstteenn  iikkkkee  
ffrruuggtt..  EEjj  hheelllleerr  ddeenn  eefftteerrfføøllggeennddee  pprriivvaattee  eefftteerrssøøggnniinngg  hhaarr  
eennddnnuu  vviisstt  rreessuullttaatt..  DDeett  sskkyyllddeess  hheellddiiggvviiss  iikkkkee,,  aatt  ddeerr  iikkkkee  eerr  

bblleevveett  ggjjoorrtt  eenn  iinnddssaattss..  FFoorr  ddeenn  hhaarr  vvæærreett  iimmppoonneerreennddee..  
FFaannøø  SSeejjllkklluubb  kkaann  vvæærree  ssttoollttee  aaff  ddeenn  ggææssttffrriihheedd,,  vvaarrmmee  oogg  
oommssoorrgg,,  ssoomm  aallllee  --  bbååddee  ffaammiilliiee,,  vveennnneerr  oogg  pprrooffeessssiioonneellllee  --  eerr  

bblleevveett  mmøøddtt  mmeedd..  TTaakk  ffoorr  ddeett!!  

DDeenn  nnæærrmmeessttee  ffaammiilliiee  &&  vveennnneerr  
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DEN DEN DEN DEN 11111111. . . . AAAAPRILPRILPRILPRIL    2012012012013333    KL. 19.00KL. 19.00KL. 19.00KL. 19.00    

Regnskab og budget kommer til afhentning i klubhuset. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for 2012 

3. Forelæggelse af regnskab 2012 

4. Fastsættelse af kontingent/pladsleje 2014 

5. Behandling af evt. indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af budget 2013 

7. Valg af Formand 

8. Valg af øvrige bestyrelse: 2 medlemmer 

 Flemming Laulund 
 Jesper Kaae 

 Valg af 2 suppleanter 

 Valg af kasserer for 1 år (nuværende fratrådt) 

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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KONTINGENT 2013 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2013 PRISER 

PLADSLEJE BÅDE     1600 KR 
PLADSLEJE JOLLER    650 KR 
KOLLEKTIV ANSVAR    250 KR 
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
 
Lørdag den 2. marts:  Boat Show 2013 i Fredericia 

  Fælles bustur. Tilmelding og info  
  i klubhuset. Afgang med færgen
  fra Fanø kl.0950 

 
Torsdag den 11. april kl.1930  Generalforsamling.  

Årsregnskab vil komme til 
afhentning i klubhuset. 
Dagsorden i Tågehornet. 

 
Lørdag den 13. april kl.10  Arbejdsdag. Almindelig  
  forårsklargøring af havnen. 
 
Lørdag den 13. april kl.14  Standerhejsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN  

 30.april.’13   FOTO: 
FANØ ONLINE, IBEN 

 

Næste udgave af Tågehornet  udkommer ved årsskiftet. 
-stof til bladet indleveres til redaktøren Vestervejen 73, Nordby eller 
fremsendes pr. mail til: iben@fanonet.dk 


