
Nytårskur 2015 – søndag d. 4. januar 

 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Klubhuset lå lunt i solen denne dag, den første søndag i det nye år. 

Der var inviteret til Nytårskur med gode forventninger om fællesskab, tale og 

god spisning. 

  

Formanden Søren Christensen ønskede de mange fremmødte (ca. 60 pesoner) 

velkommen. Der var et glas champagne til hver, alle fik sig et glas med den perlende 

væske og med et glas i hånden begyndte formanden sin tale med at nævne et par 

ordsprog af Storm P. – et par gode ’Fluer’ bla: den kendte: ’Fluer elsker at blive viftet væk 

– det er derfor de kommer igen!’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden understregede, at alt i en varm og god sejlsommer ikke er lutter idyl – og 

nævnte så følgende. 

”Året er jo startet med vores generalforsamling, hvor jeg blev valgt til formand, vi fik 

sammensat bestyrelsen og vi står over for en del udfordringer. Vi har ikke ligget på den 

lade side – vi har fået vedtaget, at vi skal lave om på regnskabsåret således at 

regnskabsåret følger kalenderåret. Det betyder, at det allerførste regnskabsår bliver 3 

måneder længere. Det lyder jo meget forståeligt, men vi er også nød til at opkræve for de 

3 måneder, så den første opkrævning bliver en lille smule større. Jeg håber for tilgivelse – 

ellers vil jeg lige sige SKÅL! Det glider ligesom lidt bedre ned, så, SKÅL!” 

  

 



 

 

 

 

”Jeg har de bedste formodninger om at skolebåden kommer i gang igen og det bliver jo 

dejligt for vi har brug for, at der bliver uddannet nye sejlere. Der skulle jo gerne være 

nogen, der vil købe vores både, så det gælder om at få nye sejlere ind i klubben!” 

”Vores økonomiske situation er sådan, at skal vi sige det sådan, at den kunne være bedre! 

Så derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi gerne selv vil stå for rengøringen og ikke have 

professionelle til det! Det kostede os ganske mange penge, så vi prøver at spare – og 

foreløbig har pensionistholdet med Flemming i spidsen, sagt at de da godt - !! 

Her blev formanden afbrudt af en stemme fra salen, der sagde ” Det hedder det ikke, det 

vil vi da gerne frabede os! Seniorholdet!!” Det frembragte en del morskab og latter! 

”Seniorholdet har sagt ja til at gøre rent fra Standernedhaling til Standerhejsning, og ellers 

er modellen den, at dem der bruger huset gør det!” 

”Er der nogen der endnu ikke har afleveret e-mailadresse til Bent? Så ved jeg at Bent 

(vores  kasserer, Bent Bagger Sørensen) vil være meget begejstret for at få e-

mailadresser fra jer. Vi mangler vist 46 – nej 43!. Det drypper ind!” 

”Vi overvejer meget at indføre et medlemsadministrationssystem for os alle sammen og 

det er man i fuld gang med fra vores nye web-master, Leif Svanborg’s, og Bent’s side!” 

”Og Juniorafdelingen har brug for nye motorer til deres følgebåde så vi har lavet et lille 

nødopråb på vores hjemmeside. Det går ud på: Er der nogen der har penge eller motorer 

til overs? Så er de meget velkomne! Vi har brug for støtte og vi har fået nedsat et 

sponsorudvalg og Michael Christiansen, der er næstformand i vores bestyrelse, har sat sig 

i spidsen for det og lovet, at han skal nok få skrabet nogle penge hjem! Og vi ønsker ham 

alt muligt held og lykke!” 

 

 

 

 

 

 

 

Opråbet kan 

læses andensteds  

på klubbens 

hjemmeside! 

Fortæl gerne om 

opråbet – lad det 

gå videre! 

”Og ellers er der jo gang i nogle 

af de aktiviteter, der har ligget 

stille et stykke tid. Skolebåden 

står ovre i hallen derovre, og der 

er et lille hold, der er i gang med 

at sætte den i stand.” 
 



Formanden afsluttede sin tale med at bede Flemming Dalum om at sige lidt om maden. 

Og Flemming nævnte at buffeten ville blive ’åbnet’ 4 gange ved et slag på klokken for hver 

åbning, men også ’lukket’ vha. klokken! Det ville blive afsluttet med kaffe! Flemming 

nævnte også, at Thomas tog sig af det gode humør – ihvertfald forsøger derpå med gode 

viser og godt guitarspil. 

Her lidt fotos fra kuren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



Uden at nævne alle lækkerierne så nævnes lidt af de mange gode varer: Sild i flere 

former, fiskefileter, rullepøse, varmrøget laks, fåretærte, ribbenssteg, frikadeller, roastbeef, 

brie med romrosiner. Og baren var åben. 

Svend Jensen, der altid er god for en munter joke, gav også gode vitser alle kunne le ad 

og Morten Grove Jacobsen oplæste med stor indlevelse og fortolkning muntre digte af 

Benny Andersen.  

Thomas’ musik og viser fik sangbøgerne frem fra gemmerne og der blev sunget så meget, 

at det vist blev en ny rekord (undertegnede, der har været med i mere end 10 år kan ikke 

erindre noget lignende). 

En god samlende NYTÅRSKUR, der bør gentages – ’så reserver din deltagelse i god tid 

før den næste’! 

 

JHP     


