
Nytårskuren den 3. januar 2016 

 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Der var mødt næsten 70 personer i klubbens lokaler for at deltage i 

kuren. Formanden Søren Christensen bød alle velkommen - og bad 

alle om at få sig et glas champagne i hånden før han holdt sin 

nytårstale til medlemmerne. Arrangementet består efter talen af 

frokost i form af buffet afsluttende med lidt kaffe og kage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden sagde bl.a. følgende: 

”Den nuværende bestyrelse i den sammensætning som vi har nu har fået mere end 1 års 

funktionsperiode. Det skyldes jo at regsnskabsåret blev ændret til at følge kalenderåret så vi får lidt 

mere tid til vores arbejde, idet det bliver lidt mere end et år. 

Næste gang hvor medlemmerne har mulighed for at få indflydelse på sammensætning af 

bestyrelsen, det bliver til den kommende generalforsamling – og det bliver tirsdag d. 2. feb. Kl. 19. 

Det husker I alle sammen? Der bliver udsendt en indbydelse pr mail efter bestyrelsesmødet, som 

vi holder d. 12. jan. Indkaldelsen kommer også på hjemmesiden og vi skal nok også slå den op på 

opslagstavlen, både indvendigt og udvendigt. 

På generalforsamlingen vil jeg aflægge beretning. Den vil jeg ikke foregribe her – vi skal jo have 

det hyggeligt! Men der er et lille forbehold. Vi har i bestyrelsen været meget glade for det store 

engagement, der har været fra medlemmernes side i år 2015. Det gælder for seniorerne i relation 

til både aktiviteter her i huset og en flot vedligeholdelse af huset – så tak for det! 

Det gælder også for juniorerne og ikke mindst for lederne, som kan glæde sig over en flot sæson. 

Også sponsorudvalget, som har skaffet midler til en ny motor til følgebåden. Det er vi meget glade 

for og tilfredse med.  

 

 

 
 

Den fine borddækning, de mange glas 

med champagne – og formandens tale 

til klubbens medlemmer! 



Og sidst, men bestemt ikke mindst, gælder det ildsjælene bag sejlerskolen, som takket være en 

stor indsats har fået båden i vandet – og fået startet sejlerskolen.  Det synes jeg er fantastisk godt! 

Og her i vinterens løb vil Knud Erik Paulsen undervise eleverne så de kan bestå 

duelighedsprøven. 

Tilmed ser det sådan ud, at klubbens økonomi takket al det frivillige arbejde, der er begået her i år 

-  og med sponsorbidrag o.s.v. – er blevet væsentlig bedre end vi kunne forvente. Det er vi også 

glade for. Men vi skal jo lige se det endelige regnskab og slå 2 streger under det! Men det tyder på 

at det bliver rigtigt godt. 

Ellers kan vi for 2015 konstatere, at det blev året hvor det blæste rigtig meget. Jeg har lige set en 

opgørelse fra DMI, den siger at i juli blæste det 67% mere end normalt. Så vi brugte en hel del af 

vores sommertogt med at være blæst inde. 

I 2016 håber jeg for jer alle at I må få en rigtig dejlig sommer og at det som Sverige indfører fra i 

morgen med grænsekontrol ikke påvirker vores sejlmuligheder negativt. Jeg kommer i den 

forbindelse til at tænke på at året 1943. Det var det år hvor sejlklubben på dronningens fødselsdag 

16. apr. blev stiftet. Dengang flyttede alle Øresundssejlerne ind i fjordene, fordi tyskerne ikke tillod 

sejlads på sundet! Det gav en mægtig opblomstring af sejlsporten i fjorden, men det skete jo på en 

trist baggrund. Jeg håber ikke at noget tilsvarende vil ske her hvis svenskerne vil lukke af for 

sejlads på Øresund. 

Jeg vil slutte af med at gøre reklame for det næste arrangement, vi har i klubhuset. Det bliver d. 

13. januar kl. 19.30 hvor kongeskibets chef, Christian Nørgaard, kommer og fortæller om hvad det 

vil sige at være skipper på ’Dannebrog’ – og så også om sidste års tur med regentparret på 

kongeskibet på Grønland. (Der er stadig plads, hvis I melder jer til Torben). Der bliver serveret en 

lille sandwich og det koster ikke noget. 

Jeg vil godt slutte af med at ønske alle et godt nytår og takke for det gode samarbejde i det gamle 

år. Et trefoldigt hurra for klubben - SKÅL og godt Nytår!” 

Der blev skålet blandt medlemmerne – og så gik Nytårskurens spisning i gang. Der var en herlig 

buffet med opfyld og ny-fyld flere gange (jf. fotos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Undervejs blev der skabt god og munter stemning ved at Morten Grove Jacobsen læste højt af 

Benny Andersens digte og anekdoter. Morten er en passioneret læser af Benny Andersens digte 

og det kan vi alle få glæde af. Bl.a. læste han en munter anekdote – en lille munter fortælling kaldt 

’Mødereferat’ om gamle venners møde og deres adskillelse igen. 

Og Vibeke Dalum fortalte en uhyggelig historie, om at man som ryger engang sidst i 70-erne kunne 

finde en ’bombe – d.v.s. en bombe-lignende ting’ i en cigaretkarton, da Flemming Dalum skulle 

have sig en smøg. Det var i de tider, hvor bombemanden fra Gladsaxe huserede og blev kaldt Det 

Mystiske X – med bl.a. at udløse bomber i telefonbokse. Flemming havde helt ærligt og redeligt 

købt cigaretterne hos en købmand. Politiet blev alarmeret. Hun nævnte lidt om politiets ret barske 

efterforskning – for til sidst under opklaringen at politiet måtte erkende, at der var tale om en radio-

sender, udfærdiget af af importøren, - en sender, der skulle røbe evt. tyves gøren og laden – og at 

politiet i øvrigt burde være informeret om fremgangsmåden.    

Svend Jensen tog også ordet i en hjertesag for mange af seniorafdelingens medlemmer, idet 

Flemming Dalum som vanligt – og ofte som i de forgangne år – har ledet arrangementerne til stor 

glæde for deltagerne. Svend sagde det bl.a. med følgende ord: ”Os fra Seniorgruppen, vi er mange 

der ikke tør at tænke tanken til ende hvis du ikke gjorde al det store arbejde for os hele året 

igennem stort set. Din holdning og din passion er at vi skal stå sammen, for om sommeren er vi 

alle i hver sin båd!” 

 

 

 

 

 

 

 

Svend overbragte flere flasker vin som gave fra seniorerne – vin som Flemming må sætte pris på – 

og ligeså de mange pæne ord fra Svend på vegne af Seniorafdelingen. Flemming modtog gaven 

og sagde at ’den faldt på et tørt sted’ da der, som han siger, kommer mange gæster ombord. 

Sangbøgerne kom frem og der blev sunget flere gode gamle sange – og at synge løfter 

stemningen. 

Snakken gik lystigt mellem medlemmerne og det blev som vanligt ganske hyggeligt med mangen 

en sejlersnak om lystsejlads og hård blæst – og som de fleste kender det – lidt snak om 

grundstødning i fjordene her og der! 

 

JHP   

 

 

  


