Årets gang fra ungdomsafdelingen/juniorafdelingen
Juniorafdelingen (til ca. 13 år.) startede sidste sæson primo maj med et hold på ca. 15
elever med en vis spredning ud på øen. Her er primært optimistsejlere med enkelte af de
større som prøvede kræfter med piratjoller og zoom joller. Vi har haft undervisning hver
tirsdag fra 16-19 - mange gange med fællesspisning bagefter. Stor opbakning og
fremmøde fra forældre som har hjulpet til m vedligehold og generel praktisk arbejde i fb.
vores aktiviteter. Vi sluttede sæsonen med kapsejladsarrangement og
medaljeoverrækkelse i september. Et godt hold med en dejlig kombination af sejlerkultur
og -sport. Henover vinteren har vi ligget stille men holder fælles arbejdsdag i april hvor vi
skal have samlet flåden igen. Vi starter op slut-april når vandet er til det.
Ungdomsafdelingen kører hele året mandag og torsdag fra 16-19, og består af ca. 20
elever primært fra HF men med enkelte andre medlemmer. Undervisning i feva-, pirat- og
laserjoller og anden maritim undervisning som supplerer navigationsskolen og HF
(skibskending, reb og knobtyper, sikkerhed mm.) I vintersæsonen har der været aktivitet
omkring drift og vedligehold af flåden. Derudover sociale arrangementer såsom
fællesspisning, brætspilsaftener mm. som er med til at give et godt miljø omkring de unges
tilstedeværelse og brug af sejlklubbens faciliteter. Etableret samarbejde med
navigationsskolen omkring materialer t. aktiviteter og vi arbejder på at få styrket
samarbejde m HF/navigationsskolen omkring undervisningsaktiviteter.
Derudover arbejder vi på fondsansøgninger for at få opgraderet flåden m 2 nye FEVAjoller, som vil give os bedre muligheder for at kunne deltage i stævner, og at få udskiftet
vores følgebåde der både volder driftsmæssige udfordringer og heller ikke er funktionelt
optimale som følgebåde.
Tobias Kofoed fik Ærø kommunes pris som årets frivillige på idrætsområdet.
"Under flere skiftende ledere har Tobias været et anker i ungdomsarbejdet. Altid på pletten, når det
praktiske skal på plads: Der kan være nok så mange ledere, men der skal være styr på materiellet,
nogen til ledsager fartøjer og i al slags vejr Uden de store armbevægelser er Tobias manden, der har
overskud til at give til andre."

Årets gang fra sejladsafdelingen
Fra Mads indtræden:
Der har foreløbig været 2 arrangementer i 2022: Kanalskipper kursus v. Danske Tursejlere
og foredraget 'Fra Bangkok t Limfjorden'. Begge blev afholdt i klubhuset med et par
håndfulde deltagere.
9. april afholdes brandsikkerheds-kursus. Derudover byder forårssæsonen på de
traditionelle aktiviteter: tirsdagskapsejlads, pinsetur og Ærø rundt. Efter sommerferien vil
der være tirsdagskapsejlads, rævejagt og Birkholmtur.

Vi har udarbejdet et fælles overblik over samtlige aktiviteter inkl. tovholdere mm. på tværs
af klubbens udvalg, forberedt til offentliggørelse på hjememside. Vi rækker ud til de andre
sejladsforeninger på resten af øen i fb. m. enkeltarrangementer for at få mere integration
klubberne imellem. Generelt har vi brug for mere kommunikation og synlighed hvis vi skal
fortsætte m at lave enkeltarrangementer (foredrag, kurser mm.)
Årets gang fra kran/pladsafdelingen
Vores vinterplads er blevet et attraktivt område, både til skaterbane og dagligvarebutik.
Lars Madsen og Sonnich har talt med havnefogeden, om et areal vi har lejet på 506 m2
beliggende ned mod legepladsen, en del af matriklen som malerhallen ligger på, sejlklubben
har lejet arealet frem til okt. 2033, vi blev enige om, at der er god mening i at få de 506m2
matrikuleret ud således at det stemmer med det vi har lejet.
Et stort ønske var også, at få rettet malerhal matriklens N kant af så den følger S siden
af telthallerne.
Kran
Ved kransyn 22/3 blev elkablerne på kranen fundet tjenelig til udskiftning, da kablerne er
under to år gamle, vil de blive skiftet under garanti, dette vil ske i juni måned, vi skal dog
forinden have gjort gavlene på de rustfri kåber aftagelige, noget vi desværre ikke var informeret
om da vi fik der fremstillet.
Vi fik vores 5,25 m løftestropper kasseret pga. slid og ælde, nye er bestilt.
Ny afregning på vinterplads
Både under 20 fod 500kr
Både 20 til 25 fod
750kr
Både 25 til 30 fod 1000kr
Både over 30 fod
1300kr
Ubrugte vogne og stativer 400kr
Mvh Sonnich

