SYC d. 17. november 2016

Bestyrelsens Beretning for 2016
Velkommen til Generalforsamlingen 2016!
Jeg vil nu på vegne af bestyrelsen give beretning for året der er gået. Jeg vil også komme ind
på aktiviteter og planer for fremtiden, og jeg foreslår, at vi i forbindelse med spørgerunden til
sidst, tager en drøftelse af de fremadrettede aktiviteter.
Vi har, med hensyn til beretningsformen, valgt at gennemføre generalforsamlingen som vi
gjorde det sidste år, således at bestyrelsens beretning er kortet ned – og ikke vil indeholder
noget særligt fra vores SYC Udvalg, da disse så hver især vil aflægge beretning.
Bestyrelsen beretning skulle dog stadigvæk give et samlet overblik. Jeg har følgende punkter
på dagsordnen:
1) Medlemstallet
2) Oversigt over Sejladserne
3) SYC’s både
4) De Landbaserede Klubaktiviteter
5) Faciliteterne på Havnen
6) Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v.
7) Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v.
8) Klubbens Økonomi
9) Bestyrelsens syn på Fremtiden
10)Spørgerunden
1) Medlemstallet
SYC’s medlemstal i alt 2016 er 550. Det er en stigning på 17 medlemmer eller 3 % i forhold til
sidste år. Det ser ud til at SYC har fundet et stabilt leje dette medlemsniveau.
SYC Medlemmer

2016

2015

Juniorer
Studenter
Handicap
Seniorer
I alt

53
12
10
475
550

52
13
11
457
533

Ændring
2015-16
+1
-1
-1
18
+17

2014

2013

56
19
11
479
565

45
21
13
496
575

2) Sejladserne
Alle sejladsafdelinger har haft et travlt år med rigtig megen sejlads og med op til flere
arrangerede ugentlige sejladser i hver afdeling.
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Vi skal senere, direkte fra Udvalgsformændene, høre nærmere omkring aktiviteterne i
sejladsafdelinger:
1.
2.
3.
4.
5.

Juniorafdelingen
Handicapafdelingen
Sejlerskolen
Kapsejladsafdelingen
Tursejlerafdelingen

Oversigten over årets større kapsejladser ser således ud:
Kapsejlads/ Stævne
Oxbridge Studenter Kapsejlads
Alsrundt
505 DM og NM
F-18 NM og Klassemesterskab
A-cat NM og Klassemesterskab
F-17 NM og Klassemesterskab
Contender DM
Opti A-Cup inklusiv DM Opti & Zoom8
Sønderjysk Open
Politiker Kapsejlads
Newcomers Network
I alt både og deltagere

Nationer
1
2
4
4
3
3
2
2
1
1
DK + ca. 5 mere

Både
5
49
27
15
18
6
26
128
44
2
4
324

Deltagere
17 hold a 4 = 68
196
56
30
18
12
26
128
47
14
65
660

Vores kapsejladser tiltrækker mange deltagere, og flere af kapsejladserne er årlige
tilbagevendende sejladser, som mange ser frem til.
Der skal mange frivillige til at drive vores kapsejladser igennem; både vedr. planlægning og
udførelsen på land-og vandsiden. Stor ros til de mange frivillige.
Prøvesejlads med Sønderborg Kommunes ”New-Comers Network”: Det er dejligt, at vi har gang
i sejlads for nye Sønderborg borgere igen. Det er nu 2. år i træk, at vi gennemfører sejladsen,
efter en pause på nogle år. I alt har vi gennemført sejladsen 6 eller 7 gang/ dvs. år. Sejladsen
er en ”promotion sejlads” – i samarbejde med Sønderborg Kommunes. Vi var på vandet med
J80’erne og Constance, som var venligt udlånt. Der var megen stor interesse i at deltage, så vi
måtte sætte en begrænsning på 50 deltagere – men der kom faktisk 65, og det lykkedes at få
alle på vandet. Vi var heldige med vejret, så det blev til en god sejladsoplevelse med
efterfølgende beværtning ved Ringridderpølser, øl og vand på vores nye flotte terrasse foran
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klubhuset. Det var rigtig hyggeligt. Vi ser altid nogle stykker af deltagerne igen i vores
Sejlerskole og det giver derudover en god omtale blandt de unge.
Politikersejlads: Igen i år er der gennemført en lille kapsejlads i forbindelse med Kulturnatten,
hvor politikere fra forskellige partier sejler om kap mod hinanden i havnebassinet ude foran
Rytterstatuen. Det er Sejlerskolen, der forestår denne kapsejlads – og den bliver rost fra
deltagernes side, og det giver positiv omtale af SYC i byen. Vi har gennemført kapsejladsen 4
år i træk – og det giver altid positiv omtale og god kontakt til deltagerne.
DS Turbøjer: Bent Hansen har igen i år sammen med Jollebesætningen sørget for, at vores – 4
DS Turbøjer - er blevet udlagt og hjemtaget ved henholdsvis sæsonstart og sæsonslutning. DS
Bøjerne har vi nu haft i 10 år, de indgår i et stort landsdækkende net af Turbøjer – og vi
konstaterer, at de bliver meget flittigt brugt. Så næste gang du ligger trygt ved en turbøje, så
tænk på det gode arbejde, der udføres med at udlægge og vedligeholde turbøjerne.
Bestyrelsen glæder sig over det flotte arbejde, der udføres med DS Turbøjerne.
3) SYC’s både
Vi råder ved udgangen af regnskabsåret over 51 både, hvilket er en lille stigning med 2 både/
joller i forhold til sidste år. Se fordelingen af både nedenfor.
SYC Både - ved udgangen i Regnskabsåret
2016
2015
Vækst
Bådtype
21
20
+1
Optimistjoller
2
1
+1
606’ere
2
2
Feva
3
3
Zoom 8 Joller
2
2
Europajoller
1
1
470’ere
4
4
Kegnæsjoller
3
3
Gummibåd
2
2
J80
6
6
2.4 Rm
4
4
Twinner
1
1
Dommerbåd
51
49
+2
I alt
Der gøres meget for at vedligeholde bådene ved vores bådsmænd og medlemmer i
afdelingerne – samt SYC’s Venner som tager sig godt af vores Joller og ledsagerbåde. Vores
både er derfor i en fin stand. Det er også dejligt, at vi igen i år, ikke vi har haft tyveri af
bådmotorer eller lignende. Vi gør også, hvad vi kan for at sikre os mod tyverier. Vi låser
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bådene væk, når de ikke skal bruges, og vi sikrer bådene med tyverisikringen FYDICO, når de
ligger i vandet.
Jollemor, fik først på året en ny motor og diverse nye motorinstallationer. Den gamle motor
kunne ikke mere, men var slidt. Arbejdet med udtagning af den gamle motor og installering er,
for en meget stor del, blevet udført af Jollemor-besætningen med hjælp fra flere andre
medlemmer. Der var bl.a. metaldele som skulle speciallaves til den gamle båd/ dame. Stor ros
til alle som har hjulpet med ved arbejdet. Godt gået. Prisen for udskiftningen løb op i
underkanten af et hundrede tusinder kroner. Dejligt var det så, at Fabrikant Mads Clausen
Fonden sponsorerede 25.000 kr. til projektet og SYC’s venner sponsorerede 23.000 kr. –
mange tak for det. Restbeløbet er naturligvis betalt af SYC.
4) De Landbaserede Klubaktiviteter
Vi har igennem året gennemført forskellige aktiviteter – hvoraf alle er gengangere fra tidligere
år.
Nævnt i kronologisk orden:
Arrangementer:
 Julestue i klubhuset i december måned, hvor klubben er vært ved gløgg og
æbleskiver
 Træningsundervisning og vintersvømning i Juniorafdelingen
 Nytårskur i begyndelsen af januar – hvor vi hører lidt om det kommende år –
men ellers mødes og hilser på hinanden – og hvor SYC er vært med en lille
frokost og drikkelse
 Torskespisning – altid første fredag i februar - igen i år udelukkende for
medlemmer med ulige personnumre
 Standerhejsning – i starten af april måned, hvor SYC er vært med en lille frokost
og drikkelse
 Velkomst- og introduktionsaften for nye medlemmer - første tirsdag efter
Standerhejsningen
 Standernedhaling – i slutningen af oktober måned, hvor SYC er vært med kaffe/
te og kage
Ud over de nævnte aktiviteter ovenfor har der været gennemført en del arrangementer i de
enkelte udvalg, og vores Tursejlerafdeling har gennemført rigtig gode fællesarrangementer så
som:






Lynkursus i dieselmotor ved MJ Værft
Foredragsaftner – hvor Flemming Clausen fortalte om sine verdensomspændende
kapsejladser
Virksomhedsbesøg – hos Elvstrøm Sails
Sikkerhedscheck af medlemmers redningsveste
Fælles sejlture – til Kiel og Flensborg
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Hør/ se mere uddybende beretning fra Tursejlerudvalget andet steds.
5) Faciliteterne på Havnen
Vi har flere udvalg, der sikrer gode faciliteter på havnen:
1.
2.
3.
4.

Traktor
Bådkran
Mastehuse
Klubhus

Traktor: Bliver forsat flittigt brugt, og der gøres et flot stykke frivilligt arbejde mht. optagning,
placering af både på den store p-plads og søsætning igen. Vores ”nye” udvalg – medlemmerne
i udvalget - har forestået et flot arbejde med udkørsel af vogne og både om foråret og
returkørsel igen om efteråret. Det er godt, at vi har fået helt styr på reglerne omkring
transporterne, så der ikke er tvivl om rettigheder, pligter og ansvar.
Bådkran: Er blevet checket og serviceret – og der har ikke været større nedbrud i år. Flot
arbejde. Vi har fået rapporteret enkelte misbrug/ misligholdelse af reglerne vedr. bådkranen –
hvor medlemmer (fra SSM) har lånt bådkransnøglerne ud til andre/ ikke medlemmer – og
den går naturligvis ikke. Bestyrelsen har aftalt med Kranudvalget, at gentagelse ikke kan
accepteres og at nøglerne i så fald skal inddrives.
Mastehuse: Troels har igen, i samarbejde med SSM, fået styr på alle master således, at de nu
ligger godt på hylderne vinteren over. Foran mastehuset er der blevet lagt fliser til oplægning
af master, når der skal arbejdes på dem, og det virker rigtigt godt. Arbejdet med
fliselægningen er foretaget sammen med juniorafdelingen og havnen. Flot arbejde.
Klubhuset: Niels Henrik Nielsen forestår flot, efter Viggo Asmussen, den daglige drift samt
udlejning. Grundet vores projekt mht. klubhus-renovering og udbygning, er der ikke foretaget
større investeringer i klubhuset, og vedligeholdelsen er holdt på et minimum.
Renovering af klubhus: Sidste år, på generalforsamlingen, fik bestyrelsen mandat til at gå i
gang med søgning af økonomisk støtte til projektet hos firmaer og fonde. Som sagt så gjort. Vi
fik udformet pæne ansøgninger, og fik dem sendt ud først på året i 2016. Det lyder meget
enkelt, men det skal jeg hilse og sige, at det ikke er. Først skal man finde de firmaer og fonde,
hvor, man mener, at man kan komme i betragtning, så skal ansøgningen udformes og sendes,
og i flere tilfælde skal der tages personlig kontakt forud eller efterfølende. Og tror man, at man
modtager svar på sine ansøgninger kort tid efter afsendelsen – så må man tro om igen. Der
foregår ofte en screeningsproces hos firmaerne og fondene, og vi har oplevet at måtte give
personligt interview. Det tager alt sammen tid. Men efter sommerferien begyndte vi at kunne
skimte nogle positive tilbagemeldinger – og her i efteråret fik vi så besked fra først Sydbank
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Fonden, at fonden støtter SYC med 50 tusinde kr. og lidt senere fik vi besked fra A. P. Møller
Fonden, at fonden støtter SYC med 1 mil. kr. Og det blev vi naturligvis meget glade over.
Bestyrelsen har på vegne af SYC takket mange gange og meddelt, at vi fortsætter arbejdet.
Bestyrelsen anser de 2 fondes støtte til klubhusprojektet som det første rigtige gennembrug,
og beder derfor forsamlingen om tilsagn til, at måtte fortsætte arbejdes med at søge midler
hos flere firmaer og fonde.
Men inden vi formelt beder forsamlingen om mandat til at fortsætte, så lige en meget vigtig ting:
Vi har startet en indsamling til klubhusprojektet blandt SYC’s medlemmer via Betternow:
Pt er der her kommet 22.800 kr. ind på den konto – doneret af 11 personer, medlemmer og
ikke medlemmer. Der er givet beløb fra 500 til 5.000 kr.:
https://dk.betternow.org/en/fundraisers/klubhus-renovering-sonderborg-yacht-club
Bestyrelsen vil gerne opfordre – meget – til at I, medlemmer støtter op omkring
klubhusprojektet og finder et beløb frem, som I hver især kan støtte projektet med – og
indbetaler på hjemmesiden: www.dk.betternow.org ; (søg på hjemmesiden med angivelse af
ordet ”klubhus renovering”)
Støt med det beløb som I kan afsætte – om end beløbet ikke måtte være stort – støt alligevel.
Det er meget vigtigt, at et stort antal medlemmer støtter projektet. Det gør det lettere, når vi
søger firmaer og fonde, når de kan se, at mange medlemmer støtter op omkring projektet. PS:
Beløb man indsætter, på www.dk.betternow.org , og støtter projektet med, bliver fradraget
selvangivelsen automatisk, hvis man ønsker det.
Bestyrelsen vil gerne bede om et mandat til at fortsætte klubhus projektet – til at få
finansieringen på plads til næste generalforsamling. Vi tror på, at finansieringen kommer på
plads i løbet af 2017, og at vi så kan sætte spaden i jorden i 2018:
Så, hvad siger forsamlingen? Skal vi fortsætte projektet – har bestyrelsen mandat til at gå
videre?
6) Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v.
Vi har fortsat et godt samarbejde med langt hovedparten af vore partnere:
-

Samarbejdet med SSM og SFF: Fortsat god og konstruktiv dialog med SSM. Mht. SFF
– så har der været en lille disputs, hvor SFF beklagede sig over, at de ikke kunne
bruge bådkran, traktor på lige fod med SYC og SSM. Her måtte vi melde tilbage, at
det kan de ikke, af den simple grund, at de ikke har bidraget - hverken med frivilligt
arbejde og økonomi.
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-

Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds: Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds er fortsat godt –
både i Juniorafdelings- og senior regi.

-

Samarbejdet med Idrætshøjskolen, IHS: Fortsat godt samarbejde omkring brug af
både og brug af IHS lokaler m.v.

-

Samarbejdet med Sønderborg Kommunen, Kultur og fritid, Visit Denmark mv.: Vi har
et godt samarbejde omkring vore kapsejladser, hvor kommunen er en aktiv
medspiller. Det samarbejde vil vi absolut fortsætte. Vi har allerede aftalt, at vi til
næste år vil fortsætte sejlads for "Newcomers Network".

Vi vil i SYC fortsætte overfor nævnte samarbejder og finde nye partnere, hvor vi finder det
nyttigt.
7) Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v.
-

Samarbejdet på tværs i SYC: Igennem året, har der været et godt samarbejde på
tværs af alle udvalg ifb.m. stævner og kapsejladser

-

Klubhusudvalget: Niels Henrik Nielsen tog over som Klubhusformand, efter Viggo
Asmussen sidste år. Niels Henrik er hurtigt kommet ind i arbejdet og har forestået
styringen af klubhuset flot.

-

Traktorudvalget: Der er gennemført flot arbejde med styringen og transporten af
både på havnen. Og igen, godt - at vi har fået styr på rettigheder, pligter og ansvar.

-

Tursejlerudvalget: Sidste år kom er der flere medlemmer ind i udvalget, og det har
resulteret i gode arrangementer igennem det forløbne år. Bl.a. var Fælles-sejl-turen
til Flensborg en succes. Den bød bl.a. på en byrundtur i Flensborgs gamle bydel med
en særdeles god guide, har jeg fået fortalt. Vi er flere, som håber på, at fælles-sejlturen gentages i 2017 (og så vil jeg også gerne deltage).

-

Ohøj og SYC hjemmesiden. Vi har samme udfordring som sidste år. Vi skal forbedre
os meget, men vi mangler nogle frivillige til et Ohøj, hjemmeside /
Kommunikationsudvalg. Så hvem har lyst?

-

Sikkerheds Ambassadør: Fra DS side blev der i 2015 og start 2016 gennemført et
tiltag for at få en lokal Sikkerheds Ambassadør på benene i klubberne. Vi var så
heldige at Mathias Rousing påtog sig hvervet i SYC. Opgaven er at promovere
sikkerhed på havn, båd og til søs. Matias påtog sig straks opgaven og promoverede
sikkerhed første gang i fb.m. vores arrangement Kontrol af Redningsveste.
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8) Klubbens Økonomi
Vi må desværre igen år melde et underskud ud. Efter mange år med flotte overskud – så 2 år
med underskud – ikke godt. Underskuddet i år er på ca. 72 tusinde kroner.
Og hvad skyldes så det? Det skal vi høre senere under gennemgangen af regnskabet, men
overordnet skyldes det:





Færre sponsorindtægter end tidligere
Mindre overskud fra kapsejladser
Større vedligeholdelsesomkostninger som er taget af en gang når de kom; Stor
flagmast og ledsagerbåde sidste år og Jollemor i år
Og vi har ikke kunne køre ned på den løbende drift af SYC – som modsvarede de store
”engangsudgifter” som vi har haft.

Vi har i bestyrelsen drøftet emnet, uden afslutning – så fremadrettet ligger der en udfordring
for den nye bestyrelse, at få SYC’s økonomi til at balance igen.
9) Bestyrelsens syn på Fremtiden – med forbehold for den nye formands intentioner
Fremme breddesejlads: Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at fremme og styrke breddeaktiviteterne – for alle sejladsafdelinger – fra juniorer til seniorer – og til Sejlerskolen.
Klubhus renovering. Vi vil som sagt tidligere gerne fortsætte projektet.
Ohøj – hjemmeside - kommunikation: Vi skal blive bedre til at kommunikere, men bestyrelsen
klarer ikke dette alene, ved siden af alle de øvrige arbejder den har. Vi mangler meget et
”kommunikationsudvalg” – der vil være med til dette.
Derudover vil vi arbejde for:
1. At tiltrække nye medlemmer – via prøvesejladser, klubarrangementer, og muligvis
sejlerevent – teambuilding.
2. At samle medlemmer til hyggeaftner – som foreslået fra medlemmers side.
Sejladserne i 2017



Som hidtil, skal vi have gode træningssejladser og SYC kapsejladser i 2016.
Vi vil gennemføre de årlige tilbagevendende større kapsejladser som:





Oxbridge
Als Rundt
Opti A-Cup
ZeroCup
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Vinter- og kommende sæson arrangementer i 2016-17:
Foreløbigt har vi følgende på programmet
1) Julestue. D. 4. december kl. 15
2) Nytårkur i midten af januar. SYC er vært ved en let frokost – og hilser på hinanden.
3) Torskespisning, den første fredag i februar
4) Hvor god er din bådforsikring? D. 8. februar
5) Navigation og søkort: D. 15. marts
6) Standerhejsning - SYC er vært ved en let frokost
7) Velkomst nye medlemmer
8) Et, 2 eller flere aftenarrangementer
Vi vil gerne høre fra jer hvis I har ideer til klubarrangementer.

10) Spørgerunden
… jeg vil gerne bede referenten om at fastholde spørgsmål, navn på hvem der spørger og svar
der bliver givet – som alt bedes ført til referatet.!
På bestyrelsens vegne
Poul R. Fedders
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