
Formandens tale 
Velkommen til Bogense Sejlklubs standerhejsning 2017.

Ja tiden løber, - nu er der allerede gået 6 måneder siden vi strøg 
standeren og afsluttede sæsonen på vandet i 2016, fik bådene 
sat på land og gik i vinterhi. 
Der har gennem vinteren været rigtig god gang i klublivet med 
afvikling af fælles aktiviteter, nytårskur, foredrag, hyggemøder i 
ungdomsafdelingen, 2 månedlige møder i seniorklubben og ikke 
mindst undervisning i sejlerskolen.

Vi har hen over vinteren fået en del nye medlemmer i klubben, 
som jeg vil byde velkommen, og håber de må få glæde af at 
være en del af vores klub. 
Vi står nu overfor starten på en ny og aktiv sæson i 
Bogense Sejlklub.
Når man skuer ud over marinaen kan vi godt se at de sidste 
ugers dårlige vejr har haft sin indvirken på antallet af både som 
er kommet i vandet.
Men skal vi ikke beslutte at det dårlige vejr vi har haft i den 
senere periode må betyde der venter masser af godt vejr den 
kommende sæson i Bogense Sejlklub. 

Klubbens udvalg og frivillige hjælpere står igen klar med en 
masse tilbud og aktiviteter i den kommende tid. 
Ungdommen starter med sejlads mandage og onsdage,
tirsdagssejladserne starter op i næste uge, sejleskolen tilbyder 
igen praktisk sejlads hver uge, kursus i speedbådskørekort, 
man kan få prøvet sine evner af på SUP- board, der er se-
niorhygge 2 gange om måneden, og først i maj måned starter 
torsdagshyggesejladserne op igen.

Vores ligasejlere sluttede sidst år midt i 1. division, og starter 
igen op med at repræsentere Bogense Sejlklub ved årets første 
stævne i Struer den 20. maj.
Man har i år besluttet at hver klub skal have sin egen profil med 
specielle overtrækstrøjer med klubnavn/sponsorlogoer og et 
øge/ kaldenavn for klubbens sejlere.
Jeg kan her afsløre at Bogense Sejlklubs hold får øge/kaldenav-
net ”Happy Sailors”, - som jo kan tolkes i flere sammenhænge i 
forbindelse med deres sejlads og tilstedeværelse under stævnet.

Vores sejladsudvalg har sagt ja til at arrangere sæsonens første 
stævne for H bådsligaen, som afvikles her i Bogense om 14 
dage. 
Ja så har vi jo lige en Palby Fyn Cup igen, som afvikles for 
28. gang den 26-28 maj.
Vi satser i år på at gøre det yderlige spændende at følge med i 
sejladsen, med mere live streaming fra start og mål der vises på 
kæmpe storskærm her på forpladsen, og som noget nyt så har 
vi indkøbt 3 nye touchskærme hvor sejlerne selv kan trykke sig 
ind for at se info og resultater.

En af de årlige aktiviteter er jo Pinseturen, som i år går til Juels-
minde, hvor vi håber rigtig mange vil møde op og deltage lørdag 
den 3. juni – Mere om dette på hjemmesiden og ved opslag i 
klubben.
Så når vi frem til lørdag den 10. juni hvor man landet over afvik-
ler havnens dag, som er et tiltag for at skabe interesse for de 
maritime aktiviteter som klubber og havne kan tilbyde.
Der vil denne dag være en masse aktiviteter på havn og marina, 
hvor vi her fra klubben er aktivt med på kajen for at vise hvad vi 
har at tilbyde.
Vi afholder også åben båd ved proviantbroen, hvor vi vil forsøge 
at samle en del af klubbens både, så interesserede kan få en 
snak omkring det at sejle.
Hvis nogen af jer skulle have lyst at være med i dette med jeres 
båd, så vil jeg gerne have en melding om deltagelse, hvor vi 
samtidig hygger os, og laver lidt fælles frokost som klubben står 
for.
Jeg vil til slut gerne takke klubbens bestyrelse, udvalgene og 
øvrige hjælpere for den opbakning og det arbejde der lægges 
for dagen, hvor alle er indstillet på at yde en stor frivillig indsats 
til gavn for klubbens medlemmer.

Vi skal nu have sat klubstanderen som start på en forhåbentlig
god sæson med masser af godt sejlvejr.

Så synger vi klubsangen 
Bogense Sejlklub Længe leve
Derefter er ALBANI igen vært ved en øl eller vand.
Og kl. 13.00 er vores aktive udvalg med Birger, Ole og Torben 
klar med helstegt pattegris med tilbehør, som klubbens medlem-
mer kan købe for 50,- kr. 

Rigtig god sejlsæson til jer alle! 

STANDERHEJSNING 2017 - BOGENSE SEJLKLUB

Kolde vinde blæste fra vest. Så standerhejsningen blev holdt i
læ på bagsiden af klubhuset.

Men fremmødet og humøret fejle intet.

Formanden holdt traditionen tro tale med info om den kom-
mende sæson.

Klubsangen blev sunget..

..og Knud sang for, og spillede dertil.

Ole sørgede som sædvanlig for maden!


