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Vi kan nu se tilbage på endnu en god og aktiv sæson i Bogense Sejlklub, som rigtig fint er fortalt og 
beskrevet ud fra de enkelte udvalgs beretninger. 

Året 2018 blev skudt godt og grundigt i gang ved nytårskuren, hvor rigtig mange medlemmer var 
samlet i klubhuset til nogle spændende og hyggelige timer med Sepp Piontek. 

Standerhejsningen blev afviklet i flot solrigt vejr, hvor vi havde en rigtig fin dag med grillstegt pattegris, 
joller og aktivitet i vandet, musik og hygge i klubhuset og som et noget nyt blev der afholdt 
”brugtmarked”. 

Der har året igennem været en masse ugentlige aktiviteter for ungdom, sejlerskole, tursejlads, 
kapsejlads, sup og seniorhygge. – Det er fint at vi i klubben kan tilbyde en bred vifte af gode 
forskellige tilbud for vores medlemmer ud over klubbens faste fælles aktiviteter. 

Palby Fyn Cup blev for 29. gang afviklet sidst i maj måned, hvor der i år kunne spores en fremgang i 
antallet af deltagere, der ikke mindst skyldtes, at X-99 klubben havde valgt at bruge sejladsen som 
uofficielt DM, hvilket betød der stillede 24 stk.  X-99 til start mod 6 stk. året tidligere. 

Det blev under sommerligt vejr et rigtig fint gennemført arrangement såvel på kajen, som på vandet, 
hvor der igen skal lyde en stor tak til Palby Marine, øvrige sponsorer/samarbejdspartnere, BGIF og 
ikke mindst alle vores frivillige hjælpere i klubben. 

Njordsejladsen som gennem flere år har været afviklet i samarbejde med Brejning og Juelsminde blev 
afviklet i juni måned, hvor Bogense med 16 deltagende både i år løb af med sejren. 

Det er en rigtig god sejlads, hvor alle, såvel tur- som kapsejlere, mødes til en dyst på vandet med 
efterfølgende grill og hygge i klubben efter sejladsen. 

Det er efter aftale nu Bogense, som står for den fælles økonomi og administration af dette stævne. 

Også her en tak for indsatsen til vores lokale hold bag arrangementet. 

Bogense Sejlklub var i år arrangør af DM for H-Både, som med succes blev afviklet først i juli måned, 
hvor de mange deltagende sejlere kun havde ros til Bogense for et rigtig flot sportsligt afviklet stævne 
og med super forplejning og service på land. 

Der skal herfra lyde en stor tak til kapsejladsudvalget og de mange hjælpere for en perfekt afvikling af 
stævnet og ikke mindst det flotte økonomiske resultat, kapsejladsudvalget efterfølgende har leveret til 
årsregnskabet. 

  

Bogense Sejlklub investerede for 3 år siden i en J-70 sportsbåd, som dels skulle anvendes til at 
udbygge/fastholde antallet af yngre sejlere og dels skulle være et tilbud til de af klubbens medlemmer, 



som havde lyst til at prøve kræfter med at sejle/dyste i denne type sportsbåd, Ligeledes skulle båden 
anvendes til træning for vores deltagende hold i Sejlsportsligaen. 

Desværre har interessen og aktiviteterne omkring båden ikke levet op til vores forventninger, hvilket 
har betydet, at vi nu har afhændet og solgt båden til Skovshoved Sejlklub. 

Hvis der evt. senere skulle vise sig et grundlag/interesse for denne bådtype, som mange andre 
klubber i dag har vældig stor succes med, ja så må vi se på om der evt. skal anskaffes en igen. 

Bestyrelsen har i stedet besluttet, at der nu skal investeres i 2 stk. J-80 klubbåde, som dels er en 
konsekvens af den stigende interesse for deltagelse i sejlerskolen, hvor klubben står og mangler både 
til undervisning af eleverne, og dels er disse både velegnet til spændende sejlads for de ældste 
sejlere i ungdomsafdelingen, og ikke mindst så kan de anvendes til kapsejlads/matchrace og 
eventarrangementer i klubben. 

I forlængelse af beslutningen om at afhænde vores J 70 har klubbens hold i sejlsportsligaen efter nøje 
overvejelser valgt at trække sig, hvor holdet ellers i 2018 har ydet en flot indsats i 2. division, som 
endte med en samlet 2. plads, der ellers betød oprykning til 1. division. 

At deltage sejlsportsligaen kræver at holdet afsætter 4 hele weekender gennem sæsonen, og da det 
efter flere forsøg ikke rigtigt er lykkedes at udvide holdet, så har de 4- 6 gutter som mere eller mindre 
alle har været med til samtlige stævner i de 4 sidste år, nu valgt at tage en velfortjent pause. 

– En kæmpe tak til holdet for en rigtig flot indsats med masser af gode resultater på vegne af 
Bogense Sejlklub blandt landets bedste hold i Sejlsportsligaen. 

Vi kan i klubben glæde os over en netto medlemsfremgang på 20, således vi i dag kan mønstre et 
medlemstal på 385. 

Det er rigtig positivt at vi kan fastholde og udbygge vores medlemstal, men vi skal stadig have fokus 
på at tiltrække flere nye og yngre medlemmer, så vi kan fortsætte denne positive udvikling. 

Det er derfor vigtigt at vi fortsætter med at lave arrangementer for at tiltrække nye sejlere, som f. eks. 
den årlige afvikling af ”Havnens dag”, hvor klubben i samarbejde med Nordfyns Kommune, Nordfyns 
erhverv og turisme samt en masse andre aktører deltager som en del af et rigtig godt og omfattende 
program. 

På baggrund af at over 1/3 af klubbens medlemmer er over 60 år, så har bestyrelsen besluttet man vil 
arbejde på at få nedsat et ”seniorudvalg”, som forventes at skulle forestå aktiviteter mv. for klubbens 
mange seniorer, og bestyrelsen vil i den anledning starte med at få beskrevet formål og forventninger 
til det kommende udvalgs virke, som så efterfølgende vil blive præsenteret på et møde med henblik 
på nedsættelse af et kommende seniorudvalg i klubben. 

Jeg vil ikke undlade at glæde mig på klubbens vegne over det flotte årsresultat som vores regnskab 
ender med at udvise, og til trods for at det er påvirket af flere planlagte afholdte investeringer i udstyr 
og vedligehold af klubben, vel nok samlet set ender med at blive et af klubbens bedste resultater 
nogensinde, der fremadrettet er med til at sikre en fortsat positiv udvikling af Bogense Sejlklub. 



Jeg vil gerne afslutte min beretning med at takke udvalg og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, 
og jeg ser frem til en fælles indsats for at styrke klubbens fremtidige aktiviteter. 
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