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Som   I   lige   har   kunne   høre   fra   klubbens   udvalgsberetninger,   så   har   der   året   igennem   været   god   gang   i  
klublivet,   aktiviteter   og   tilbud   til   klubbens   medlemmer.  

Året   2019   blev   skudt   i   gang   med   nytårskuren,   hvor   aktivitetsudvalget   stod   for   forplejning   og  
underholdning   af   klubbens   lidt   over   100   fremmødte   medlemmer.  

   

I   forbindelse   med   det   store   arrangement   omkring   VM   i   cykelcross,   der   blev   afviklet   her   på   havnen  
sidst   i   januar   måned,   havde   BS/Palby   Fyn   Cup   indgået   en   aftale   med   Nordfyns   Erhverv   og   Turisme  
omkring   leje   af   vores   klubhus   til   forplejning   af   de   mange   frivillige   hjælpere.  

Et   rigtig   flot   afviklet   arrangement,   som   vi   alle   på   Nordfyn   kan   være   stolte   af.  

Opstart   af   sæsonen   på   vandet   blev   traditionen   tro   markeret   med   standerhejsning   i   april   måned   med  
livlig   aktivitet   og   hygge   på   kajen   og   i   klubhuset.   Dejligt   at   se,   ungdommen   var   rigt   repræsenteret.  

 

Efter   standeren   var   sat,   blev   klubbens   nyanskaffede   J.80   døbt   ”Nordfyns   Bank”,   som   ungdom   og  
sejlerskolen   har   haft   stor   glæde   af   gennem   sæsonen.  

Bestyrelsen   har   tidligere   besluttet   at   der   skal   indkøbes   i   alt   2   stk.   J-80,   så   vi   leder   derfor   stadig   efter  
en   mere,   og   måske   kan   vi   være   så   heldige   at   finde   et   eksemplar   mere   inden   kommende  
standerhejsning.  

Sidst   i   maj   måned   gik   starten   endnu   en   gang   på   Palby   Fyn   Cup,   som   i   år   kunne   fejre   30.   års  
jubilæum.  
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Det   blev   et   arrangement   og   en   sejlads,   som   blev   gennemført   i   flot   vejr   med   stor   aktivitet   på   kajen  
torsdag   aften   og   ikke   mindst   ved   skippermødet   fredag.  

Et   arrangement   af   denne   størrelse   og   kvalitet   kræver   hjælp   og   støtte   fra   såvel   sponsorer   som   frivillige  
hjælpere.   Det   er   derfor   glædeligt   at   vi   i   perioden   fra   2019   til   og   med   2021   har   lavet   en   forlængelse   af  
aftalen   med   vores   hovedsponsor   Palby   Marine   og   samarbejdsaftalen   med   BGIF   Støtteforening.  

En   kæmpe   tak   til   alle,   som   støtter,   hjælper   og   ikke   mindst   møder   op   og   deltager   hvert   år   til   Palby   Fyn  
Cup.  

I   juni   måned   var   der   et   jubilæum   mere,   da   Njordsejladsen   blev   afviklet   for   20.   gang.  

Igen   et   flot   arrangement   med   stor   opbakning   til   sejladsen   fra   klubbens   sejlere,   som   fik   en   hyggelig  
dag   på   vandet   efterfulgt   af   socialt   samvær   og   hygge   i   klubben   efter   sejladsen.  

Bogense   var   igen   den   klub   som   flot   kunne   mønstre   de   flest   deltagende   både   (20   stk.),   men   trods  
dette   kunne   vi   ikke   komme   i   betragtning   i   konkurrencen   (bedste   klub),   da   kun   4   af   disse   både   deltog  
under   kapsejlads,   hvor   bedste   klub   beregnes   ud   fra   de   5   bedst   placerede.   –   Det   er   selvfølgelig  
ærgerligt   hvis   Bogense   Sejlklub   ikke   kan   deltage   i   den   egentlige   konkurrence   klubberne   imellem.  

–   Det   må   vi   simpelthen   kunne   gøre   bedre   næste   år.  

Årets   pinsetur   gik   i   år   til   Endelave,   hvor   klubbens   formand   for   ungdomsudvalget,   Martin   Teglgaard  
Rise,   under   sædvanligvis   festlige   former   blev   udnævnt   som   klubbens   nye   eskadrechef   og   dermed   fik  
ansvaret   for   næste   års   pinsetur.  

Vores   gamle   dommerbåd   Mary   er   (efter   14   års   tro   tjeneste)   blevet   solgt   og   en   ny   klub-/dommerbåd   er  
blevet   indkøbt,   som   vi   forventer   vil   kunne   anvendes   til   flere   forskellige   formål   på   tværs   af   klubbens  
udvalg.  

En   tak   skal   lyde   til   Nordfyns   Marine,   som   dels   anviste   den   nye   fine   båd   og   dels   hjalp   os   med   at   sælge  
Mary   på   under   14   dage,   –   hvilket   må   siges   at   være   særdeles   godt   gået.  

Vi   har   mange   ting   i   klubben   som   løbende   skal   vedligeholdes   og   repareres,   og   i   den   anledning   vil   jeg  
ikke   undlade   at   glæde   mig   over,   hvordan   vores   klubhus   og   omkringliggende   arealer   altid   tager   sig  
pænt   ud   med   nymalet   træværk,   nye   skilte   og   logoer,   flot   og   velplejet   græs   og   et   rent   og   ryddeligt  
klubhus.  

–   En   stor   tak   til   Torben   Daugaard   og   de   øvrige,   som   sørger   for,   det   altid   er   pænt   og   i   orden.  

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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