
Velkommen til standerhejsning 2022 
 
Når vi nu i dag står vi så her ved en ny istandsat flagmast, som takket være en 
donation fra nu nedlagte HSH-venner og en stor arbejdsindsats fra Matroserne og 
Yachtværftet har fået ny top og mindst 10 lag lak, kan vi se frem mod en ny 
spændende sæson uden de trælse corona restriktioner, som satte præg på 
sæsonstarten i 2020 og 2021. 
 
Siden vi fra 24 januar fik gang i tur- og aktivitets udvalgets klubaftener med 
fællesspisning, har vi haft rigtig godt gang i det brede klubliv, med 7 klubaftener 
med op til 80 deltagere til fællesspisning til kr. 50 og et interessant indlæg. 
Et koncept som vi helt sikkert kommer til at gentage næste vinter. 
 
Ny sæson 
Den nye sæson startede i denne uge med at ungdomssejlerne var på vandet tirsdag. 
Dejligt at se nogle friskeunge mennesker på havnen. 
I denne weekend er en lille træningslejr for nogle meget seje unge sejlere.   
 
Sejlerskolen  
Her har 26 elever netop bestået den teoretiske eksamen, og heraf har 11 
færdiggjort både teoretisk og praktisk del, og dermed opnået 
Duelighedsbevis. 
Når sommersæsonen starter i sejlerskolen, er der mere end 50 elever der 
sejler dels H-båd og J/70, i forbindelse med dels den praktiske del af 
duelighedsbeviset og dels boathandling og kapsejladsskole. 
Lad os gøre alt hvad vi kan for at de forbliver medlemmer af Horsens 
Sejlklub. 
 
Bæredygtighedsudvalg 
Her i formiddag har det nye Bæredygtighedsudvalg haft den første aktivitet med et 
vist velbesøgt loppemarked. 
 
Bæredygtighed er i det hele taget noget vi som medlemmer bør og skal tænke ind i 
vores hverdag i Marinaen og på vandet: 

• Tænk på hvor meget vand i bruger på broer og jolleplader 
• Os med motor skal tænke på, ikke at sejle for fuld gas 
• Sorter affald 
• Brug de nye miljøvenlige bundmalinger.  

Vi har fået sponsorat fra Hempel som gør, at vi kan teste forskellige nye 



miljøvenlige bundmalinger på klubbens både i år, og skal nok dele erfaringer 
med alle 

 
På generalforsamlingen som jo fandt sted for knap 4 uger siden fik i en lang 
beretning som også kikkede fremad mod den nye sæson, så nu vil jeg gerne komme 
med nogle få nedslagspunkter som bestyrelsen prioriterer i den kommende tid. 
 
Jeg beklager at vi aflyste ’Mød Bestyrelsen’ aftenen.  
Vi vil rigtig gerne i dialog med jer medlemmer, så den ’Mød bestyrelsen’ bliver 
gennemført senere, og her vil udgangspunktet være en ny medlemsundersøgelse 
som gennemføres i sensommeren.  Planen er at lave en klubaften inden nytår, så de 
input vi får, kan danne grundlag for eventuelle nye tiltag i 2023 sæsonen. 
 
Bestyrelsens prioriteter 
Nu hvor vi i de seneste år har brugt penge, tid og kræfter på at få opdateret vores 
grej, takket være en kæmpe indsats fra Matroserne og et godt samarbejde med 
Yachtværftet og Nortvig, er prioriteterne i hovedtræk følgende: 
 
Vi skal være flere medlemmer i klubben.  
Vi ligger stabilt omkring 600 men vil gerne øge med min. 25 per år de kommende år 
Opgaven bliver at tiltrække flere i alle aldersgrupper og dermed alle afdelinger, og 
så sørge for, at de som kommer ind også bliver i klubben 
 

• Overskrifterne på det er: 
o Vi skal være den foretrukne klub på havnen som nye bådejere melder 

sig ind i.  
Ikke den billigste, men den bedste i forhold til prisen.  
I al beskedenhed syntes jeg at det er det vi er, men  

o vi skal nok være bedre til at kommunikere ud, hvad man får som 
medlem af Horsens Sejlklub 

o Årsskrift kommet godt ud og det er forhåbentligt med til at skabe 
interesse 
Tak til Carl og Lena for et super godt arbejde.  

o Godt 700 modtager vores ugentlige nyhedsbrev som genereres fra 
nyhederne på hjemmesiden. 

o Her er der absolut plads til flere nyheder fra alt det vi gør i klubben 
 



o Omkring fordele, så har Tur- og aktivitetsudvalget har vist vejen til at 
lave flere og bedre aktiviteter for alle, og det kommer til at fortsætte. 
 

o Ungdomsafdelingen gør det godt og er vores vigtigste afdeling for 
rekruttering af nye medlemmer.  

o Vi kan og skal fortsat tiltrække flere unge og gerne få næsten alle til at 
fortsætte den kommende sæson.  
Konkret har vi gang i: 

§ Krabbeklub for børn fra 3 år – de unge skal motiveres i en tidlig 
alder 

§ Fortsat stor tilgang ind i optimistafdelingen – styrke kapacitet 
med trænere og grej samt forbedre vinteraktiviteter for fastholde 
de unge i miljøet. 

§ Jeg har nakket flere gange om tilgang af juniorer fra 13. år 
primært i J70 

§ Her er der lavet et nyt samarbejde med ungdomsskolen og 
folkeskolerne 

§ Allerede aftalt minimum 10 dage i år med J70 sejlads i 
dagtimerne 
 

§ Vi skal tænke på at der også er unge som bare vil på tur på 
vandet og ikke vil sejle race, men vi skal  

§ Selvfølgelig fortsat have en attraktiv jolleafdeling med Zoom og 
Laser 
 

o Vi skal have mere gang i kapsejladsmiljøet – flere på vandet i alle 
ugens dage 

§ I første omgang en opfordring til at flere kommer ud om 
torsdagen og en opfordring til, at tag nye gaster med på de både 
hvor i kan være flere. 

§ Når gasterne er med, så sørg for at dem som ikke er medlem, 
bliver meldt ind i klubben 

§ I den forbindelse vil vi skabe bedre rammer for dem som søger 
gaster eller gaster som søger skipper gennem en bedre 
’Gastebørs’ – den er på vej 

§ Også en opfordring til pigesejlerne om at komme med nye ideer 
til at få flere piger på vandet – WOW blomstrer i andre klubber. 

§ Der bliver inviteret til en WOW-dag i J70 inden sæsonen starter, 
hvor alle piger i klubben er velkomne 



§ Tirsdagssejladserne fortsætter med op/ned bane, og her er også 
plads til flere både – så det ikke kun er J70 der er på vandet. 

§ Seniorsejlads i J70 bliver så vidt muligt gennemført torsdag 
formiddag, og vi håber det kan trække flere af klubbens tidligere 
topsejlere ind i J70 miljøet. 
En ny Blue Brothers liga starter op, og jeg håber at vi får samlet 
et eller flere hold. 
 

§ Mentorordningen skal relanceret og markedsføres, så alle nye 
medlemmer får den nødvendige hjælp til, at blive god integreret i 
klubben. 
En opfordring til at jer som har noget at byde ind med her melder 
sig på, når vi om kort tid lancerer planerne for mentorordningen. 

 
• I det hele taget en opfordring til alle om at deltage i det frivillige arbejde i det 

omfang man har tid og lyst 
o Hjælp til kapsejladser 
o Blive matros og hjælpe til med vedligehold af klubbens materiel 
o Bliv Mentor 
o Hjælpe i ungdomsafdelingen 
o Hjælp til med at målebåde – måske uddan dig som måler 
o Uddanne sig som træner i ungdom eller instruktør i sejlerskolen eller 
o Tag gerne en uddannelse som baneleder  
o Hjælpe til med vores kommunikation – Vi kan bruge en web redaktør 
o Hjælpe til med administration – Vi kan bruge en sekretær 
o Melde sig som interesseret til bestyrelsen – der er ledige pladser næste 

år 
 
 
Tak til OnBoard medlemmerne 
Til sidst tak til vores OnBoard og Horsens til OL Sponsorer eller samarbejdspartnere 
som vi kalder dem. 
Tak til alle som støttede os i 2021 og alle som har meldt ud og sagt ja i 2022 
Vi har et godt program for 2022 og vi har en ny attraktiv HOL kampagne, så  
Kender i nogle potentielle sponsorer, som vi skal invitere til HOL Kick-Off den 24. 
maj så giv mig gerne et hint. 
 
Med det vil jeg ønske alle en rigtig god sæson! 


