Standerhejsning 2018.
Velkommen til årets standerhejsning i Toreby Sejlklub.
Vi er samlet her i dag for at markere, at sejlsæsonen 2018 nu sættes i gang.
Vi har her i Toreby Sejlklub den tradition, at vi har standerhejsning og dermed tager hul på den nye
sejlsæson en uge, før bådene bliver søsat.
Jeg synes, at det er en meget fin tradition, for os der i disse dage er travlt beskæftiget med at gøre
vores både klar til den nye sæson – så er sæsonen startet.
For sejlerfolket gælder ikke kun om at sejle, men også om hygge og samvær i den sejlklub, som
man nu en gang tilhører, så på den måde er de fleste af os i gang med den nye sæson.
Jeg havde glædet mig til i dag at byde velkommen til en sæson, hvor vi havde fået uddybet vores
havnebassin, så ingen længere skulle stå i dynd med det nederste af kølen.
Vi har som I alle ved fået tilladelse til klapning af i alt 6000 kubikmeter bundslam.
Vi har indgået en aftale med rederiet Høj, som ville ankomme ultimo marts og fjerne de 6000
kubikmeter, inden søsætningen af vores både.
Uheldigvis skete der det, at et af rederiets fartøjer – Sirius Høj kæntrede under oprensningsarbejde
ud for Bogense den 10. marts.
Det var ikke Sirius Høj, der skulle indsættes hos os, men rederiet mangler nu et fartøj til de opgaver,
som man har indgået aftaler med.
Rederiet kontaktede os og redegjorde for situationen.
De kunne under ingen omstændigheder blive færdige med oprensningen hos os, inden søsætningen i
næste weekend, så vi aftalte, at vi udskyder uddybningen af vores havn til oktober/november, hvor
vores både er kommet på land igen.
Jeg håber for vores medlemmer med dybtgående køle, at de kommer igennem sejlsæsonen uden de
helt store kvaler.
Aftalen med rederiet med hensyn til mængde og pris for bortfjernelsen af bundslammet er uændret.
Klaptilladelsen, som vi har fået er gyldig indtil den 31. december 2022, og vi har pengene til at
betale for denne store opgave.
Det er drøn ærgerligt, at vi ikke får uddybet havnen inden sæsonen, men mon ikke, at vi kommer
igennem sæsonen uden de helt store problemer.
Den forgangne vinter har været lidt specielt.
I efteråret og i januar og til dels i februar måned havde vi en meget mild vinter.
Vi fik faktisk ingen sne, og vandet i vores havnebassin var kun tilfrosset med et tyndt lag is i ganske
korte perioder.
Sidst i februar måned netop som vi troede, at foråret var på vej, så fik vi masser af sne og flere dage
med frostvejr.
Midt i marts blev det så igen varmere. Sneen forsvandt, og nu måtte foråret være på vej, men nej.
Vi fik endnu en periode med masser og sne og frost.
Indtil for ca. 14 dage siden var sejlklubbens område dækket af sne, og ingen kunne komme i gang
med klargøringen af deres båd.
Måske var det den manglende aktivitet på vinterpladsen, som fik nogle tyve til at tage på togt her i
vores sejlklub.
På et tidspunkt i perioden fra den 24. – den 26. marts havde flere af vores medlemmer besøg af tyve,
der formentlig i nattens mulm og mørke gik om bord i flere både, hvorfra de stjal diverse elektronik
og andet maritimt udstyr.
Som tidligere nævnt, så havde vi også tyverier fra nogle medlemmers både i efteråret 2017.
I januar måned havde vi indbrud i vores værksted ved klubhuset, og ca. en måned senere havde vi
så indbrud i klubhuset.

Ved indbruddene i klubhuset og i værkstedet fandt tyven intet af interesse, men i forbindelse med
tyverierne fra bådene i efteråret og nu senest på vinterpladsen her for nylig er der bl.a. stjålet
diverse maritimt udstyr.
Det er ærgerligt for de berørte bådejere, og vi vil i bestyrelsen forsøge at vanskeliggøre forholdene
for tyve at færdes på vores område.
Vi overvejer bl.a. forbedring af vores overvågningskameraer og måske også nogle flere projektører
med sensor tænding.
Vi har en regel i sejlklubben om, at alle stiger skal være fastlåst.
Mange medlemmer efterkommer ikke den regel, så en tyv vil altid på vores område kunne skaffe
sig en stige, og derefter gå ombord på samtlige både på området.
Jeg skal derfor igen opfordre Jer alle til at fastlåse Jeres stiger.
Uanset hvad vi gør af tiltag, så vil vi aldrig kunne forhindre tyverier, så mit råd til Jer alle skal også
være, at I – hvis muligt - fjerner alle ting af værdi fra Jeres båd, når den står på land om vinteren.
Samtidig må I hver især gøre, hvad der er muligt for at vanskeliggøre en tyvs adgang og færden i
Jeres båd.
Som sagt har vi i næste weekend den fælles søsætning, hvor langt de fleste af bådene på
vinterpladserne bliver søsat. Jeg håber, at de hele forløber godt, som det altid gør.
Husk at være til stede i god tid og mindst to timer før søsætningen af Jeres båd.
Husk også på, at de som hjælper kranføreren er vores egne medlemmer, der ofrer en hel weekend på
dette arbejde.
Vi skal alle være glade og taknemmelige for, at vi også til dette betydningsfulde arbejde, selv kan
stille med frivillig arbejdskraft.
Nu er det tid til at vi hejser Dannebrog over vores klubstander som tegn på, at en ny sejlsæson er
indledt.
Som traditionen er her i klubben, så synger vi den omdelte sang, medens flaget går til tops.
Trefoldigt leve.
God sejlsæson.
Jan Krastrup

