Standernedhaling 2016.
Så er det tid til at markere afslutningen på endnu en sejlsæson i Toreby Sejlklub.
De to fællesoptagninger af vores både her i oktober måned er forløbet planmæssigt
og helt uden problemer.
Det er igen Hans Lund, der har stået for planlægningen og koordineringen af
bådoptagningerne, og sammen med sine trofaste hjælpere, Karsten Reitz-Hansen,
Torsten Gansager og Henrik Lundvaldt forløb det hele efter planen. Alle både er
løftet sikkert på land og henstillet sikkert i de respektive stativer og vogne.
Vi skal alle være glade og stolte af, at vi har et hold af dygtige medlemmer, der år
efter år påtager sig denne meget vigtige arbejdsopgave i Toreby Sejlklub.
I alt har kranen i år løftet 86 både på land.
Andre medlemmer er kommet på land via slæbestedet, så i alt har vi ca. 100 både
stående på vores vinterpladser.
2016 er jo som bekendt Toreby Sejlklubs 50 års jubilæumsår.
Jubilæet blev fejret på behørig vis lørdag den 2. April, hvor vi havde en
reception/åbent hus arrangement i klubhuset i forlængelse af standerhejsningen kl.
1000, og om aftenen fejrede vi jubilæet med en fest for medlemmer i Odd Fellow
Logen i Nykøbing F.
Det var en fantastisk dag, og vi har i bestyrelsen kun fået positive tilbagemeldinger
fra de medlemmer, som deltog i festlighederne på jubilæumsdagen.
Sejlsæsonen startede i weekenden den 30. april og 1. maj.
Bådene blev hurtigt og sikkert sat i vandet denne weekend, og alle gik straks i gang
med de sidste gøremål i båden, så vi var klar til at tage hul på en ny sejlsæson.
Desværre viste vejret sig i løbet af sommeren ikke fra sin bedste side. Vi har haft et
meget skiftende vejr med perioder med regn og blæst, hvilket har betydet, at flere
medlemmer ikke nåede de mål, som de havde sat sig.
Sensommeren var til gengæld flot med mange solskinstimer og flotte aftener.
Der var rig mulighed for nogle flotte ture til de dejlige øer og havne, som vi har her i
området, hvilket mange medlemmer også benyttede sig af.

I min lille tale ved standernedhalingen sidste år, kunne jeg berette om det højeste
antal overnattende gæster i klubbens historie. Sidste år registrerede vi i alt 352
overnattende gæster.
I år kan jeg endnu en gang berette, at vi har haft det højeste antal overnattende
gæster i klubbens historie.
Selv om antallet af gæstesejlere er faldet en smule, så er antallet af autocampere
steget tilsvarende mere. Vi har 2016 i alt haft 403 overnattende gæster her i Toreby
Sejlklub.
Altså en samlet stigning på 51.
Vi er glade for, at så mange gæster vælger at lægge deres vej forbi Toreby Sejlklub,
men vi må nok også erkende, at klubbens kapacitet med hensyn til parkeringsplads,
toilet- og badeforhold ikke kan rumme ret mange flere overnattende gæster.
Vi har desværre også en stigning i antallet af en anden type gæster.
Flere og flere ankommer til vores klub, hvor de tager ophold ved klubbens borde og
bænke. I sjældne tilfælde også inde i klubhuset. Andre tager ophold i deres bil på
området, men fælles for en mindre gruppe af disse besøgende er, at de har utrolig
svært ved at finde de mange opstillede affaldsstativer eller affaldscontaineren ved
slæbestedet.
Det er næsten dagligt i sommerperioden, at vi skal bruge kræfter på at fjerne
henkastet affald fra disse personer. Efter at Burger King er åbnet i Guldborgsund
centret, har problemet med henkastet affald taget til.
I bestyrelsen har vi drøftet dette problem, men vi har ikke umiddelbart nogen
løsning, idet vi er enige om, at vi ikke ønsker en lukket klub, hvor kun medlemmer
kan færdes. Som sagt er det kun en mindre gruppe af besøgende, som ikke kan
finde ud af, hvordan man bør opføre sig.
Vi har også et problem med nogle firbenede gæster.
Vi har i sæsonen gentagne gange konstateret rotter på klubbens område.
Som man har pligt til anmelder vi hver gang forholdet til kommunen.
De danske miljøregler forbyder imidlertid udlægning af rottegift i områder, der er
beliggende mere end 10 m. væk fra en fast bygning.
Det betyder, at der ikke må stilles giftkasser med ilagt gift langs stenglaciet ved Abroen og langs Dæmningen, og det er netop her, at rotterne opholder sig.

Mange medlemmer har i løbet af sæsonen igen udført et stort frivilligt arbejde med
rengøring af klubhus og vedligeholdelse af vores grønne områder og beskæring af
træer og buske mv.
Inden sejlsæsonen fik vi bygget en ny flåde til ramslaget, og i umiddelbar
forlængelse af dette store arbejde, gik de samme medlemmer i gang med at
beklæde hele loftet i klubhuset med et lyddæmpende materiale, der tydeligvis har
givet en meget bedre akustik i klubhuset.
Det var et stort og flot stykke arbejde, som der blev udført i disse forbindelser.
Festudvalget har i løbet af sæsonen stået for flere gode arrangementer i Toreby
Sejlklub, hvilket vi selvfølgelig også er meget taknemmelige for.
Den årlige pinsetur gik i år til Maltrup Vænge i Sakskøbing Fjord. Et flot arrangement
med mange deltagere, og et arrangement, der sluttede lidt dramatisk, da en lille
motorbåd var i havsnød ud for Askø.
Bo Pedersen tøvede ikke med at sejle den nødstedte til undsætning og med tre af
vores medlemmers hjælp ombord på JOBO, fik de trukket den nødstedte sikkert ind i
havnen i Maltrup Vænge.
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle Jer, som har bidraget med arbejde stort som
småt i Toreby Sejlklub i løbet af sæsonen.
Den mørke og kolde tid er lige om hjørnet. Der er selvfølgelig ikke i vinterperioden
den store aktivitet her i klubben og ved bådene, der nu står på land.
Det giver bedre arbejdsforhold for personer med onde hensigter.
Det er som regel i den mørke tid, at vi får besøg af disse uønskede personer, og de
har allerede vist sig på vores område.
For ca. 3 uger siden fik en bådejer – et helt nyt medlem – stjålet sin kaleche til sin
båd, medens den lå fortøjret på sin plads på C-broen.
Vi kan på vores overvågningskameraer faktisk se to personer, der til fods forsvinder
op ad Dæmningen med kalechen under armen. Billederne er desværre ikke så
tydelige, at de to personer kan identificeres.
Det er ærgerligt for det pgl. medlem, og ærgerligt for os alle her i klubben, at vi ikke
kan have vores ejendele i fred.

Jeg vil derfor, som jeg altid gør på dette tidspunkt af året, opfordre Jer alle til lægge
Jeres vej forbi klubben, når I har tid og mulighed for dette. Tilse Jeres egen båd så
ofte som muligt og gå gerne i den forbindelse en lille tur på pladsen og observer, om
at forholder sig, som det bør.
Såfremt man i den forbindelse bemærker uregelmæssigheder – det kan f.eks. være
åbne kalecher, en løsrevet pressening eller i det hele taget bare noget, som ikke ser
rigtigt ud, så kontakt mig eller en fra bestyrelsen, hvis I ikke umiddelbart er bekendt
med, hvem der er ejer af den pågældende båd, så I kan kontakte den pgl. direkte.
Husk at der i aften er fællesspisning med medbragt mad og drikkelse her i klubhuset,
og at vi den 12. november afholder den årlige afriggerfest.
Menuen og tilmeldingslisten til afriggerfesten er fremlagt i klubhuset.
Når vi om lidt har taget vores klubstander ned, så er alle velkommen til en kop kaffe
og en småkage eller en øl og vand i klubhuset.
Tak for hyggeligt samvær i den forgangne sejlsæson.
Vi skal sædvanen tro udbringe et trefoldig leve for Toreby Sejlklub, hvorefter vi haler
vores klubstander ned som et synligt tegn på, at årets sejlsæson officielt af afsluttet.
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