Standerhejsning Aalborg Sejlklub 21/4-2018 – Tale af formand Ole Skjaerbaek

Kære venner - Velkommen til standerhejsning 2018 i Aalborg Sejlklub – den 119 af
slagsen i klubbens historie, hvis jeg regner rigtigt (1899)
Tusind tak fordi i er mødt op på trods af vejr og vind ;-)
Jeg har altid haft et lidt anstrængt forhold til en talerstol – Det er en underlig
blanding af en romersk stridsvogn og sikkerhedsforanstaltning mod kasteskyts for
talere, hvis meninger ikke er er helt i balance med tilhørernes forventninger.
Vi står nu, ligesom ved alle de tidligere standerhejsninger, foran en helt ny
sejlersæson, som helt sikkert bliver fantastisk – om ikke andet, så i hvert fald
vejrmæssigt bedre end sidste år.
Jeg tror jeg taler på alles vegne når jeg siger at jeg glæder mig til at vinden får fat i
sejlene og hækbølgen rejser sig bag båden, på vej på nye eventyr.
Nu er det jo første gang jeg står her som formand for Aalborg Sejlklub og det er med
lige dele entusiasme, ydmyghed og frygt. Indtil videre er jeg blevet formand på
grund af nogle få ord og ideer og jeg er helt klar over at jeg kun lykkes med opgaven,
hvis vi alle arbejder sammen.
Jeg har mindet mig selv og bestyrelsen om, at vi er ganske almindelige medlemmer,
der blot har fået vores klubkammeraters mandat til, at tage beslutninger på deres
vegne. Det er derfor vigtigt, at vi på den ene side tager de beslutninger, der er
nødvendige for at holde klubben i gang, men at vi også på den anden side sørger for
at være afstemt med medlemmernes ønsker.
Det er ikke ”jer og os” – det er bare os og vi har et fælles ansvar for at skabe en god
sejlklub! Er I enige?
Jeg vil gerne præsentere de mennesker, som har valgt at bruge en stor del af deres
fritid på, at gøre Aalborg Sejlklub til godt sted at være:
Den første jeg vil nævne er leder af væksthuset for klubbens fremtidige medlemmer
– Loppecirkusdirektøren, der holder styr på klubbens energibomber - Leder af
Junior, jolle og handicapafdelingen, Jacob Marquard
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Næste i rækken, er ham der sørger for at uddanne klubbens medlemmer, så de får
gode og sikre oplevelser på vandet – Leder af sejlerskolen, Hans Jørgen Simoni
Vi mangler en eller to instruktører! Kontakt meget gerne Hans Jørgen…
Han futter heksen af til Stc Hans, arrangerer standerhejsning og sørger for andre
arrangementer, der knytter os medlemmer sammen, han giver klubben et socialt liv
og tilfører gode oplevelser – Aktivitetsleder, Søren Bak Rasmussen
Her skal lige nævnes fredagsbaren, som er en vigtig del af Aalborg Sejlklubs
aktiviteter i den del af året, hvor bådene er på land og det er nemt som medlem at
glemme at man er medlem af en sejlklub – Fredagsbarholdet ræk hånden op - Giv
en stor hånd til alle folkene bag!
Den næste person, er ham der har stået for de husspektakler, der har stået på
henover vinteren og som resulterer i et lækkert opdateret klubhus – han er ansvarlig
for Aalborg lækreste klubhus, med den smukkeste udsigt – Husinspektør, Christian
Gram
Ni har Christian jo ikke banket alle sømmene i selv, her har han haft stor hjælp af
onsdagsholdet de arbejdsfrie, som med blod sved og tårer har givet den gas, for at
vores klubhus bliver endnu bedre. Onsdagsholdet op med hænderne – Giv dem en
stor hånd!
Den næste jeg vil nævne sørger for at havnen fungerer, der er vand og på broer og
landpladser, nu nye vandslanger på broerne, han organiserer hvor vores både
placeres, at kranerne, liften og øvrigt materiel fungerer – Fartøjsinspektør, Claes
Strue
I bestyrelsen har vi et ”human memory-stick”, han tager referater på vores møder
og sørger for at de er tilgængelige for jer på hjemmesiden, så I kan følge med i hvad
vi laver – Sekretær, Michael Andreassen
Den næste er manden, der med ”øjne så store som tekopper”, holder vagt over
klubbens økonomi, han udarbejder budgetter og regnskaber, der giver grundlag for
bestyrelsens beslutninger – Kasserer, Peder Andersen
Og som alle ved - bag enhver formand står en stærk og kyndig (eller yndig)
næstformand. Ham her er samtidig leder for onsdags-sejladserne – Næstformand,
Thyge Steffensen
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En anerkendelse skal der i dag også lyde til vores to medarbejdere:
Den ene er hende, der sidder på kontoret med byens bedste udsigt og bare venter
på at hjælpe jer, vores søde kontormus – Vibeke Holm Jensen
Den anden er ham, der kører frem og tilbage med jeres både, han fejer, rydder op
og sørger for at havnen fungerer – vores allesammens – Lennert Johansen
Ja - og så er der bare mig selv tilbage, som jo bare skal sidde for bordenden, ringe
lidt med klokken og se pæn ud ;-)
Nu vil det jo være dejligt, som ny formand, at kunne fortælle at vi i fremtiden vil
gennemføre alle medlemmers ønsker, men i en klub med næsten 500 medlemmer
er det ”Mission Impossible”.
Her kommer I, kære venner, ind i billedet, som dem, der må stole på, at vi gør hvad
vi kan og får de bedst mulige aftaler igennem og træffer de beslutninger, der er
bedst for klubben og flest mulige medlemmer.
Jeg ønsker en åben og imødekommende bestyrelse, der er i øjenhøjde med
medlemmerne, en bestyrelse, der er let at komme i kontakt og dialog med.
Når vi har truffet upopulære men nødvendige beslutninger, og det kommer
uomtvisteligt til at ske, skal vi gøre os umage for at forklare baggrunden og hvorfor
det ikke kunne være anderledes.
For mig og mine sejlervenner, er Aalborg Sejlklub et fristed, hvor vi holder af at
mødes, arbejde på bådene, mødes til en lille lørdags-vino, få en sild i cockpittet eller
tage på eventyr til der hvor nu vinden blæser os hen.
Jeg håber I har det ligesom mig og vil gøre jeres for at give Aalborg Sejlklub liv og
sjæl i fremover også! Er I med på det?
Lige et par nye ting:
Vi er i gang med at opdatere hjemmesiden som får et nyt menu-system, der gør det
nemmere at navigere og finde tingene og så vil den få et designmæssigt løft.
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Vores Facebookprofiler er også under behandling og bliver fremover et bliver et
åbent forum for klubbens medlemmer, som jeg håber at I vil være en del af, ved at
lægge billeder og små historier på om det I oplever i klubben og på vandet.
Den nuværende ”Aalborg Sejlklub” profil lukkes ned og ”Klubliv Aalborg Sejlklub”
bliver vores hoved-FB-profil.
”Juniorafdelingen Aalborg Sejlklub” lever videre som kommunikationsplatform – og
på samme måde er det med ”Onsdagssejladser i Aalborg”
Vi har dannet en ny Media & PR-gruppe Lige nu står fire idérige og entusiastiske
mennesker sammen med mig om at give kommunikationen i klubben et ordentligt
skub:
Webmaster, Steen Sloth, pressekoordinator, Gunnar Munk Jørgensen, junior, jolle
og handicap koordinator, Jacob Marquard og sidst men ikke mindst tur- og
aktivitetskoordinator Gitte Kron. Giv dem en stor hånd!
Jeg vil slutte med at ønske, at alle vore medlemmer, som stævner ud fra Aalborg
Sejlklub på kortere eller længere ture, må have god vind, få masser af gode
oplevelser derude, og vende tilbage til hjemhavnen med skib og besætning i god
behold.
Rigtig god sommer alle sammen!

Trefoldigt hurra for Aalborg Sejlklub

