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Klubben   har   54   aktive   medlemmer.   Vi   har   en   god   økonomi   (ca.   130.000   i   kassen)   og  
ligger   ingen   til   last!  
 
1 Fynskredsen   og   Dansk   Sejlunion:  
Der   var   lagt   op   til   at   fjerne   kredsene,   men   der   var   ikke   opbakning   til   det   til   årets  
generalforsamling.   DS   har   efterfølgende   planlagt   en   møderække   landet   over   for   at  
finde   de   opgaver   kredsene   skal   tage   sig   af.  
 
2 Medlemstilbud:  
Ud   over   klubbens   aktiviteter   i   sejlersæsonen,   har   vi   i   det   forgangne   år   til   vore  
klubmedlemmer   formidlet:   Både   optagning/søsætning    ved   vognmand   Lars   Nielsen  
fra   Faaborg.   Hvor   vi   søndag   den   15   april   søsatte   31   både   og   den   14   oktober   tog   vi  
31   både   på   land.   Klubben   sponsorerede   50.000   kr   til   den   mastekran   havnen   ville  
anskaffe   -   det   har   vi   fået   mange   rosende   ord   for   og   alle   har   kunnet   finde   sig   tilrette  
med   det   nye   udstyr.  
 
3 Kapsejlads:  
Klubbens  væsentligste  funktion  er,  at  stå  for  afholdelsen  af  kapsejladser  for            
medlemmerne.  Kapsejlads  resultaterne  har  løbende  været  udsendt  via  e-mail  samt           
på  faldsled.com.  I  forbindelse  med  standernedtagning  gav  klubben  en  øl  og  en             
sandwich,   mens   vi   fejrer   de   bedste   mandskaber   ved   årets   kapsejladser.  
Vores   kapsejladser   fungerer   meget   fint,   idet   11   både   deltog   en   eller   flere   gange   –  
der   er   en   rigtig   god   stemning    i   havnehuset   -   til   ”natmad”   -   efter   hver   sejlads.  
Vores   kapsejladser   er   lidt   fastlåste   i   toppen   idet   vi   gennem   flere   år   har   Søren,   Poul  
og   Torben   som   de   første.  
 
Igen   i   år   var   sejlklubben   inviteret   med   til   den   lokale   havnefest,   idet   der   var  
arrangeret   en   kapsejlads   lørdag   den   27   Juli,   hvor   klubben   deltog   med   4   både.    Vi  
andre   der   var   på   havnen   måtte   holde   den   gående   i   havneteltet,   med   det   store  
sildebord.   Her   er   der   god   plads   til   at   flere   kan   få   gode   oplevelser   på   havnen.  
 
I   år   var   der   ingen   fra   FSM   til   TucoCup   fra   Fåborg,   De   ønsker   at   have   så   mange   som  
muligt   med   -   med   og   uden   målerbrev.   Jo   flere,   der   deltager   jo   mere   interessant,   er  
stævnet   for   sponsorerne.  
 
Vi   må   ellers   erkende   at   det   er   svært   at   samle   både   til,   Lyø   rundt,   og   til  
hovedkapsejladsen,   jeg   tænker   at   de   fleste   har   andre   opgaver   i   weekenderne.  
 
4 Juniorafdelingen:  
Ungdomsafdelingen   er   på   standby   indtil   videre.  
 
5 Aktivitetsudvalget:  
Vi   blev   igen   pålagt   at   ”bruge   lidt   flere   penge”.   Vi   valgte   igen   i   år   at   holde   en   fest   for  
medlemmerne   med   påhæng   og   det   var   igen   en   stor   success   alle   var   glade.  
Helge   og   Frode   kørte   dette   igen   til   UG.  
 

6 Bladudvalget:  
Al   aktivitet   ligger   på   hjemmesiden   og   Facebook.  
 
7 Hjemmesiden:  
www.faldsled.com,     er   stadig   kilden   til   opdateret   information   om   klubben.  
 
8 Facebook:  
Jesper  Lindskov  har  oprettet  en  gruppe  på  facebook  -  søg  efter  “faldsled  sejl  og               
motorbådsklub”  så  kan  i  få  et  fint  billede  af  hvad  vi  har  lavet  de  sidste  to  år.  Gruppen                   
er  dog  stadig  meget  præget  af  at  Jesper  sejler  med  Flying  A,  men  alle  medlemmer                
af   gruppen   kan   lægge   billeder,   video   og   indlæg   til   vores   fælles   historie.  
 
9 Havnen:  
Havnebestyrelsen  har  klaget  over  strømforbruget  på  pladsen  i  vintermånederne,          
Man  skal  købe  sig  til  at  bruge  strøm  på  pladsen  -  500kr  pr.  sæson  og  så  er  det                   
stadig   kun   til   at   oplade   batterier...  
Referat   fra   møder   på   havnen   ses   på    www.faldsledhavn.dk  
 
10 Turbøjerne:  
Da   vi    har   meldt   klubben   ind   i   dansk   tursejler   forening,   for   bla.   at   få   hjælp   til   at   sætte  
og   hente   turbøjerne   -   det   har   fungeret   meget   fint.  
 
I    sæsonen   2020   vil   der   igen   ligge   2   DS   bøjer   i   helnæsbugten,   og   dette   system  
fortsætter.  
Se   evt.    https://dansketursejlere.dk/turboejer/  
 
Da   vi   er   medlem   af   dansketursejlere   kan   I   måske   benytte   nogle   af   deres   aktiver.  
 
21   Febuar.   2020,   Anders   Søndergaard .  
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