Nordhavnen d 31 oktober 2020
Kære medlemmer af Snekken
I dag blev standeren taget ned. Vore to æresmedlemmer, Ole Svensson og Jørgen Andreasen, forestod
nedtagningen, som vanen tro skete med sikker hånd.

Normalt er standernedtagningen en god anledning til at mødes og sige hinanden tak for en god sæson.
Sådan blev det desværre ikke i år. Coronapandemien er endnu engang blusset op og sneget sig ind i vores
tilværelse. Håndsprit, mundbind, afstand og forsamlingsbegrænsninger i det offentlige rum. Det er nok
noget vi må leve med i et stykke tid. Og senest er der introduceret et nyt begreb – Corona-tristhed. I
Snekken holder vi modet oppe. Vores aktivitetsudvalg arbejder ihærdigt med at sætte et program sammen
for vinteren, som vi kan mødes omkring. Det er stadig muligt at mødes under kontrollerede forhold, og
Iseling Skolen vil blive rammen om forskellige aktiviteter. Dette vil I høre meget mere om. Også Sejlerskolen
er som sædvanlig undervejs med kursusprogram. Et godt sted at mødes for at blive klogere på det maritime.
Traditionen tro skulle vi have uddelt præmier til vinderne af de forskellige kapssejladsaktiviteter. Det bliver
ligeledes anderledes i år. Vinderne af onsdagssejladserne vil blive offentliggjort i en separat meddelelse.
Kapsejladsudvalget vil sikre, at vinderne får overrakt præmierne på sikker afstand.
Ungdomsafdelingen har afholdt klubmesterskab, som blev sejlet i optimistjoller og her blev vinderne Yaki
på førstepladsen efterfulgt af Lærke N på andenpladsen og Gry og Storm delte trediepladsen. Stort tillykke
til Jer. Der blev også dystet i Tera og også her løb Yaki med førstepladsen. I Feva gik førstepladsen til Fredrik
og Nicklas. Tillykke til Jer.
Sejlerskolen har igen gennemført undervisning af voksensejlere om end i en Corona version. Sejlerskolen
har haft 6 elever, som først kom på vandet i juli. Da alle er førstegangselever har ingen været til prøve.
Projektet omkring eventuel opførelse af nyt klubhus forløber rigtigt godt. Klubhusudvalget har arbejdet
intenst med dels at rejse kapital, dels at udmønte de krav til udseende og funktionalitet i nyt klubhus, som
Snekkens medlemmer meget tidligt i forløbet havde identificeret. Vi er i skrivende stund i gang med at
indhente tilbud fra entreprenører således, at vi er i stand til at fremlægge et totalt projekt for Snekkens
medlemmer på næste generalforsamling. Fornemmelsen lige nu er rigtig god med hensyn til både klubhus
og finansiering.

En ting er vore fysiske rammer for Snekken. Flere yderligere betingelser skal være opfyldt for, at et godt
sejlermiljø eksisterer. I denne forbindelse vil jeg gerne takke Vordingborg Kommune for aktiv deltagelse i
klubhusprojektet. Samtidig tak til vores havnefoged Peter Kehlet, som spiller en meget vigtig rolle i
samspillet mellem Vordingborg Kommune og havnes brugere.
Vigtigst af alt for et godt klubmiljø og foreningsliv er dog klubbens medlemmer. Uden aktive medlemmer
ingen klub. Det er glædeligt, at så mange støtter op om Snekken. Vi er i dag mere end 300 medlemmer. Det
er fantastisk – også set i lyset af, at tilbuddene er mange og konkurrencen om medlemmerne er stor. I
Snekken har vi plads og hjerterum til mange flere medlemmer. Det starter ved de unge!
Ungdomsafdelingen har ydet en fantastisk indsats – som sædvanligt- og håbet er at fastholde de unge.
I Snekken vil vi endnu engang prøve at stable et motorbådsudvalg på benene. I bestyrelsen anser vi det for
et af de vigtigste områder til at skabe samling om vores klub. Alle, som har interesse i at skabe sammenhold
om dette område, bør melde sig under fanerne. Man behøver ikke nødvendigvis at være ejeren af et
motorfartøj. Der er plads til enhver, som vil give lidt energi til motorbådsudvalget. Vinteren er oplagt til få
dette vigtige arbejde sat på skinner. Ronni Lykkehus har sat sig i spidsen for motorbådsudvalget, og han
venter på mange henvendelser fra interesserede medlemmer.
Til slut skal vi have uddelt de to standere. I år går ungdomsstanderen til Marius, som får standeren for at
have udvist særligt godt kammeratskab og interesse for sejlads. Marius er altid klar med en hjælpende
hånd. Stort tillykke til Marius for anerkendelsen. Ungdomsudvalget vil sikre, at Marius for tildelt
ungdomsstanderen.
Endnu engang har vi i bestyrelsen valgt at tildele den store stander til Jan Fredriksen. Jan får standeren for
altid og utrætteligt at række en hjælpende hånd ud til både ungdomssejlere og voksne, som har brug for
hjælp på havnen. Jan har på sin stilfærdige måde været en samlende person, som ved sit eksempel skaber
en rigtig god klubatmosfære omkring sig. Til dig Jan kan du nu gå efter at lave et hattrick. Tak for dit gode
eksempel.

Til de forskellige udvalg og alle andre, som har ydet en indsats for Snekken, vil jeg ønske jer god arbejdslyst i
vinter, og stor tak for jeres indsats til gavn for os alle.
Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter uden for meget Corona-tristhed. For hver dag der går, nærmer vi
os jo foråret - 2021. Pas godt på jer selv og hinanden.
Mange sejler hilsener - Niels

