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 Standerhejsning 7.4.2018  
Velkommen til standerhejsningen her i Esbjerg Søsport både til gamle 
og nye medlemmer. Vi markerer i dag starten på endnu en sæson, hvor 
vi sammen i fællesskab kan nyde vor fælles fritidsinteresse.  
Dette bliver forhåbentlig den sidste her i 2. bassin, da vi har fået opsigel-
sen på vort lejemål fra havnen og forventer at flytte hele anlægget til den 
ny lystbådehavn ved Esbjerg Strand således, at vi til næste år kan hejse 
vor stander der og fejre klubbens 50-års jubilæum. Hvis der er nogen 
der ligger inde med fotos eller anden form for memorabler, er vores se-
kretær meget interesseret i at låne det til vort jubilæumsskrift.  
Som I måske nok har bemærket er der fuld gang i aktiviteterne derude 
og vi tror på at de nok skal nå det, så vi ved afslutningen af denne sæ-
son kan pakke vort grej sammen og gå i gang med renovering af Y-
bomme og selve broanlægget. Vi regner dog stærkt med at det bliver 
nye broer der skal lægges ud i første omgang og at det gamle broanlæg 
efter renovering skal bruges til de ekstra 100 pladser som kommunen og 
mange andre har planer om der skal etableres. Det forventes at når hav-
nen en gang er færdig, vil den  
blive klassificeret som en A-havn.  
Desværre må vi nok i år tage afsked med omkring 20 medlemmer, heraf 
halvdelen bådejere, der endnu ikke har betalt kontingentet for medlem-
skab for 2018. Kassereren har trods gentagne rykkere ikke modtaget be-
taling fra disse medlemmer, der såfremt betaling ikke foreligger senest 
mandag, vil blive slettet som medlemmer og derfor ikke længere vil være 
at betragte som medlem i Esbjerg Søsport. Det vil selvfølgelig give plads 
til nye medlemmer og frigøre bådpladser til dem der står i kø for at få en plads i havnen.  



Resten af os kan derimod se frem til at ny og forhåbentlig god og spændende sæson i 
hinandens selskab og nyde kammeratskabet på fællesturene og med de aktiviteter som 
aktivitetsudvalget planlægger for os. I denne ombæring vil jeg opfordre til at de, der 
kunne tænke sig at være med i aktivitetsudvalget at melde sig til Jesper, da han meget 
gerne ser at der er frivillige, som vil tage en tørn med og skabe nogle uforglemmelige 
stunder for klubbens medlemmer. Når jeg nu nævner frivillige, så vil jeg også gerne op-
fordre til at medlemmer melder sig til vor havneudvalgsformand og til vor klubhusud-
valgsformand, da der dog stadig vil være noget vedligeholdelsesarbejde der skal udføres 
både på havnen og ved klubhuset inden vi flytter. Jeg ved at der blandt klubbens med-
lemmer er stor både tillært og faglig dygtighed inden for mange fag, og dem får vi brug 
for, således at driften af klubben nu og fremover kan være så billig som mulig til fælles 
gavn for alle.  
Jeg vil hermed ønske jer alle og jeres familie en god sæson. Jeg håber I får mange gode 
oplevelser på vandet og ved at I vil være gode repræsentanter for Esbjerg Søsport, hvor 
end I kommer frem.  
Til slut vil vi hejse vor stander og råbe et leve for klubben før vi går indenfor og får en for-
friskning.  
Esbjerg Søsport længe bestå – hurra – hurra – hurra  
Tak 

Frank Rasmussen 

Kassererens indlæg. 

Så har kassereren opgjort den årlige sletning og som det ser ud i dag er der højst 

3 medlemmer der bliver slettet da de endnu ikke har betalt selvom de har fået 

rykker og er blevet kontaktet pr. telefon, så de hænger ud over kanten og falder 

meget snart ned. 

El blev aflæst til standerhejsning og regningerne vil komme i nær fremtid, men 

hav lige lidt tålmodighed, dem der har brugt for mindre end 50 kr. får ingen reg-

ning før vi har nået de 50 kr. 

Frihavnsmærker og vimpler udleveres hver tirsdag i kontortiden og husk dit fri-

havnsmærke viser også at du har betalt for at være medlem af Esbjerg Søsport, 

dem uden har man lov til at spørge om de har betalt for det kan jo ikke ses. 

Husk det er en fælles opgave at sikre at alle betaler for at ligge i vores havn. 

Kommer man til Fanø kan men også risikere at de forlanger havnepenge som 

om man er en uden for frihavnsordningen, og det er de i deres fulde ret til. 

Så er tiden kommet il at vi ændrer koden til klubhuset og i år skal den være 

1818¤ (firkant). 

Affaldsgårdens kode ændres til 1818* (stjerne). 

Med Sejlerhilsen 

Frank J. Pedersen kasserer i Esbjerg Søsport 



 
 

Klubhuset trænger til en overhaling, mest udv. Maling. 
Derfor søger Svend, klubhusformanden, nogle hjælpere. 
Henv. Tlf.26742024 

 
Der var god søgning til vores standerhejsning, der blev talt ca. 85 personer som i det fine 
vejr kunne nyde det gode vejr på terrassen. 
Det nye aktivitets udvalg udførte deres opgave til ug, og der var tilfredshed med arrange-
mentet. 
 
Aktivitets udvalget søger også hjælpere til div. arrangementer. Henv. Jesper tlf. 41986005 
 
Vi vil forsøge at lave en SMS gruppe, for dem der har lyst til lidt fællessejlads, f.eks. nogle 
medlemmer på kort varsel vil arrangere en sejltur. 
Hvis vejret lige passer, så sendes en SMS til gruppen, f.eks. Fanø rundt med afslutning i klub-
huset til fællesspisning. Osv. 
Hvis det har din interesse, så send din bådnavn. Samt medlemsnr. Til Jesper  41 98 60 05 
Alle medlemmer kan komme med forslag og arrangere ture.  
Det kan være kortere eller længere ture. 
 
 

Beddingen: 
Der er god gang på beddingen, om frisk, bestil tid men husk når du skriver dig 
på kalenderen også at ringe til 24948709 
Huske også at læse beddingsreglementet.  www.esbjergsøsport.dk/beddingen/ 

Lars Andersen  
 
 
 

 
Fra de gode gamle dage. 

http://www.esbjergsøsport.dk/beddingen/


 

 



Det går godt fremad med byggeriet af Esbjerg Strand.  

Du kan altid følge byggeriet på vores hjemmeside, www.esbjergsøsport.dk  
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Der sker også nyt på hjemmesiden, under ARKIVET kan du se gamle historier og 
foto, fra klubbens barndom. 

 https://www.esbjergsøsport.dk/arkivet-137269/ 

 

 

Sekretær Villy Hundrup 

http://www.esbjergsøsport.dk/
https://www.esbjergsøsport.dk/arkivet-137269/

