
Stå står vi her igen. 
Endnu en sæson er forbi, og næsten alle bådene er kommet op, og står solidt og 
godt i deres stativer rundt omkring. 
Det er derfor også tid til at vi får taget standeren ned for vinteren. 
Heldigvis så ved vi at inden vi får set os om, så er det igen tid til at hejse den i 
vandet på ny. 
Dog har jeg det sådan, at jeg på en eller anden måde, altid synes at 
vinterhalvåret er længere end sommeren. 
 
Vi kan dog her i Bådklubben Guldborgsund se tilbage på en god sæson. 
Vi kan i år se tilbage på en sommer, som på mange måder viste sig fra sin 
allerbedste side. 
Mange skønne sommerdage, og endnu flere skønne aftener. Aftener som for 
rigtig mange af os er blevet nydt enten på bådene, eller i vores skønne 
klubhus. 
 
Sommeren betød rekord mange gæstesejlere hos os. Vi har indtægtsmæssigt 
næsten fået 50% mere end hvad vi fik i sidste sæson. 
Det har gjort os noget mere optimistiske i forhold til vores økonomi, som i 
foråret var noget anstrengt. 
Det er faktisk ret godt for os når der indimellem kommer nogle stormfulde 
dage. Så bliver bådene liggende lidt længere hos os, og søger ikke så meget ud 
på øerne eller videre. 
Vores lille trick med at få anbragt Claus og Sannes sejlbåd midt for hovedbroen, 
havde absolut også en positiv effekt. Det er ligesom om at det virker som en 
magnet når først der ligger en sejlbåd, så kan andre også godt lægge sig der. 
 
Vores gæster har igen i år været glade for at være hos os, og jeg er 
overhovedet ikke bekendt med at nogen i år har klaget over noget som helst. Vi 
har faktisk ry for at være meget imødekommende, hjælpsomme og venlige 
overfor vores gæster. Det er ikke det værste ry at have, lad os bevare det. 
 
Heldigvis så er det også i år vendt, således at vi har fået en del nye medlemmer, 
og endnu mere glædeligt er det, at flere af Jer står her nu i dag, og bagefter 
deltager i vores lille sammenkomst i klubhuset. Vi håber at I må blive ved med at 
føle Jer godt tilpas her i vores lille klub. Vi er glade for at se jer alle sammen. 
 
Henover sæsonen har vi haft de sædvanlige fællesture. Forårets tur gik for 
første gang til Maltrup vænge. En lille perle ved Sakskøbing hvor vi blev mødt 
af en gæstfrihed som vi sjældent har set.  



At så turen derover gav lidt problemer for enkelte både, gjorde kun at vi 
havde lidt at snakke om ved aftenernes sammenkomster.  
Heldigvis fik vi også set at det sammenhold og den hjælpsomhed som jeg før 
omtalte, gælder internt blandt klubbens medlemmer.  
Vi kan dog nok heller ikke sige os lidt fri for at der vel blev tale om lidt 
mobning af et par af vores nye medlemmer, som stod godt og grundigt fast på 
en grund tæt på sejlrenden. Håber at I overlevede? I er her i hvert fald stadig, og 
deltager heldigvis også i dag. 
Undskyld. ☺ 
  
Efterårets tur gik til Nysted, og selv om vejret ikke helt var med os, så fik vi da 
et par gode dage der også. 
Lidt regn kan vel ikke stoppe os, når bare vi har lidt halspastiller og andet godt 
til halsen, så går det hele alligevel. 
På begge ture var der pænt med deltagende både, men der kan sagtens være 
flere. Meld Jer bare til, vi sejler kun hvis vejret er til det, ellers så finder vi 
alternativer. 
 
En enkelt arbejdslørdag og en fælles grillaften er det også blevet til i 
sæsonen. 
Lækkert at se så mange møde op og give en hånd med når der er brug for det. 
Den fælles grillaften var et nyt tiltag, som vi helt sikkert vil gentage, da der 
mødte mange op, og havde en hyggelig aften. 
 
Her først i november har vi endnu en arbejdsdag, hvor vi skal have gjort klar til 
vinteren. Mon ikke at mange af Jer også møder op til denne dag. Jeg har lavet en 
aftale med en leverandør af salt sild, så måske vi kan slutte af med det når 
opgaverne er udført. Hvorfor ikke. 
 
I vinter har vi indtil videre planlagt at vi skal afholde en julefrokost samt et 
enkelt medlemsmøde. 
Vi får besøg af et par af sommerens gæster, Sten Engelstoft & Rosemarie 
Boeck. De vil i ca. 3 timer fortælle om deres opfattelse af en meningsfyldt 
pensionisttilværelse det vil sige næsten 10 års sejltur med s/y Troldand langs 
Europas kyster. 
Flere af Jer har måske læst nogle af de artikler som Sten har skrevet til bla. 
bådnyt. Men nu er det altså tid til at møde dem her i Bådklubben 
Guldborgsund. Det bliver den 25 Januar kl.19.00. 
Husk selvfølgelig også vores generalforsamling i februar. 
 



Nå men nu må vi hellere til det, vil Karsten og Claus sørge for at tage vores 
stander ned inden solen er væk? 
 
Tak for denne sæson, og Bådklubben Guldborgsund længe leve. Hurra hurra 
hurra. 
 
 


