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Trods vejret som har været utroligt dårlig i år, har vi gennemført alle 
sejladser, undtaget en. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke alle 
skippere og styrmænd, samt deres besætninger for deres indsats. 

Det har betydet, at vi i foreningen har haft en pæn økonomi. 

Det er også det år Emanuel har sejlet flest sømil i foreningens regi. 

For at nævner nogle af de store sejladser der er blevet sejlet, har Emanuel 
været vidt omkring. Først en tur til Lemvig til pinsestævne, derefter en tur 
til folkemøde på Bornholm. Vi sejlede selvfølgelig også Fyn Rundt, hvor vi 
sejlede en 4 plads hjem. Derudover sejlede Emanuel Limfjorden Rundt 
hvor der blev sejlet en første plads hjem. Det er 21 år siden det skete 
sidste gang og så var det endda med den samme SKIPPER. 

GODT SEJLET 

Udover det har der været sejlet mange gode togter, dagssejladser, samt 
ugetogter. Ingen nævnt ingen glemt. 

Vi har haft et forholdsvist travlt år i bestyrelsen, bare for at nævne en ting 
har vi fået halveret vores forsikring. 

I år har vi afholdt 3 skipper/styrmandmøder. Det er rart at lægge sejlplaner 
ud i god tid, så vores medlemmer kan planlægge deres togter. 

Emanuel gik det godt med sidste år. Vi havde et meget travlt forår, da vi 
havde kort tid til at klargøre skibet inden pinse, selv under sejladsen blev 
der udført opgaver. 

Bestyrelsen gør et stort stykke arbejde. Medlemmer og bestyrelse kommer 
fra nær og fjern, uden at få en bøjet 25 øre for det og det er meget 
prisværdigt. 

Derfor kan jeg godt blive lidt ked af det, når der bliver peget finger af det vi 
gør. Det kan godt være vi har glemt nogle ting henad vejen, men vi 
arbejder hårdt på at få rettet op på det. 



Vi er en forening som arbejder uden løn, alt det vi gør, gør vi i vores fritid. 
Så bær over når vi laver en fejl. 

Når det er sagt vil jeg godt sige at: 

Jeg synes vi har en rigtig god forening, det er en forening som er et godt 
sted at være sammen, husk på: 

DET VI GØR SAMMEN ER DET VI BLIVER STÆRKE AF. DEN GODE 
STEMNING SKAL VI HOLDE FAST I. 

 


