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I dag er det den sidste søndag i oktober måned,
Vi har stillet vores ure en time tilbage – det er blevet vintertid.
Toreby Sejlklub har det i de seneste mange år været sådan, at vi netop 
denne dag – den sidste søndag i oktober måned, når den sidste båd er 
kommet på land, mødes til en lille ceremoni her ved klubhuset.
Sæsonen er slut, og det markere vi ved, at vi tager vores klubstander ned, 
og samtidig kaster vi et kort tilbageblik på den sejlsæson, der nu er 
afsluttet.

Vi har i dag afsluttet det store arbejde med bådoptagningen, og igen i år 
har frivillige medlemmer udført et stort og professionelt arbejde i den 
forbindelse.
Både i denne weekend og ved den tidligere optagning for tre uger siden, 
har det hele fungeret. 
Det hele foregår i et stille og roligt tempo, og alle er kommet op til den 
planlagte tid.
Foruden de mange løft af bådene, er der udført et stort arbejde med at 
sætte stativer og vogne på de rette pladser, ligesom der bruges mange 
timer på at planlægge rækkefølgen på de enkelte løft,
Det er Hans Lund, der koordinere dette, og sammen med de faste trofaste 
hjælpere er det igen lykkedes, at få løftet alle bådene sikkert på plads på 
vinterpladserne. 
Det er også fantastisk at se, at når en af de faste hjælpere er forhindret , så 
er der straks et andet medlem med de nødvendige kompetancer, der træder 
til, og bruger en weekend på arbejdet med optagningen af vores både.

Vi skal alle være meget taknemmelige for, at vi har denne gruppe af 
medlemmer, som år efter år er parate til at bruge rigtig mange timer på, at 
vi kan få vores både sikkert på land og tilbage i vandet igen til foråret.

Ved første optagning blev der løftet 42 både på land, og i denne weekend 
blev der sat 45 på land på vinterpladserne. 
Enkelte medlemmer har selv sørget for at få deres båd på land, så i alt har 
vi ca. 100 både stående på land her i Toreby Sejlklub.



Sejlsæsonen, der nu er forbi har vel været OK.
Sidste år var jo helt fantastisk, men i år har vi vel haft det, som man kalder 
en typisk dansk sommer.
De første par måneder var lidt blæsende og mange dage fik vi også regn.
Fra midt i juli og resten af sæsonen havde vi OK vejr, og mange af vores 
medlemmer har da også i år fået sejlet mange sømil.
Samtidig kan vi i år glæde os over den vellykkede oprensning inden 
sejlsæsonen. Vi har vist ikke i år haft grundstødninger i havnebassinet eller
i sejlløbet ind til Toreby Sejlklub.

Igen i år har medlemmerne også haft mulighed for at deltage i nogle af de 
mange fælles arrangementer, som afholdes her i klubben.
Vores Festudvalg har i løbet af sæsonen  arrangeret nogle fantastiske 
sammenkomster, og det vil de fortsætte med at gøre hen over vinteren.
I kan i aktivitetskalenderen se, hvornår det enkelte arrangement afholdes, 
så hvis I har tid og lyst til at deltage, så kan jeg kun opfordre til dette.

Flere medlemmer har i løbet af sejlsæsonen udført et stort arbejde i 
klubben.
Klubhuset er løbende blevet rengjort. Der er blevet malet vinduer. Græsset
er løbende blevet slået og beplantningen er beskåret.
Andre småopgaver er løbende blevet lavet, så vores klubhus og udenoms 
arealer altid fremstår i flot stand
Senest har fiskerne udskiftet de gamle pæle på stejlepladsen med nye.

Fra mange af de over 500 overnattende gæster, som vi har haft i år, 
modtager jeg kun ros for de fine velplejede og renholdte forhold, som vi 
tilbyder vores gæster.
For os andre, der færdes her næsten dagligt, er det ligeså dejligt at se, hvor 
pænt det hele holdes.

Guldborgsund kommunes planer om at etablere en ø midt i Guldborgsund 
og forbinde Lolland og Falster med flere cykel og gangbroer og ikke 
mindst rygterne om, at et flertal i byrådet tilsyneladende er stemt for, at 
Kong Frederik IXs bro svejses til og lukkes permanent, bekymrer os alle.
I bestyrelsen følger vi situationen tæt.



På baggrund af disse rygter afholdt vi den 5, september her i klubhuset et 
møde, hvor repræsentanter fra alle sejlklubber i Guldborgsund kommune 
var inviteret.
Vi havde et rigtig godt møde, og vi besluttede på mødet at nedsætte et 
arbejdsudvalg med en repræsentant fra hver klub.
Vi og ni andre sejlklubber er repræsenteret i dette arbejdsudvalg, som har 
fået navnet SIG – Sejklubberne i Guldborgsund kommune.
Palle Tørnqvist er vores repræsentant i SIG.
Udvalget vil i tæt samarbejde med bl.a. DSU, Danske Tursejlere og FLID 
følge forholdende tæt, og sætte ind med fuld styrke, hvis det skulle blive 
nødvendigt.

Måske er jeg naiv, men til tillader mig fortsat er være optimist.
Jeg kan ikke forestille mig, at Guldborgsund kommune, Banedanmark , 
Folketing eller embedsmænd fra den ene eller anden styrelse kan få held 
med at lukke for den frie sejlads hele vejen igennem Guldborgsund. 

Vi har i hvert fald nu en arbejdsgruppe, der sammen med landsdækkende 
sejlerorganisationer, vil  forsøge at forhindre eller med alle lovlige midler 
besværliggøre gennemførelsen af  beslutninger, der forringer den frie 
sejlads igennem Guldborgsund. 

De mange både, der nu står på vinterpladserne, repræsenterer samlet en 
betydelig værdi.
Det er vigtigt, at vi alle hen over vinteren holder lidt øje med bådene.
I den mørke tid er arbejdsbetingelserne for tyve og andre med ulovligt 
optimale.
Når I i løbet af vinteren tilser Jeres egen båd, eller besøger klubben i anden
anledning, så gå en tur på pladsen og kik til de øvrige både.
Hvis I bemærker noget, som ikke ser ud, som det skal, så kontakt bådens 
ejer eller en af os fra bestyrelsen, så vi kan få bragt forholdet i orden.

 Som sagt, så har vi haft en fantastisk sommer.
Tak for en rigtig dejlig sejlsæson.



Jeg håber, at vi ses til nogle af vinterens mange arrangementer i Toreby 
Sejlklub.

Trefoldigt leve.

Jan Krastrup


