
 

 

Mødet blev tilrettelagt og ført af Kristian Evers. 
Tilstede: Veronika, Fini, Lillian, Anders, Jens, Flemming, Mathilde, Jens Peter, Finn S, Jens A, 
Astrid, Maja, Flemming, Karin, Mette, Kevin.  
Referent: Maria. 
Afbud fra: Lill. 
 
Tusind tak for det herlige fremmøde og interessen for at få klubbens 2 ”gamle Damer” på 
vandet igen. 
Ikke mindst stor tak til Kristian for at Kick-starte det hele igen i struktureret form med 

humor og go stemning      
 
Ved præsentationsrunden med navn og interesse samt forventning for Gaffelriggerne, blev 
følgende nævnt: 
-Kristian; Førerbevis, ”fødselshjælper” for holdet, sejle engang imellem, undervisning 
-Veronika; Førerbevis, ønsker at sejle engang imellem, deltage i vedligehold. 
-Fini; Førerbevis, vedligehold, sejlads onsdag, god tid. 
-Lillian; Førerbevis, sejlads onsdag. 
-Anders; nyt medlem, ”Grøn” i sejlads, vedligehold og reparation. Gerne lære at sejle. 
-Jens; ”Grøn” vedr GaffelRiggere. Ønsker at være med til at holde dem i gang. 
-Flemming; Praktisk erfaring. 
-Mathilde; nyt medlem, Arb på træskonnert, erfaring også med sejlads. 
-Jens Peter; Vil og kan sejle, ”go på nattevagt” 
-Finn S; Førerbevis, vedligehold og reparation. Undervisning,  God tid. 
-Jens A; ”fluen på væggen”, repræsenterer bestyrelsen/økonomi. 
-Astrid; nyt medlem, sejler på skoleskib, har erfaring med træskibe sejlads/vedligehold. 
-Maja; Førerbevis, go til højder, sejle og vedligehold. 
-Flemming; Førerbevis, Undervisning, vedligehold og sejlads, go tid. 
-Karin; ønsker læring i at sejle GF, vedligehold og weekendture. 
-Kevin; Vedligehold, reparation og sejlads. 
-Mette; sejle og hjælpe med lette opgaver. 
 
Der blev forventningsafstemt om hvad sejleråret 2023 gerne måtte indeholde: 
-Starte med at få sat dato og et system for vedligehold. Status på opgaver, opdatere     
manualen. 
-Intro ture 
-Social sejlads om fredagen. Træskibssejlads. 
-Sejlads med Frem og KAS. 
-Ven Rundt, klubbens fællesture, 
-Program med klargøring og sejlads til hjemmesiden. 
-Få flere klubmedlemmer med i gruppen bla via FB oa. Flere fotos af livet omkr. gaffelr 
-Søge midler til eks nye sejl. 
 
Opsummering: 
-Da Gaffelriggerne er hele klubbens eje skal det være tilgængeligt og åbent for alle. 
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Året 2023 er opstarten på en ny tid for ”damerne”.  
Nu er fokus at få skabt et miljø hvor man mødes for at klargøre dem for at hygge sejle og få 
indsigt i hvordan de sejles. 
Det var lidt blandet hvem og hvor meget hver enkelt kan hjælpe med klargøring men det var 
fra en X om ugen til weekend, så let tilgængelige datoer. (evt kan NemTilmeld bruges via 
vores hj.side og dermed tilgængelig for alle medlemmer) 
Der er interesse for at skabe et undervisningstilbud som kan tilbydes alle i klubben. Tidligere 
undervisere kontaktes for om de vil være med på holdet.  
Der skal laves en arbejdsgruppe for reparation og vedligehold hvor følgende meldte sig:  
Fini, Finn S, Kevin, (efterfølgende har Anders, Jørn Drasbæk og Niller meldt sig.) 
Der blev foreslået at vi overdækkede/telt NordVest så man kunne arbejde med at lakere, 
hvis det er ok med Landplads udvalget. 

Dato for søsætning: Sundet, 21 april kl 7       NordVest 12 maj kl 13. 
 
Hvis I har indput eller andet der skal huskes til næste møde så skriv gerne til alle så der kan 
blive tænkt lidt inden da. 
 
Der vil blive inviteret til gaffelriggermødet via hj.siden og FB (Karin) 
Næste møde blev aftalt til den 22.01.23 kl 10.30 i undervisningslokalet.  
 
 
 
 
 


