Formandens tale ved 50-års jubilæumsdagen
for Foreningen Egense Sejlklub.
I 1972 15. juni blev der afholdt stiftende generalforsamling for at
danne foreningen EGENSE SEJLKLUB.
Nu står vi i dag 50 år senere og kan se en forening, der blomstrer mere
end nogensinde.
I den daglige drift er der gang i de mange maritime aktiviteter på og
ved vandkanten.
Vores Klubhus benyttes heldigvis dagligt året rundt af medlemmer,
gæstesejler, autocampere og besøgende.
Der afholdes mange former for aktiviteter. Fiskeri, sejlads relateret
kurser, børneklubbens kreative møder, fællesspisninger og meget
andet, eller blot den daglige kaffedrikkerklub der nyder godt af
hinandens selskab...!
Heldigvis er det en driftig forening med knap 400 medlemmer, vi har
her ved porten til Limfjorden, vil jeg gerne sige som en stolt formand.
Vi, som er nuværende medlemmer, er taknemmelige for de Pioneer,
der dengang i 1972 udviste foreningsånd og sammenhold, for at få
skabt denne skønne naturperle af havn og området omkring.
Flere er sejlet ud på deres sidst sejltur. Ære være deres minde.
Den dag i dag fortsætter medlemmer med stor frivillig indsats for
vores forening. Det er med stor fornøjelse, når opgaver kan vinges af
som udført. En stor tak til alle for store, som små indsatser til vores
fælles private medlemsejet havn.

Mange oplevelser på godt og ondt er oplevet og frivillige medlemmer
har været i arkivet og udarbejdet et jubilæumsskrift i anledning af
foreningen Egense Sejlklubs 50-år. Håber I har stor fornøjelse og
læselyst. Desuden kan arkivmaterialet ses i denne bog og på Egense
Sejlklubs hjemmeside. Ligger du inde med avisartikler, fotos eller
informationer, er de velkommen i original eller kopi til at de kan
bevares som Egense Sejlklubs historie. Der vil løbende blive lagt
materiale ind fra indkommende bl.a. Kølsvinet vores gamle klubblad
vil også med tid blive lagt ind
Børneklubben har også været aktive og haft frivillige til at tegne og
skrive denne lille historie omhandlende diverse aktiviteter, der kan
afprøves her på havnen.
Og sørme om ikke Børneklubben med støtte fra mange, der stemte på
deres projekt med Shelters og bål sted, så de vandt økonomi til der i
dag står to næsten færdig bygget Shelters til fornøjelse for alle vores
medlemmer.
Lørdag den 25/6 afholdes 50 års fejringen som Medlemsfest på
havnen.
Tak for alle der er fremmødt eller dem der har sendt en hilsen for at
ønske Foreningen Egense Sejlklub tillykke med 50-års jubilæet.

