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Bestyrelsens beretning ved formanden: 
 
Igen et fantastisk år i Furesø Windsurfing Klub. 
 
Beretningen er på en måde meget nem, det vi satte os for at lave i året og skrev i 
kalenderen er også det vi har gennemført. 
 
Hvis vi starter med det vigtigste: 
 
Træningen startede som planlagt og der var masser af deltagere. Faktisk var der så 
mange i løbet af sæsonen at bestyrelsen besluttede at indføre en ekstra træningsdag, 
således at begynderne surfede om tirsdagen og selvriggerne, de noget mere øvede, 
surfede om torsdagen. Der blev surfet de 2 dage og hvem der lige var på det ene eller det 
andet hold ”sejlede” også lidt, så det skal der noget mere styr på i den nye sæson. 
 
Der er også blevet trænet en masse nybegyndere på begynder/prøve dagene. I alt er der 
blevet afholdt ca. 8 kurser. 
 
I løbet af sommerferien var der over 2 uger 4 hold mere eller mindre energiske 
sommerferie berigede børn på vandet. 
 
Parallelt med dette har forskellige personer lejet klubbens udstyr og trænere og 
forskellige firmaer og klubber er blevet introduceret til surfsporten. 
 
Sikkerheden har også været vægtet højt nu der har været så mange på vandet. På 
arbejdsdagen, hvor udstyret pakkes ud til sæsonen, blev det klart at den gamle båd skulle 
have en overhaling og det var ikke en overraskelse. Båden blev kørt til reparation og 
sørme om det ikke endte med at vi noget ind i sæsonen fik en sprit ny og mere velegnet 
gummibåd leveret. Den nye båd er mindre og lettere at håndtere både på vandet og på 
land. Gummiet viste sig så ikke at være så stærkt som på den gamle og måtte til 
lapning/reparation, sommeren over. Ved at bytte med den gamle båd blev økonomien i 
opgraderingen også overkommelig for klubben, dvs. det kunne gøres for ca. det der var 
hensat til formålet. 
 
Når nu vi havde fået en ny og hurtigere båd, måtte klubben være sikker på at 
instruktørerne kunne sejle den sikkert. De 4 instruktører blev sendt på kursus og til 
eksamen og alle 4 erhvervede et speedbådsbevis. 
 
Hjemmesiden kom i gang og har kørt sikkert gennem hele sæsonen, og det er 
bestyrelsens indtryk at nærmest alle søger oplysninger om klubben via hjemmesiden. Det 
tilhørende forum bliver også brugt med forskellig lødighed. Tak til webmasteren for 
indsatsen. 
 



Socialt og surfmæssigt var der planlagt 6 aktiviteter,  og alle 6 blev gennemført. 
Klubben var således på 3 ture med meget stor deltagelse, så stor at det lejede sommerhus 
til sommerturen var for lille og at der skulle en hel efterskole til at rumme alle deltagerne 
fra efterårsturen. Klubben opererer med stor frihed i disse arrangementer, nogen gange er 
friheden så stor at det kniber med at fastholde datoer og logistik, noget som vi skal 
stramme lidt op om i den kommende sæson. 
 
Udstyrsmæssigt har året ud over den nye båd budt på indkøb af 6 lettere brugte 
komplette rigge med 50% tilskud fra Furesø kommune. 
 
Administration og udstyr har igennem sæsonen bare kørt, der er kommet endnu mere 
styr på økonomien i klubben, der igen i år kommer ud med et sundt resultat. 
Udstyrsmæssigt er der blevet bragt flot styr  på udstyret, således er tingene blevet mærket 
så det er til at se hvad der passer til hvad. Dette vil gøre det nemmere for selv begyndere 
at sammensætte det rigtige udstyr og give mere sejltid. 
 
At klubben er i rigtig godt gænge, syntes jeg bedst ses at medlemstallet er stigende, en af 
den kommende sæsons opgaver bliver at skaffe en container mere til opbevaring, og ikke 
mindst, at alle i bestyrelsen på valg ønsker genvalg. 
 
Tak for en god sæson med alle varianter, for meget vind, ingen vind og vind lige tilpas -
læs planing. Herligt selskab, enkelte dåse øl og lidt for megen rødvin samt masser af 
saftigt rødt oksekød. 
 
Joachim 
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