Fyn Rundt 2018
Formandens beretning
Året med de store omvæltninger, både iblandt os og i sejladsen.
Vi har i år mistet en stor personlighed, foreningens næstformand, Arons ejer og skipper, Kristian Lund.
Han vil mangle iblandt os på mange måder – æret være hans minde!
I den forbindelse skal der sendes et stort skulderklap til Anette og Gorm, der driver Aron videre, og fra
første færd stadfæster skibets førerposition i vores kapsejlads – tillykke og godt gået!!
Vi har i år været rekord mange deltagende skibe – 53 officielt tilmeldte, og et par stykker der dukkede op –
det er flot. Det giver noget udfordring på pakningen af havnene m.m. men Jay gjorde som altid et flot
stykke arbejde.
Vi valgte i år at tage de lange etaper nord om Fyn ud af programmet – det er bl.a. nok også det der har
afspejlet sig i de mange tilmeldte.
Fornemmelsen er umiddelbart at alle er godt tilfredse med den løsning.
Det håber vi, for det er planen at gøre det samme til næste år.
Bogense – sikke en flot velkomst, flag i byen, mange folk på kajen, god morgenmad m.m. Det er ikke sidste
gang vi kommer til Bogense!
Middelfart – som altid sker der mange ting på Lillebæltsværftet, hatten af for alle de aktive der!
Kajen derimod nærmer sig lidt for meget et omrejsende tivoli, med hoppeborg og candyfloss – vores egen
karavane var henvist til ”et hjørne”.
Assens – igen et flot set-up, ærgerligt at afbrændingsforbuddet forhindrede det store fyrværkerishow som
vi ved mange har set frem til. Men ”better safe that sorry” – vi ser frem til næste års show!
Ærøskøbing – velkommen i Fyn Rundt familien! Hvor blev der taget godt imod os, super flot arrangement!
Det er bestemt heller ikke sidste gang vi kommer til Ærøskøbing!!
Faaborg – hvor er det dejligt at ”de store blå” er kommet ud af havnen så vi kan ligge samlet – det håber vi
fortsætter!
Svendborg…. Ja, Svendborg har jo været den helt store ”varme kartoffel” i år…
Nå, men vores første udfordring var at finde plads til at få placeret teltet til afslutningsfesten, det var lige
ved ikke at lykkes, derfor endte vi (som eneste mulighed) ovre på Nordre mole, det var den bedst mulige
løsning hvis vi skulle spise sammen!
At der kun var én bar til at starte med var også meget langt fra optimalt, og toiletterne gav også lidt
udfordringer. Men i sidste ende havde vi en god fest – og i pakhuset gav Gasoline den gas – det gjorde I
også, tak for en god afslutningsfest.

Så tilbage til den varme kartoffel… Svendborg, Maritimt Center, Svendborg Event, Jay, Fyn Rundt – hvad
nu?
Der har – forståeligt nok – været meget snak de sidste måneder, både i bestyrelsen og blandt alle imellem.
Den korte version: Der er omvæltninger på vej.
Den lidt længere version:
Der er mange sider af denne sag og mange emner i denne historie har været oppe og vende – vi skal ikke
komme ind på dem her, kun sige at vi har fulgt udviklingen og er i bestyrelsen nået frem til den beslutning,
at opsige vores mangeårige samarbejde med Maritimt Center og har i den forbindelse også besluttet at Fyn
Rundt ikke kommer til Svendborg næste år.
Hvordan fremtiden kommer til at se ud for Maritimt Center og Svendborg Event m.m. glæder vi os til at
følge med i, men for nuværende mener vi, i bestyrelsen, at den bedste løsning for foreningen og dermed
sejladsen – er at fortsætte med det vi ved der virker, og det er at have Jay til at styre slagets gang.
Dermed ikke sagt at vi ikke kommer til Svendborg igen, men det må tiden og udviklingen vise.
Vi arbejder på en løsning hvor vi – Foreningen Fyn Rundt – hyrer Jay til at stå for hele. Vi har frem til nu
betalt Maritimt Center for denne opgave – nu prøver vi at går den direkte vej til Jay. Der er flere ting der
skal falde på plads – men vi er fortrøstningsfulde!
Om det er sådan løsningen skal se ud fremover, må vi vurdere når næste års sejlads er afholdt og vi kan
evaluere på det. Der er både muligheder og begrænsninger i det – men set herfra, lige nu, flest muligheder,
så vi håber det bedste og ser frem til den nye konstellation.

