Formandens beretning 2017
Endnu et flot år med mange deltagende skibe – det kan vi ikke klage over.
Ellers kan jeg kun gentage mig selv fra de andre år – hvor er det dejligt og hvor går det godt!
Vand fik vi mere af i år, specielt turen nord om Fyn gav meget vand fra oven – i hvert fald for den store
klasse der startede senere.
MEN, der var vind at sejle på, alle dage. Det gav mere spænding på banen, og der var flere gode dyster, det
var sjovt!!
I alle byer var der folk på kajen, og liv i gaderne. Det er dejligt at opleve at mange af byerne udvikler og
udvider arrangementet år efter år, og at mange af tilskuerne på kajen planlægger deres by-besøg efter
hvad dag vi er der.
Afslutningsfesten…. Nu har vi prøvet at være i hallen på 2 måder, og ingen af dem fungerer ordentligt. Så vi
vender nok tilbage til denne side af havnen. Om det bliver den gamle løsning med telt og pakhus skal vi lige
undersøge, men vi arbejder selvfølgelig på den bedste løsning for vores afslutningsfest!
Vi satte en ny Facebook side i søen i år – stor tak til Agnete Finnemann for det flotte arbejde hun har gjort.
Og det har virket, vi er kommet meget længere ud, er blevet set af flere – rekorden for et enkelt opslag er
at det er nået ud til lige knap 30.000 personer.
Nu skal vi så finde ud af at bruge det, udnytte det på bedste måde.
I år har mediedækningen også været god, der har været mange indslag både i tv, radio og aviser, øget
opmærksomhed giver bedre kort på hånden for os alle sammen, og selvfølgelig også for sejladsen.
Næste år – flere nye byer har meldt ind at de rigtig gerne vil have os på besøg. Bogense og Ærøskøbing er
kommet til, og det er spændende muligheder som vi arbejder på.
Tanken er at starte i Bogense, både for at prøve noget nyt, men også for at prøve at skære et par at de ofte
diesel-tunge ture ud. Ærøskøbing er en ny kærkommen mulighed for at komme til Ærø, så det håber vi
meget at få til at lykkes.
Ellers er der ikke så meget nyt under solen.
Jeg vil slutte med at takke alle for deres indsats, bestyrelse, dommere, karavanen, PIA og dens besætning,
medhjælperne på land, praktikanter, skippere, besætninger, gæster, gaster, bolværksmatroser og ikke
mindst alle Jer der er mødt op i dag og på den måde bakker op om foreningen og sejladsen.
Vi ses næste år i uge 30!
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