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Formanden har ordet
styrelsens og udvalgenes arbejde. Hvis der
er behov for en bredere diskussion omkring
bestyrelsens dispositioner og klubbens
virke i almindelighed, er det rigtig fint at
gøre brug af ”Debatten” på vores hjemmeside. Her er der mulighed for at komme
til orde og nå ud til en større skare. Det
er selvfølgelig også muligt at henvende sig
direkte til bestyrelsen – alle henvendelser
bliver behandlet på bestyrelsesmøderne,
og når via referaterne også ud til alle.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter gennemgået
og efterfølgende godkendt. De vil blive
tilsendt alle medlemmer, og som man vil
kunne se, drejer det sig kun om ændringer, der har været betinget af kommunesammenlægning mm. – altså ikke de store
ændringer i forhold til indhold, men nu er
vi ”up to date”.
Inden længe starter både de frivillige
og de mere professionelle ”prikkemænd”
arbejdet med at sørge for afmærkningen
af vores del af Vadehavet. De første både
kommer i vandet, og så er der dømt sejlture. En rigtig god sommer til alle.

Iflg. kalenderen er det nu forår, og en ny
sæson står for døren. Ved Kammerslusen er
en lille skare af frivillige gået i gang med
forårsklargøringen af broerne, som trænger
til nogle småreparationer. Selvom vi håber
på, at det vil lykkes at skaﬀe økonomi til det
helt store projekt – nye broer og klubhus,
skal vi fortsat sørge for at holde tingene i
forsvarlig stand. I Ribe etableres 6 nye broer
og 2 jollepladser. Desuden vil der blive lavet
ny bro i forbindelse med bådpladsens slæbested, hvilket vil lette optagning og søsætning.
I skrivende stund er der stadig stille på
bådpladsen, men inden længe er jeg sikker
på at livet på pladsen vender tilbage. Det
bliver dejligt at komme forbi og få vendt
verdenssituationen over en øl i værkstedet,
eller bare lige nøjes med at få klaret et
praktisk problem. Der er nemlig heldigvis altid hjælp at hente – i forbindelse med besøg
af folk udefra, er vi blevet rost meget for
den hjælpsomhed man møder på pladsen.
Sådan skal det selvfølgelig være, og jeg håber nye medlemmer også har den opfattelse
og nyder godt af gæstfriheden.
Generalforsamlingen, klubbens øverste
myndighed, forløb uden de store sværdslag.
Jeg vælger at se det som et udtryk for, at
der er almindelig tilfredshed med både be-
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Med venlig hilsen
Jakob Kliborg Andersen
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Formandens beretning
Af Jakob Kliborg Andersen

i Sejlklubben i starten af marts, og i kraft
af et godt samarbejde med de andre bådklubber i området, er det lykkedes at få lavet en god og velfungerende ordning. Mens
afmærkningen af indsejlingen til Ribe, som
tidligere, blev udført af vores lokale, professionelle prikkemænd, blev resten af området igen i år afmærket af en flok frivillige
hér fra klubben. Heldigvis er der ikke noget
der tyder på, at det skulle ændre sig fremover.
Tilbage står vi med problemet omkring de
røde koste – den fine røde farve kan tilsyneladende ikke klare vejrliget og afbleges
hurtigt. Der arbejdes hårdt på at finde en
løsning. Alternativt må vi lære at sejle efter
hvide koste !
Årets bestyrelsesmøder, bar lige som året
før, præg af snakken om bro-systemet ved
Kammerslusen. De østligste broer er efter-

Sejlklubben har på nuværende tidspunkt
194 aktive og 49 passive medlemmer, hvilket stort set svarer til medlemstallet fra
sidste år. Alle broerne i Ribe er udlejet, og
vi har for tiden 3 interesserede på venteliste. Selvom det pladsmæssigt er et problem, er det jo dejligt, at interessen for
at fylde havnen er stigende. Det er ikke
mange år siden, at mange af broerne lå
tomme. Heldigvis er det stadig muligt at
få en plads ved Kammerslusen.
2012 har måske ikke været et år, der har
været kendetegnet af voldsom megen aktivitet på vandet – der er hen over sæsonen blevet talt meget om vejret.
Til gengæld har det været et år, som har
båret præg af aktiviteter på mange andre
fronter.
Vagerlauget holdt sit stiftende møde hér

Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Jakob Kliborg Andersen, Holmevej 9, Ribe

Telf. 21 40 58 16

Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe

Telf. 75 41 01 80

Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming

Telf. 40 21 55 01

Forretningsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, Gredstedbro

Telf. 75 43 18 45

Sekretær
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe

Telf. 75 41 01 35

Medlemmer
Torben Mathiesen, Haderslevvej 175, Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, Ribe
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro

Telf. 75 44 13 95
Telf. 40 93 18 26
Telf. 20 94 19 15

Bådpladsen
Pladsmand: Aksel Jensen,Åbøllingvej 10 Tobøl, Føvling Telf. 75 39 83 45
(kl. 18:00-19:00)
Afløser: Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, Ribe
Telf. 75 44 13 45
(kl. 18:00-19:00)
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Ansvarlig for havnen i Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, Ribe

Telf. 40 93 18 26

Ansvarlig for havnen Kammerslusen
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe

Telf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, Ribe
Conny Nissen, Idrætsalle 14, Ribe
Eva Pedersen, Hundegade 30, Ribe
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, Ribe

Telf. 75 42 33 40
Telf. 61 30 10 59
Telf. 75 4101 80
Telf. 20 94 19 15
Telf. 40 93 18 26

Udlejning Klubhus
Conny Nissen, Idrætsalle 14, Ribe

Telf. 61 30 10 59

17

lørdag var der rigtig gang i festlighederne.
Det startede med fælles morgenmad og
derefter stumpemarked. Om aftenen var
der fest, men først spiste vi dejligt mad,
gris og salatbar. Der var pyntet op med lys,
og taknemmelige var vi, fordi der var lys
på bådbroerne, så vi kunne komme i bådene uden at dratte ved siden af. Til arrangørerne siger vi mange tak for sidst. I
år er det Ribe, der holder den store fest.
Den 22 september havde vi grisefest i
klubhuset. Lena og Torben Mathiesen sponsorerede grisen og Laurits havde grisen på
grillen. De der var forhindret i at være
med eller de der prioriterede anderledes
gik glip af en kulinarisk oplevelse. Aldrig
før har vi spist så god helstegt gris. Vi kom
sent i bådene og tidligt op for at rydde op
og gøre klubhuset rent. Derefter festede
vi lidt videre, for grillmesteren havde rund
fødselsdag, og han blev 50 år. Tillykke.
Tak for gris til Lena og Torben og tak til
Laurits for at grille den.
Første torsdag i oktober holdt vi standerstrygning lige som vi plejer, og der var en
god tilslutning til denne fornøjelige aften.
Vi fik uspecificeret smørrebrød, og som det
altid sker, er det æggemaderne, der først
slipper op. Det blev en god aften.
Den 9 februar var vi gule ærter, der blev
et hit, og der var en god aften. Alis lavede gule ærter på sin måde, Connie lavede gule ærer, som hun nu syntes, at det
skulle være. Og i år var det Erik Aalling,
der lavede gule ærter på sin måde. Alle tre
lavede maden efter bedste overbevisning,
og det var jo fint. Der var god tilslutning
til gule ærter i år. Det var gode gule ærter,
som vore mødre lavede dem, og det kunne
Erik også. Nogen vil gerne have dem tynde,
andre vil hellere have dem en anelse tykkere, så der bruges eddike. Det er synd,
for så har de gule ærter en sur smag, men
det er jo altid efter ens egen smag, men
disse her gule ærter var tilpas tykke og
blev tykkere efterhånden som de blev kølet ned.
Næste år kommer Erik måske igen og
koger gule ærter, men foreløbig skal han
have tak.

Der er også de kommende arrangementer…….
Standerstrygning lørdag den 13. april kl.
11.00 ved flagstangen på Skibbroen.
Slusefest lørdag den 31, august.
Og til efteråret: Fælles tur til Flensborg
Søfartsmuseum.
Og til vinter: Førstehjælpskursus,
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Forretninger der gav sponsorgaver:
Ribe cykellager, Ribe El, Specialbutikken,
Ide Møbler. Garant, AP Jørgensen,
Punkt Jysk, Raahauge, Den lille ravbutik,
Maren Splid, Qedens gård, Profil optik,
Intersport, Matas, Young hair, Lasbo Foto,
Fiskernes indkøb, Esbjerg, Peking,
Knæk og bræk, Papirhuset, Louis Nielsen,
Tip Top, Spirevippen, Sportsmaster,
Jyske bank. Ribe Blomster,Tdc, IngerS,
Flügger, Pompei, Hårstudiet, Sydbank,
Ribe Farvecenter, Postgården, Huset nr38
Thide, Grønne garage, Maren Svendsen,
Kammerslusen, Salon TIGO, Videokiosken,
Ribelund Gartneri, Silvan, My flowers
Pedaleksperten,

16

hånden i så dårlig stand, at en renovering er
hårdt tiltrængt. Vi nedsatte en arbejdsgruppe, der året igennem har arbejdet videre
med planerne. Diskussionerne har gået på,
hvorvidt hele det bestående anlæg skulle
eller kunne renoveres, eller om der skulle
tænkes helt nye tanker. Arbejdet har resulteret i et flot projekt, som blev fremlagt hér
i klubben den 24. januar, og som i øvrigt kan
studeres nærmere på vores hjemmeside.
Projektet går, kort fortalt, ud på, at de nuværende bådebroer med tilhørende stisystem erstattes af en 480 m lang flydebro.
Samtidig er en erstatning for det nuværende
hus ved slusen en del af projektet. Der er i
forslaget tale om et nyt hus med bedre faciliteter for medlemmer og gæster. (se side 9)
Samlet set er der budgetteret med en udgift på ca. 4,8 mio kroner – en udgift vi selvfølgelig ikke selv har mulighed for at dække.
På det orienterende medlemsmøde fornemmede vi fra flertallets side en positiv indstilling til projektet. Arbejdsgruppen arbejder
derfor videre ud fra oplægget, og de første
fonds-ansøgninger er allerede sendt af sted.
En anden, og i første omgang, mere synlig aktivitet har været det store, frivillige
stykke arbejde der er blevet lagt hér på bå-

depladsen. Preben og Niels har sørget for,
at der nu er tørt og godt i værkstedet – de
har lagt nyt tag på, og har i det hele taget
fikset huset op. Jørn og Carlo har også haft
travlt. Der er skiftet fortøjningspæle, det
gamle slæbested er blevet fyldt op, og der
er bygget spunsvæg. Der er kommet belysning på pladsen, og et nyt plankeværk har
erstattet den gamle hæk ind mod roklubben. Desuden er der etableret miljøanlæg,
således at vandet fra bundspuling ikke ender urenset i åen.
På Hovedengen har vi været nødt til at
udskifte 6 broer, ligesom jollepladserne er
blevet sat i stand. En stor tak til den frivillige flok. Som det nok er bekendt måtte
vi i starten af sommeren lave nogle rokeringer i bestyrelsen. Jørn, vores tidligere
formand, ønskede at træde ud af bestyrelsen, men var os heldigvis behjælpelig i
overgangsfasen. Vi fandt vores ben igen,
og har haft et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. Tak til Jørn for hans
indsats i årenes løb.
Også i år havde vi i ugen op til det maritime marked på Skibbroen valgt at stille
plads og lokaler til rådighed for smakkesejlere fra hele landet. I forbindelse med
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En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

Der er sat nye brolister op både i byen og
ved slusen, brolisten er også opdateret på
hjemmesiden.
Klubbens vedtægter følger også med. De
er blevet redigeret, og vedtaget på generalforsamlingen i februar.
Husk også at melde flytning til mig. Jeg
træﬀes bedes torsdage mellem 18.00 og
18.45. på telefon 75431845 eller på mail:
jedsted@bbsyd.dk

Vi kan nu se en ende på vinteren, og
foråret banker for alvor på døren.
Vi skal til at have bådene gjort forårsklar,
så vi kan komme til at sejle igen.
Med ”Sejler Nyt” følger jo som sædvanlig
et betalt mærkat, og til dem som har en
bro, også et frihavns mærkat. Begge dele
skal være sat på bådene et fra land synligtsted, senest 8 dage efter modtagelsen.
Havnefolkene vil i år igen komme rundt
og tjekke om de er sat på, hvis ikke koster
det 200 kr.
Man kan ikke blive søsat, hvis ikke mærkat
er på sat.
På betalt mærkatet står jeres medlemsnummer, og på frihavnsmærkatet jeres
bro nr.
Eventuel oprykning skal også være sket
senest 8 dage efter modtagelsen af mærkatet.

Manuel grødeskærong ved Skibbroen

smakkernes tur på Vadehavet, havde flere
af vores egne medlemmer tilbudt sig som
følgebåde – noget som både arrangører og
gæstesejlere var meget glade for. I det
hele taget var der megen ros til os, både
i forhold til de faciliteter vi stillede til rådighed og for den hjælpsomhed gæsterne
mødte på pladsen. I den forbindelse kan
det nævnes, at vi også i år får besøg af
smakkesejlerne. Selvom vi ikke har en årelang tradition for den slags arrangementer
i klubben, er der ingen tvivl om, at omtalen og interessen gør os mere synlige udadtil og i det hele taget styrker klubben som
en væsentlig og stor del af det maritime
Ribe. Også i forhold til tildeling af midler
bl.a. i forbindelse med projektet ved Kammerslusen er vores medvirken ikke uden
betydning. Det skal her nævnes at, vi også
har fået en plads i den kommunale arbejdsgruppe, der arbejder med en renovering af Skibbroen – et spændende projekt,
som I måske har stiftet bekendtskab med
i dagspressen. Hvad projektet ender ud i,

ved vi ikke meget om, men Svend, som er
vores repræsentant i arbejdsgruppen, skal
nok sørge for at der løbende orienteres på
hjemmesiden.
Hovedengen, som jo benyttes af en stor
del af vore medlemmer, er blevet fredet.
Det kommer tilsyneladende ikke til at påvirke os synderligt. Indtil nu er den eneste
synlige konsekvens den bom, der skal hindre uvedkommende i at køre ned på engen.
I forhold til os, er dette løst ved at alle, der
har behov for det, har fået udleveret en
brik, der kan aktivere bommen. Noget vi vel
godt kan leve med, selvom det har givet anledning til en del diskussioner.
Også grødeskæringen, eller manglen på
samme blev diskuteret heftigt i en periode.
Det endte lykkeligt – efter en samtale med
kommunens ansvarlige på området, blev det
aftalt, at der vil blive skåret grøde én gang i
løbet af sommeren. Indenfor den nærmeste
fremtid skal bestyrelsen have et møde med
den samme ansvarlige omkring Kammerslusen og specielt slusningen. Der er tidligere
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Sejlklubben byder velkommen til følgende.
Nye aktive medlemmer:
Bo Steen Jensen, Andreas Mauritzen,
Morten Fabrin, Poul Bisgaard og Michael
Osborn
Nye passive medlemmer:
Dennis Thuesen, Elly Øtoft, Hanne Hansen,
Bibi Kjær, Didde Mathiesen, Louise Toft
Bertelsen og Sigvald Urup.

Fra aktivitetsudvalget
Af Carlo Nielsen

ge slet ikke vandt. Men selv om nogle måtte gå hjem med tomme hænder, så havde
alle hygget sig. Som traktement gav Festudvalget gløgg og æbleskiver, og det var
jo dejligt med noget varmt at styrke sig
på efter det hårde arbejde med at lægge
brikker på plade.
Men, men, men….. forinden havde vi
da været til et par andre arrangementer.
Først var der Å fest i Varde. Vi var en del
fra Ribe, men der kunne godt have været
flere med. Vejret var fint denne weekend,
men nogle foretrak at tage bilen til Varde,
mens de mere hærdede sejlede i bådene
derop. Nogle sejlere kom allerede om
torsdagen og flere om fredagen. Der var
lidt fest i klubhuset fredag aften, men så

Som tiden dog går. Ikke mere end lige var
vi kommet hjem fra Standerstrygning før vi
skulle til julebanko. Jo.. jo brikkerne blev
fundet frem og vel ankommet til klubhuset,
blev kort nøje studeret, så man fik de rigtige
tal at vinde på. Så gik vi til den, og det var
interessant når vi sad spændte og ventede
på sidste nummer, der såmænd kom som det
første tal, når vi fortsatte. Der var en hyggelig stemning til julebanko, og ikke mindst
da der var amerikansk lotteri med mange
fine og spændende præmier. Forretninger
var gode til at give sponsorgaver. En liste
over sponsorerne ligger bagest i artiklen
her. Vi var mange til julebanko, omtrent 60
personer. Der blev flittigt råbt BANKO. Nogle
vandt meget og andre vandt lidt, mens man-
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blevet raslet med sablerne fra kommunens
side, hvad angår bemanding og priser. For
os at se en serviceforringelse, men endnu er
der ikke truﬀet nogen afgørelse, men vi er
blevet lovet at være med i en dialog omkring forholdene.
I starten af året besluttede vi i bestyrelsen
at sætte fokus på at stimulere og bakke op
om fællesaktiviteter i klubben. Som sædvanligt har aktivitetsudvalget i årets løb sørget for at holde traditionerne i hævd i form
af standerhejsning og –strygning, julebanko
m.m. Et nyt tiltag i år – og måske fremover
– var grisefesten i september, med stor tilslutning. Det er dejligt og vigtigt at pleje
fællesskabet i klubben. Ud over aktivitetsudvalgets arrangementer, har der været flere selvbestaltede indslag. I forbindelse med
optagningen i efteråret blev værkstedet
åbnet for servering og varme. Der var frisk
kaﬀe på kanden og røde pølser i massevis
– et rigtig godt initiativ, som måske også ender som en tradition ? Og i december var der
igen mulighed for at kigge forbi værkstedet
– denne gang til glögg og pandekager. I det
hele taget er det dejligt med nye, uprøvede
initiativer fra klubbens medlemmer. Et andet – også uprøvet initiativ – er på bedding.
Jørn har undersøgt muligheden for en fælles

bustur til Søfartsmuseet i Flensborg, med
forplejning i Åbenrå Sejlklub. Sådanne arrangementer på initiativ af medlemmer er
ligesom aktivitetsudvalgets arrangementer
også en vigtig del af sejlklubbens virke og
bør støttes. Tak til dem, der gider !
Udgangspunktet for de aktiviteter, der
foregår i klubben er i høj grad selve klubhuset, men også de andre faciliteter vi har.
Det har tidligere været diskuteret hvordan
det harmonerer med udlejningen af klubhuset. Som udgangspunkt er der ingen tvivl
om, at huset primært er til brug for aktiviteter i klubben, altså også en service
til vore gæstesejlere. At huset derudover
også kan udlånes til aktive og passive medlemmer af klubben, må vi betragte som et
ekstra gode.
Til sidst den mere triste del. Vi har i år
desværre mistet fire af vore medlemmer
– Alis Kjærgaard, Poul Kjærgaard, Carl
Schack og Allan Husted har alle gennem
årene sat deres præg på klubben, og vil
være savnede fremover.
Jeg vil slutte min beretning med en tak
til alle medlemmer og samarbejdspartnere
og til bestyrelsen for et godt samarbejde i
det forløbne år.

Lav vandstand ved Skibbroen
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Referat af generalforsamling 2012
Af Svend Tougaard

1. Valg af dirigent
Steﬀen Steﬀensen blev valgt. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne.

til generalforsamlingen annononceres på
hjemmesiden også blev vedtægtsbestemt.
Alle ændringer blev vedtaget.
De nye vedtægter sendes ud til medlemmerne sammen med Sejlernyt.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning.
Ingen bemærkninger.
Beretningen blev godkendt

5. Valg af bestyrelse
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Jakob Andersen, Torben Mathisen og Svend Tougaard
Alle blev genvalgt.
b) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
1. suppleant: Ove Pedersen blev genvalgt
2. suppleant: Allan Kosegarten
c) Valg af revisorer
Valgt blev Fritz Sandberg og Ove Jensen
d) Valg af revisorsuppleant
Flemming Kondrup blev valgt

3. Fremlæggelse af regnskab
Paula Andersen fremlagde regnskabet for
Ribe Sejlklub og Ribe Sejlklubs havne.
a) Regnskab for Ribe Sejlklub
blev godkendt uden kommentarer af betydning.
b) Havneanlæggenes regnskab blev godkendt uden kommentarer.
c) Kontingentet uændret 800,- kr.
d) Broleje mv. fortsætter uændret
4. Behandling af indkomne forslag
Der var
indkommet 2 rettidigt indsendte forslag:
1) Preben Glud havde foreslået vedtægtsændring til § 7, Bestyrelsen.
Forslaget var, at formand, næstformand
og kasserer skulle vælges af generalforsamlingen i stedet for gældende vedtægter,
hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. Preben begrundede forslaget med, at det ville
give mere pondus, hvis formanden var valgt
af alle medlemmer i stedet for de 7 bestyrelsesmedlemmer i forhandlinger og lign.
med myndigheder og andre. Bestyrelsen
kunne ikke gå ind for forslaget. Der var ingen
yderligere kommentarer og Preben foreslog,
at forslaget kom til afstemning. Der var én
stemme for.
2). Bestyrelsen havde forslag til konsekvensrettelser til vedtægterne pga. bl.a. kommunesammenlægningen.
Alle ændringer blev gennemgået enkeltvis og godkendt. Der kom et forslag fra Niels
Frederiksen, at indkaldelse og dagsorden
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6. Eventuelt
Børge Jensen havde et spørgsmål til adgang til bl.a. referater på hjemmesiden.
Jan Købke redegjorde for proceduren.
Børge Jensen spurgte, om foreningens
anbringelse af formue var sikker nok og
om indestående i banken var dækket af
regeringens indskydergaranti. Bestyrelsen
vil med faglig bistand undersøge forholdene.
Bjarne Kiholm foreslog, at bestyrelsen til
forhandlingerne med kommunen om sluseforhold blev suppleret med formanden for
Nationalparken og, at bestyrelsen kontakter Danmarks Naturfredningsforening, der
har foreslået fri slusning døgnet rundt.
Formanden kunne sige, at de første møder
var dialogmøder og når forhandlingerne
skal føres vil bestyrelsen søge den hjælp,
der er påkrævet.
Leif Fogtmann påtalte, at pladsen til
kraning ved slusen nu var uden lås. Efter
debat blev det besluttet at pladsen igen
låses med portlås og medlemmer, der bruger pladsen, husker at betale de 100,- kr.
til klubben.
Dirigenten kunne slutte mødet kl. 20:10
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Nye Broer ved Kammerslusen?
Af Anders Knudsen

Der er forår på vej, det siger kalenderen i hvert fald.
I Havneudviklingsgruppen arbejder vi på højtryk med det store projekt med udskiftning
af broerne ved Kammerslusen og forberede os på et år, med mange ringe i vandet.
Vi er i øjeblikket i gang med ansøgninger til fonde og sponsorer; et stort stykke arbejde, hvor afkastet af ansøgningerne er afgørende, for om projektet kan sættes i gang.
Vi har lavet en liste over ansøgningssteder, som kommer på hjemmesiden. Er der blandt
medlemmerne nogle, som sidder med oplysninger om ansøgningssteder, der ikke er nævnt
her, er vi åbne overfor forslag.
Pressen vil i den kommende måned og derefter løbende, blive informeret om projektet
ved Kammerslusen. Dette giver en oﬀentlig omtale, som forhåbentlig vækker interessen
blandt fonde og sponsorer.
Med den nuværende tidsplan skal støbningen af broerne opstarte til december i år.
Selve udførslen ved slusen vil ske i efteråret år 2014; selvfølgelig kun hvis den nødvendige kapital er indenfor rækkevidde.
Alt i alt er der mange opgaver at tage fat på og i havneudviklingsgruppen er vi fyldt
med optimisme og ser frem til svarene på ansøgningerne.
På siderne 12-14 kan I se visualiseringer af, hvordan det vil komme til at se ud,
hvis vi får det igennem.
På vegne af
Havneudviklingsgruppen
God vind
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Søsætning forår 2013

Takstblad for 2013

Der søsættes på følgende dage:

Klubben
•
•
•

Lørdag, den 6. april kl. 8:00
Søndag, den 21. april kl. 8:00
Lørdag, den 4. maj kl. 8:00

På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn og telefonnummer.

Bådpladsen

Ribe Sejlklub – Ændringsmeddelelse

Kan sendes til Paula Andersen, Jested Klostervej 25, 6771 Grestedbro el.
e-mail: jedsted@bbsyd.dk

Jeg er flyttet:
Navn:................................................. Medlemsnummer.................

kr
kr
kr

800
250
175

Jolleplads Ribe, Hovedengen
Broleje Ribe/Kammerslusen pr. år (Junior ½ pris)
Broleje 1.aug-31. dec. pr. mdr.
Depositumbro
plus moms
plus årlig pladsleje

kr
kr
kr
kr
kr
kr

200
2.000
165
5.000
1.250
800

Søsætning eller optagning - faste dage
Optagning eller søsætning i øvrigt
Pladsleje de første 6 mdr. pr. mdr
Pladsleje efter 6. mdr.
Pladsleje på vogn samme takst

kr
kr
kr
kr

150
250
65
250

Leje kranplads Kammerslusen
Klubstander
Frihavnsmærke
Nøgle-depositum
Leje af klubhus (1000,- kr for passive medl.)
Strøm pr. døgn
Brusebad
Ekstra betalingsmærke

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100
50
50
200
800
20
10
200

Havnen

Med venlig hilsen
Aksel Jensen

Bestemmelserne for bådpladsen:
• Efter 1. september – kun optagning på de fastlagte optagningsdage
• Ved havari etc. efter 1. sep. skal båden i vandet senest 14 dage senere –
hvis ikke andet er aftalt med bestyrelsen.
• Det er alene pladsmanden beslutning, hvor bådene skal stå på pladsen.
• Der er ikke optagning eller søsætning uden betalingsmærke eller kvittering
for betaling.
• Både i midtergangen skal søsættes på første søsætningsdag. Både på egen
vogn anbringes i midtergangen så de kan flyttes ved søsætning.
• Trailere på pladsen må ikke låses. En lås vil blive klippet op, så traileren
kan flyttes.

Kontingent aktivt medlemskab (Junior ½ pris)
Indmeldelsesgebyr
Kontingent passivt medlemskab

Pladsen

Andet

Ny adresse.................................................................................
Nyt telefonnummer........................................
e-mail adresse..............................................

Junior gælder indtil 18 år.
Broleje er incl. pladsleje
Ved depositumbro opkræves pladsleje

Underskrift.................................................
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