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Formanden har ordet
Af Jakob Kilborg Andersen

Så er det forår, og en ny sæson på vandet står for døren. Der er allerede aktivitet omkring bådene på bådpladsen
og mange ser ud til at være klar til
at komme i vandet. Den nye bro ved
slæbestedet er færdig, og venter nu kun
på at blive monteret.
Det er naturligvis af stor betydning for
den enkelte at få båden klar. Jeg håber
dog meget på, at der også bliver tid
til at give en hånd med, i forbindelse
med de planlagte arbejdsdage; både i
Ribe og ved Kammerslusen. Vi havde
debatten på generalforsamlingen, hvor
der blev raslet lidt med sablerne – skal
det koste ikke at deltage i det frivillige arbejde? Jeg tror stadig på, at vi
ved fælles hjælp kan klare en masse
af opgaverne frivilligt. Desuden vil det
give nyere medlemmer en mulighed for
at lære både hinanden og ”de gamle”
at kende. Opgaverne er ikke så store,
hvis vi løfter i flok. Som hjælp til nogle
af arbejdsopgaverne har vi netop søgt
Esbjerg kommune om tildeling af nogle
timer fra en ”landsbypedel” – det ser
lovende ud.
På generalforsamlingen blev der også
talt om indlæggene på hjemmesidens
debat-forum. Det er rigtig dejligt og
vigtigt, at der bliver gjort brug af denne
mulighed. Det giver både bestyrelsen og

medlemmer indbyrdes mulighed for at
komme i dialog omkring de ting, der
bliver talt om og rører sig i klubben. Et
positivt indlæg handlede om, hvordan
vi, som klub, tager imod nye medlemmer. Tag hånd om de nye ! Tilbyd evt.
fællessejladser på Vadehavet. Også
de mere kritiske indlæg er velkomne.
De giver bestyrelsen mulighed for at
tage beslutninger op til overvejelse
eller for at argumentere for beslutningerne.
Vores store udfordring, det nedslidte brosystem ved Kammerslusen, har
fyldt meget i det forløbne år. Vi håber
selvfølgelig fortsat på, at bro-udvalgets anstrengelser giver pote. Der
arbejdes fortsat med ansøgninger til
diverse fonde – til tider en noget deprimerende indsats. Lige nu håber vi
på en kommunal velvilje. Vi er i dialog
med både forvaltning og politikere
omkring en løsning på vores problem.
Vi er endnu ikke blevet lovet noget,
men er heller ikke blevet afvist !
Snart går vores flok af frivillige og
mere professionelle ”prikkemænd” i
gang med arbejdet med afmærkningen i Vadehavet. Når vi så har bådene
i vandet, skal der sejles !
En rigtig god sommer til alle.

Sejlernyt udgives af Ribe Sejlklub, marts 2014
Redaktion: Jakob K. Andersen og Svend Tougaard
Forside: Optagning 2013, vandret. Foto: Kim Nielsen
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Formandens beretning
Af Jakob Kliborg Andersen

Sejlklubben har på nuværende tidspunkt 200 aktive og 49 passive
medlemmer, en lille fremgang i
forhold til medlemstallet fra sidste
år. Alle broerne i Ribe er udlejet, og vi
har for tiden 6 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 der
stadig enkelte pladser ved Kammerslusen.
2013 har i modsætning til sidste år,
været kendetegnet af meget større
aktivitet på vandet – for dem, der
helst sejler, når solen skinner, har der
ikke været meget at klage over.
Til gengæld har det – også i modsætning til sidste år – været et år uden de
store aktiviteter både hér på pladsen
og ved Kammerslusen.
Anlægget
ved
Kammerslusen
trænger som bekendt til en meget
kærlig hånd. Som I ved arbejdes der
på sagen i form af ansøgninger mm.
– mere om det under punkt 6. Det
betyder så også, at vi har været lidt
tilbageholdende med det helt store
vedligeholdelses- arbejde derude – vi
håber stadig på den definitive løsning.
Heller ikke hér i Ribe har der været
voldsom aktivitet – vi burde nok have
haft gang i malerkostene, da både
klubhus og plankeværk trænger til en
kærlig hånd. Vi har tidligere forsøgt
os med arbejds-weekender, dog uden
den helt store succes. Specielt har det
været et problem at lokke folk til at
give et nap med ved Slusen. Vi ved, at
man i andre klubber gør brug af for-

i Sejlklubben. Lauget har nu fundet sine
ben, og sammen med de andre bådklubber i området er det lykkedes at få lavet
en god og velfungerende ordning. Indsejlingen til Ribe bliver fortsat afmærket af vores lokale, professionelle prikkemænd, mens resten af vores område
nu igennem et par år er blevet afmærket af en flok frivillige hér fra klubben
– stor tak til dem ! Og selv de røde koste
bevarede farven sommeren over!
I den sammenhæng kan jeg fortælle,
at klubben har investeret, så vi nu også
har egen båd. Vi har købt ”Gimle” – en
gammel redningsbåd, som egner sig
fortrinligt til brug ved afmærkningen.
Kurt er i gang med at indrette den til

dehavsregionen, altså med klubberne i
Tyskland og Holland. Det bliver spændende at se hvad det bringer med sig.
For nylig var der et godt og positivt
indlæg i debatten på vores hjemmeside – det handlede om at være ny i
klubben og i det hele taget at være ny
som sejler. Det er helt indlysende, at
det er i fælles interesse, at alle føler
sig velkomne og godt tilpas i klubben. Jeg tror, at det fælles, frivillige
arbejde jeg omtalte tidligere, kunne
være én af vejene til at komme ind i
folden – og så selvfølgelig en ordentlig
omgangstone os alle imellem. Der er
ingen grund til at skræmme folk væk.
Omkring det at sejle, og specielt uden-

Æresmedlem. Carlo genopstillede ikke som
bestyrelsesmedlem.Det gav bestyrelsen anledning til at udnævne ham til æresmedlem.
Carlo har gennem årene ydet en kæmpe
indsats for Sejlklubben, både som medlem
af bestyrelsen, havneudvalget og som en
del af aktivitetsudvalget. Et stort og velfortjent tillykke til Carlo.

skellige ordninger – man kan mærke på
pengepungen, hvis man deltager i det
frivillige arbejde, eller rettere sagt, det
koster at lade være. Vi har diskuteret,
om vi skulle gøre noget lignende, men
dels kræver det en del administration
og dels er det ikke lige i vores ånd. Jeg
tror i hvert fald stadig på frivilligheden,
og så skal vi i bestyrelsen bare blive
meget bedre til at organisere det frivillige arbejde. Foreløbig har vi besluttet,
hvad der skal laves, og i hvilken rækkefølge, og så må vi i fællesskab vise at
det kan lade sig gøre.
Forrige år blev Vagerlauget stiftet hér
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Gimle

formålet.
Vores kontakt med de andre sejlklubber i området foregår jo også gennem
samarbejdet i Vadehavets Bådklubber
– det nyeste skud på stammen i den
sammenhæng er et såkaldt trilateralt
samarbejde. På et fællesmøde i januar
blev det besluttet, at der fremover samarbejdes på tværs af grænserne i Va-

for Slusen, er det også vigtigt at ”de
gamle” lærer fra sig. Det er et specielt
farvand, og ikke alle har fået det ind
med modermælken, som Kim skrev. Vi
har tidligere arrangeret ture for nye
sejlere – med succes. En tur til Langjord med gamle og nye sejlere hvor vi
snakkede om tidevand, slusning mm.
Alt det, der er en selvfølge for ”Vade-
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Aksel i gang på pladsen

havets søulke”, men som selvfølgelig
skal læres. Jeg lover hermed at det vil
blive gentaget i 2014.
Noget lignende gør sig gældende i
forbindelse med det årlige smakketræf hér i klubben.
For 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 smakkernes tur på Vadehavet – i øvrigt en noget blæsende
oplevelse - havde flere af vores egne
medlemmer tilbudt sig som følgebåde
. Og jeg er sikker på, at velvilligheden
overfor nye sejlere fra egne rækker vil
være ligeså stor. I den forbindelse kan
det nævnes, at vi også i år får besøg
af smakkesejlerne. Tilsyneladende er
samarbejdet med ”Maritimt marked”
blevet en tradition, som både giver os
en god omtale i medierne og øger interessen for det maritime Ribe.
En anden ting, der er blevet bragt
på bane på vores hjemmeside er re-
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feraterne fra vores bestyrelsesmøder
– ”de ligner hinanden”. Ud over det
almindelige bestyrelsesarbejde med at
administrere og arbejde for foreningens
interesser, har vi brugt megen tid på at
få styr på foreningens papirer – et stort
og tiltrængt stykke arbejde fra specielt
sekretærens side. De løbende ting vurderes selvfølgelig – er det akut, eller
er det fornuftigt at gøre forarbejdet
ordentligt. Disse ting kører selvsagt videre i referaterne, netop for at sikre at
der ikke er noget, der går i glemmebogen. Så altså, der vil være gentagelser.
Én ting er sikkert – vi springer ikke over,
hvor gærdet er lavest.
Også i udvalgene bliver der gjort et
godt stykke arbejde. Havneudvalget har
lavet ny procedure i forbindelse med
ind-meldelse i klubben. Der skal udfyldes skema om bådstørrelse og ejerskab, bl.a. for at sikre at vi udnytter
vores havneanlæg på bedste måde, og
får fordelt bådene fornuftigt. Vores brosystem må jo nok siges at være fra en
tid hvor bådene typisk var lidt mindre.
Aktivitetsudvalget har også haft et
travlt år med mange gode arrange-

menter, der har været med til at holde
traditionerne i hævd. Grisefest, gule
ærter, julebanko, standerhejsning og –
strygning, og ikke mindst Slusefesten,
som var en stor succes. Aktivitetsudvalget og en flok frivillige havde sørget for
fine rammer til festen, og hele området
derude bar præg af god opbakning – en
tætpakket havn med mange aktiviteter.
Stor tak til udvalget, og hvad planerne
er for i år, kommer I til at høre om senere på aftenen.
Tidligere nævnte jeg spørgsmålet om
gentagelser i bestyrelsens referater –
noget der er gået igen har været samarbejdet og kontakten med Esbjerg kommune. Vi har haft nogle ønsker omkring
forholdene ved slusen – affaldsordning,
fortøjningsmuligheder, sluseforhold m
m. Der er stadig ingen afklaring, men
nu er vi dog lovet, at vi snarest vil blive
kontaktet. Vores håb er så at vi kan få
lavet nogle fornuftige aftaler. Aftalen
om grødeskæring har også været debatteret – igen ! Sidste år blev vi lovet én
årlig skæring. Sommeren viste med al
tydelighed, at det ikke er nok. Dialogen
med kommunens ansvarlige kører fort-

Standerstrygning 2013

Optagning 2013

sat, så hér lever vi også i håbet. Og så
kan man jo håbe, at det at Ribe er udnævnt til Europas smukkeste, mindre
by sætter lidt skub i tingene – det er
ikke altid Skibbroen fremtræder lige
smuk.
Og så et lille hjertesuk – vi har
tidligere appelleret til, at man på en
eller anden måde mærker sin jolle,
hvis man har sådan én. De joller, der
ligger på pladsen skal selvfølgelig være
mærkede, men det kunne være rigtig
rart at kunne spore ejerskabet for alle
jollerne i klubben. Der er tidligere
strandet drivende joller, og det kunne
være rart hvis vi kan undgå uvished.
Paula vil i forbindelse med udsendelse
af Sejlernyt vedlægge klistermærker.
Brug dem!
Til sidst den mere triste del. Vi har i
år desværre mistet et af vore medlemmer – Nikolaj Saaterup har været med
til at sætte sit præg på klubben, og vil
være savnet 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.
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Fra aktivitetsudvalget
Af Lone Furbo Lauridsen

Vi havde Standerstrygning d. 26. oktober, hvor vi var vært ved sild og lune
retter. Snakken gik lystigt og vi havde
en hyggelig eftermiddag.
Første søndag i advent, inviterede
vi til det årlige julebanko med amerikansk lotteri. Der var desværre ikke
den store tilslutning, der plejer at
være, men de, der var mødt op, var
yderst tilfredse, da der jo så var
større chance for gevinst. Stemningen
var helt i top og mange gik også hjem
med favnen fuld af gevinster. Der blev
serveret kaffe, gløgg og æbleskiver og
folk hyggede sig.
I år flyttes julebanko til november
måned, med håb om at se mange flere!
Tak, Lena, for dit store arbejde med
at skaffe sponsorgaver.

Inden start

til Erik for det store arbejde, vi glæder
os allerede til næste år, hvor du har
lovet at komme igen!
Til oplysning kan vi sige, at hvis man
ikke bryder sig om gule ærter, har man
mulighed for at få pizza i stedet for, så
bak op om et godt arrangement næste
år!!
Vi vil gerne sige tak til Kim, som har
lavet et flot fotoalbum over vores aktiviteter i
Ribe Sejlklub. Albummet ligger
fremme i Klubhuset.
Kommende arrangementer:
Lørdag d. 12/4 kl.13.00: Standerhejsning. Efterfølgende lidt godt til ganen
i Klubhuset.
Lørdag d. 21/6 kl.18.00: Grisefest
kun for medlemmer. Max 60 personer,
så først til mølle....Tilmelding senest
1/6 til Dorthe 20534636 eller Laurits
20941915
Lørdag d. 25/10 kl.13.00: Standerstrygning. Efterfølgende lidt godt til
ganen i Klubhuset.
Søndag d. 23/11 kl.14-17: Julebanko
i Klubhuset. Der serveres kaffe, gløgg og
æbleskiver.
Vi håber, I vil møde talstærkt op til
vore arrangementer og ønsker alle en
god sommer!

Erik ved ærterne

Gule ærter blev afholdt d. 8. februar og vi var så heldige, at Erik Aalling igen i år havde sagt ja til at stå for
maden. Med en humørfyldt kok, kunne
aftenen kun blive sjov og festlig og
maden smagte himmelsk. En stor tak
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Gule ærter

Fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

både i byen og ved slusen, brolisten er
også opdateret på hjemmesiden.
Med Sejler Nyt er der også sendt et
‘Operation Sømærkning’. Det er beregnet til at I kan sætte den på jeres
jolle, så Sejlklubben og andre kan se
hvem en eventuel drivende jolle tilhører.
Husk også at melde flytning til mig.
Jeg træffes bedes torsdage mellem
18.00 og 18.45. på telefon nr. 7543
1845 eller på mail: jedsted@bbsyd.dk

Foråret banker for alvor på døren, i
skrevne stund skinner solen fra en skyfri
himmel. Vi skal til at have bådene gjort
forårsklare, så vi kan komme ud at sejle
Med Sejler Nyt følger jo som sædvanligt et betalt mærkat, og til dem som
har en bro, også et frihavns mærkat.
Begge dele skal være sat på bådene, et
fra land synligt sted, senest 8 dage efter
modtagelsen.
Havnefolkene vil også i år 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. Der er sat nye brolister op

Sejlklubben byder velkommen til
følgende nye medlemmer:
Aktive: Anders J. Schau, Peder Kristensen, og Steffani Petersen.
Passive: Johannes Bjerregård og
Kirsten Jensen, Dennis Thuesen, Elly
Øtoft.
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Søsætning forår 2014

Takstblad for 2014

Takstblad 2013

Der søsættes både på følgende dage:
•
•
•
•

Lørdag, den 5. april kl. 8:00
Søndag, den 6. april kl. 8:00
Lørdag, den 3. maj kl. 8:00
Søndag, den 4. maj kl. 8:00

Klubben

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

Bådpladsen

Hjælp - e-mail adresser
Jeg har ved gennemgang af hjemmesiden opdaget, at der mangler en del e-mail
adresser på vores aktive medlemmer - og nogle e-mail adresser ikke er gyldige.
Det bevirker, at alle nyheder, der kommer på hjemmesiden, ikke når ud til alle.
Når I har en ledig stund, kan I så ikke opdatere jeres profil via hjemmesiden
med det login, I har fået. Har I imod forventning ikke fået et login så send en mail
til jan@kopke.info med jeres informationer, så vil jeg sende et login og password
til hjemmesiden.
**********************
Adresseændring sendes til regnskabsføreren. Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6761 Grestedbro - eller jedsted@bbsyd.dk med oplysninger om
medlemsnummer, ny adresse, e-mail og telefonnummer.
Jan Køpke Sørensen, kasserer
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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. Traileren skal forsynes med tydelig navn og telf. nr.

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

Pladsen

Andet

Junior gælder indtil 18 år.
Broleje er incl. pladsleje
Ved depositumbro opkræves pladsleje
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Referat af generalforsamling 2014
Af Svend Tougaard

1. Valg af dirigent
Steffen Steffensen blev valgt. Han
konstaterede, at generalforsamlingen
var indkaldt i brev i overensstemmelse
med vedtægterne, men indkaldelsen
på hjemmesiden var opslået 3 dage for
sent. Forsamlingen accepterede, at
generalforsamlingen kunne gennemføres.
2. Formandens beretning
Formandens fremlagde beretningen;
vedlagt.
Leif Fogtmann bemærkede til afsnittet om broprojektet ved slusen, at
på trods af det nye projekt, skulle de
eksisterende broer vedligeholdes. Afleverede billeder af broernes tilstand
til formanden. Påtalte, at mange af
broerne var gennemvoksede af vegetation, der skader broerne. Det skal
fjernes.
Foreslog også, at maling af husene hvis der ikke kan skaffes frivillige - må
der sættes en maler på opgaven.
Per Petersen understregede, at det
er broejernes opgave, at slå græs omkring broerne, og bestyrelsen har understreget dette flere gange.
Kim Nielsen foreslog, at det frivillige arbejde måske kunne organiseres
ved at medlemmerne skrev sig på en
dato, de kan hjælpe, og bestyrelsen
kunne så, når der var tilstrækkeligt af
medlemmer på én dato, organisere,
hvad der skal laves.
Niels Frederiksen foreslog, at vi
søgte kommunen om at få en Bypedel, der kunne hjælpe med nogle af
opgaverne. Det ville kun tage arbejde
fra frivillige.
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Bjarne Kiholm understregende, at det
var vigtigt at Nationalparken blev involveret i projektet ved slusen og også i
sikringen af en ordentlig drift af slusen
fremover. Foreslog, at arbejdsgruppen
gik højere op i det kommunale system
og inddragede politikkerne i støtten af
projektet. Foreslog også at inddrage
kommunens arbejdshold, der rydder op
for digelauget.
Dres påtalte at fliserne på stien ved
Bjarne var skredet ned.
Formanden noterede forslagene og
tager det med i bestyrelsens overvejelser. Informerede om, at der kommer ny
sagsbehandler for slusen. Fliserne har
han forelagt kommunen, der mener det
er digelagets ansvar.
Bjarne lovede, at hvis der ikke var
sket noget inden pinse, ville han sørge
for det.
Leif Fogtmann påpegede, at afmærkningen nord for vandskellet i Lundvigløb
ikke stod rigtigt, selvom det var påpeget
overfor Fanø og bad om, at Vagerlauget
tager sig af det, så man fremover kan
stole på afmærkningen.
Formandens beretning blev herefter
godkendt.
3a) Regnskab for Ribe Sejlklub
Preben Glud spurgte til posten diverse på 47.000 kr. Et stort beløb. Paula
specificerede, at det bl.a. var hendes
honorar, men hun havde ikke bilag med
og kunne derfor ikke redegøre mere
specifikt.
Bjarne Kiholm spurgte til udgifterne
til priksætning. Paula forklarede, at det
var for to år, der var på dette års regnskab.

Regnskab blev herefter godkendt.
3b) Regnskab for Ribe havneanlæg
Godkendt uden kommentarer.
3c) Kontingent for det kommende år
Kontingentet uændret 800,- kr.
3d) Broleje for det kommende år
Broleje mv. fortsætter uændret.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet 1 rettidigt indsendt
forslag:
Torben Mathisen: "Jeg stiller forslag
om at gøre klubhuset til røgfrit område.
Ligeledes forslag om at gøre klubhuset
til hundefrit område"
Forslaget vedtaget med ganske få
stemmer imod.
5. Valg af bestyrelse
5 a) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carlo genopstillede ikke til bestyrelsen. Genvalg af Per Petersen, Jan Køpke
Sørensen og Laurits Christensen. Ove
Pedersen valgt som som nyt medlem.
5 b) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Allan Kosegarten genopstillede ikke.
Valgt blev Niels Frederiksen og Kim
Nielsen.
5 c) Valg af revisorer
Fritz Sandberg og Ove Jensen genvalgt
ad 5 d) Valg af revisorsuppleant
Flemming Kondrup blev genvalgt
6. Broprojekt ved slusen
Per Petersen redegjorde for udvalgets arbejde og fortalte, at de havde
haft møde med en konsulent, der kunne
søge fonde. Konsulenten mente at omfanget var for stort og foreslog, at man
delte det op i to etaper, så broerne kom
først og huset som anden prioritet. Der
er sendt flere ansøgninger, men alle har
givet afslag.
Kunne fortælle, at der udenfor projektet ville blive bygget en 28 m lang
flydebro til gæster i år.
Preben Glud spurgte, hvad projektet
har kostet indtil dato og hvad man for-
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ventede, at klubben ville have af omkostninger inden vi kunne begynde.
Per forklarede, at der er betalt 25.000
kr. til udarbejdelse af projektet og der
ikke er afsat mere, før godkendelse i
bestyrelsen.
Thyge Jensen foreslog, at man sammenkoblede projektet med Nationalparken og indtænkte handikapforhold
evt. med en bro udenfor slusen. Det
ville gøre det mere attraktivt for nogle fonde.
Hans Ryttergaard foreslog, at bestyrelsen droppede det ambitiøse projekt
og i stedet reparerede 15 af de eksisterende broer i år, og fortsatte til alle
broer var istandsat. Det kunne gøres
for en fjerdedel af projektet.
Leif Fogtmann støttede selvom han
gerne så projektet gennemført. Det
bliver svært at skaffe fondsmidler og
imens forfalder broerne.
Flemming Kondrup fremsatte forslag
om, at udvalget inden næste års generalforsamling skulle fremvise realistiske økonomiske tilsagn for projektet.
Ellers måtte vi arbejde på renovering
af eksisterende anlæg.
Forslaget blev vedtaget.
7. Eventuelt
Thyge Jensen foreslog, at koble
sluseprojektet og Skibbroen tættere
sammen. Det ville give synergi og
bedre adgang til fonde, kommune og
Nationalpark.
Det blev foreslået, at lave et
slæbested ved slusen, som kunne give
indtægter til klubben. Det blev fremført, at slusen og Vadehavet udenfor
ikke var for amatører, der kom med
en speedbåd. De burde søsætte ved
Esbjerg, hvor det var bedre egnet for
uøvede i Vadehavssejlads.
Preben Glud forespurgte, om ikke
regnskabet kunne blive fremlagt mere

specificeret fremover.
Foreslog, at noget af klubbens kapital kunne bruges til renovering af
bådpladsen.
Kim Nielsen takkede for valget til
suppleant. Fortalte, at han havde
lagt en mappe med billeder af aktiviteterne i klubben, som medlemmerne kunne kikke på, og han gerne
ville sende elektroniske kopier til de,
der ønskede det. Foreslog, at bestyrelsen og medlemmerne lagde portrætbilleder ind på hjemmesiden, så
nye medlemmer kunne sætte ansigt
på alle de nye navne, man skulle lære.
Bjarne Kiholm havde et forslag til
bestyrelsen, om at den sikrede sig, at
omlægningen af A11 ikke hindrede direkte adgang til Bjerrumvej til slusen.
Niels Frederiksen kunne fortælle, at
Lokalrådet for Ribe på et møde med
kommunen havde påpeget, at Kommunen måtte vælge, om åen ved Skib-

broen skulle være natur eller den skulle
vise Ribes maritime historie. Man kan
ikke kombinere natur og havn. Det bør
være havn, og det betyder, at murbrokkerne i åen, der dukker op ved lavvande
skal fjernes og grøde, der samler affald
i overfladen skal fjernes så det også er
muligt at sejle.
Leif Fogtmann påskønnede bestyrelsens bestræbelser på at få afklaret,
hvad klubbens forsikring dækkede især
på pladsen.
Børge påpegede brandfaren på pladsen, når bådene står så tæt. Hvad dækker forsikringen.
Formanden takkede for en konstruktiv
generalforsamling og takkede Carlo for
hans mangeårige indsats i foreningen og
bestyrelsen og udnævnte Carlo til æresmedlem af sejlklubben.
Dirigenten kunne slutte mødet kl.
20:45, og festudvalgets servering kunne
indtages.

Trilateral sejlklubsamarbejde

Af Svend Tougaard

Vadehavets Bådklubber besluttede på
sit januarmøde, at indgå i et samarbejde med de tyske og hollandske sejlklubber i Vadehavet, med et fint udtryk
et trilateralt vadehavssamarbejde.
Der blev afholdt et indledende
møde i efteråret i Bremen mellem
Vadehavets Bådklubber og den tyske
organisation Soltwaters og den hollandske Wadvaarders, der begge er
en samarbejdsorganisation mellem
sejlklubberne i Vadehavet i Tyskland
og Holland i lighed med Vadehavets
Bådklubber.
Efter godkendelse i de tre organisationers bestyrelser, blev samarbejdsorganisationen “Trilateral Wadden
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Sea Sailing Assosiation# (TWSA) til en
realitet ved det Trilaterale Vadehavs-

samarbejdes regeringsmøde i Tønder i
februar. Den får hjemsted i Holland, der
har påtaget sig at køre et sekretariat
og opbygge en fælles hjemmeside uden
omkostninger.
Formålet med samarbejdet er, at
tale de tre landes sejlernes sag med
større vægt i de tre vadehavslandes
regeringssamarbejde om beskyttelsen
af Vadehavet, "The Trilateral Wadden
Sea Governmental Cooperation" og arbejde for fælles standarder for sej-

lads og afmærkning, samt udbygge
samarbejdet mellem klubberne med
gæstebesøg og fælles aktiviteter.
De kommende år vil vise hvordan det
udvikler sig.
Hjemmesider:
www.vadehavetsbaadklubber.dk
www.soltwaters.de
www.wadvaarders.nl
www.triwad.eu
Den nye fælles hjemmeside, men
den er endnu ikke oppe at køre.

Smakketræf/Maritim Dag 2014
Af Svend Tougaard

Også i år arrangeres der smakketræf og
Maritim Dag i Ribe med deltagelse af
smakker og andre mindre både fra hele
landet samt salgsboder og udstillere fra
hele Vadehavsområdet.
Det er et samarbejde mellem Det
Maritime Ribe, Ribe Sejlklub, Gammelt Præg, Ribe Træskibslaug og Ribe
Bykernes Beboerforening, der står for
afviklingen.
Torsdag, den 3. juli
Smakkerne ankommer i løbet af dagen
til bådpladsen, hvor nogle overnatter.
Fredag den 4. juli. Smakkesejlads
Der planlægges en sejlads til Langjord
eller Mandø Flak med afgang kl. 8 fra
bådpladsen og gennem Kammerslusen
med faldende vand kl. ca. 9. Afhængig
af vind og vand spises der frokost på
Langjord/Mandø Flak, og hjemsejlads
med kommende vand. Om aftenen er
der fælles spisning på bådpladsen.
Ribe Sejlklubs medlemmer er meget
velkomne til at deltage i arrangementet
med sejl eller som følgebåde.
Lørdag, den 5. juli, kl 10-16. Maritim
Dag

Tresmakke i Knudedyb 2013

Smakkerne sejler kapsejlads på Åen
og på Skibbroen og Hovedengen afvikles en række forskellige aktiviteter
og ca. 25 stande er opstillet med varer
og udstillinger fra Vadehavsområdet.
Søndag, den 6. juli
forlader smakkerne pladsen og alt er
ved det gamle.
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Kontaktpersoner fra Sejlklubben:
Jakob Andersen og Svend Tougaard

Dagens gyser!

Telefonliste 2014

Sejlads med passagerer

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 		
Ove Petersen, Gravsgade 54, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		

Telf. 75 44 13 95
Telf. 21 62 49 42
Telf. 20 94 19 15

Af Svend Tougaard/Jan Køpke Sørensen

Den 26. september 2013 trådte en ny
bekendtgørelse om sejlads med passagerer i kraft. Den er en følge af den
tragiske kæntreulykke i Præstø Fjord,
og Søfartsstyrelsen strammer med
denne bekendtgørelse gevaldigt op
om sikkerheden ved sejlads med passagerer.
Bekendtgørelsen vedrører kun erhvervsmæssig sejlads, men der er
gråzoner, som kan få betydning for
sejlads i lystfartøjer med passagerer.
Det fremgår af bemærkningerne til
bekendtgørelsen, at sejlads med familie og nære venner ikke er omfattet
af bekendtgørelsen, også selvom passagererne betaler udgifter til brændstof.
Men her opstår problemet: Familie er let at definere, men hvem er
'nære venner'? Det er Søfartsstyrelsen,
der afgør fortolkningen af 'nære venner' for at undgå, at bekendtgørelsen
omgås.
Sejles der med passagerer, der
ikke kan defineres som nære venner,
træder bekendtgørelsens bestemmelser i kraft. Det betyder, at der skal
være en sikkerhedsinstruks ombord,
som skal være godkendt af Søfartsstyrelsen, og et forsikringscertifikat på
ca. 5,5 mio. kr. pr. passager.
Overtrædes bestemmelserne er
straframmen fra bøde til 2 år fængles!
Søfartsstyrelsen skriver i et svar på
spørgsmålet om, fritidsfartøjers sejlads med passagerer:
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"Hvis de inviterede har givet en
form for modydelser, f.eks. som sponsorer for sejladsen, gentjenester eller hvis sejladsen har været udstedt
til en bredere kreds, er der tale om
regelsættet "Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer". I så fald er det ejeren af fartøjets ansvar at det foregår sikkert og
i overensstemmelse med de relevante
reg¬ler. I forhold til den bredere kreds
vil det bero på en konkret vurdering.
Hvis personerne er privatinviterede
familiemedlemmer eller nære venner, vil der oftest ikke være tale om
"Bekendtgørelse om mindre fartøjer
der medtager op til 12 passagerer".
At disse deltagere hver betaler et
beløb til dækning af de direkte udgifter til benzin m.m., medfører ikke,
at sejladsen anses som erhvervsmæssigt."
Hvad det kommer til at betyde i praksis vil tiden vise, men Sejlklubbens traditionelle sejlads med Red Barnet vil
med stor sandsynlighed komme ind under bestemmelserne.
Man kan selv forsøge at finde ud af,
hvad bekendtgørelsen omfatter ved at
følge dette link:
https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=141932

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)
Ansvarlig for havnen i Ribe
Torben Mathiesen, Haderslevvej 175, Ribe 		
Telf. 75 44 13 95
Ove Petersen, Gravsgade 54, Ribe			
Telf. 21 62 49 42
Ansvarlig for havnen Kammerslusen
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		

Telf. 75 41 01 80
Telf. 20 94 19 15

Aktivitetsudvalget
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, Ribe		
Lone Furbo Lauritsen, Fanningers Alle 17, Ribe		
Eva Pedersen, Hundegade 30, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		

Telf.
Telf.
Telf.
Telf.

Udlejning Klubhus
Conny Nissen, Idrætsalle 14, Ribe			

Telf. 61 30 10 59
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75
22
75
20

42 33 40
63 08 24
4101 80
94 19 15
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