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Af Truels Stauning Jensen

Nå, hvem er han så, ham den nye formand?
Truels Stauning Jensen, født i Rødding
i 1958 og er altså 57 år.
Gift med Kirsten, og vi har tre drenge
på 27, 25 og 23 år
Min opvækst var i Rejsby, hvor vi overtog mine forældres gård i 1986. Den
drev vi med svineproduktion og planteavl frem til 2008, hvor vi solgte gården.
Samme år købte vi hus i Bispegade,
hvor vi bor nu.
Min sejlererfaring går helt tilbage til
70-erne, hvor jeg fik foræret en hjemmebygget kajak; den forliste i Rejsby
sluse i 1975.
Der skulle gå helt frem til 2013, før
jeg igen blev bådejer, denne gang som
medejer af Zhehan.
Senest er der kommet en ½ part i en
Smakkejolle ved navn Eli ved bro 4.
Største bestyrelseserfaring har jeg fra
Digelaget for Kong Chr. Den X`s Dige
(Rejsbydiget), hvor jeg i 19 år var Digegreve (formand for digelaget).
Min tilgang til sejlklubbens bestyrelse
og ikke mindst formandsposten var jo
noget hovedkulds. Derfor har jeg brug
for lidt tid til at finde mig tilrette, men
jeg føler, at jeg får al den støtte og
hjælp, jeg beder om.
Med den store anlægsmasse Ribe Sejlklub råder over: 77 broer i Ribe og 70
ved slusen, klubhuse og div. tekniske
anlæg, er det en stor opgave blot at
holde det kørende. Heldigvis er der en
stabil flok, som gør et kæmpe arbejde.
En klub har tendens til at tage nye aktiviteter ind og sjældent droppe nogen.
En gruppe har lige været ude for at

sætte koste fra vores egen båd, ‘Prik’.
Jeg tror, de nyder det, men det er et
eksempel på en nyere aktivitet der
bruges tid på.
Hvis vi på sigt skal undgå at hyre
hjælp udefra til opgaver. vi selv kan
løse, har vi brug for flere selvstyrende
grupper af medlemmer, der påtager
sig at løse bestemte opgaver gennem
året. Denne udfordring drøftes meget
i bestyrelsen for tiden, så om det vil I
høre nærmere.
Jeg synes jeg har fået en god modtagelse og når den første forvirring har
lagt sig håber jeg at kunne bidrage til
Ribe Sejlklub`s fortsatte udvikling.
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Formandens beretning
Af Svend Tougaard, konstitueret formand
Ja, det er mig, der fremlægger årsberetningen.
Årsagen kender I. Jakob, vores formand afgik pludselig og uventet ved
døden, den 1. februar.
Det er et stort tab for mig. Jeg
lærte Jakob at kende, da han blev
militærnægter på Fiskerimuseet i Esbjerg for knap 40 år siden. Det blev
et venskab, der var medvirkende til at
jeg flyttede til Ribe - det bedste sted i
verden, efter Jakobs mening.
OG det er et stort tab for sejlklubben. Jakob har været aktiv medlem af
klubben i umindelige tider og indvilligede endelig i 2011, i at træde ind i
bestyrelsen, og han blev formand året
efter.
Vi har mistet et enestående menneske. Jakob var favnende og varm.
Han så det bedste i andre, og ved sin
væremåde vise han, at hvis vi ser hinandens gode sider, så kan vi udrette
så meget i fællesskab.
Han afskyede de rygter og den bagtale af hinanden, som sejlklubben i
perioder er plaget af. Det modarbejder det fællesskab, som Jakob brugte
så megen energi på at få opbygget i
sejlklubben. 'Hvorfor bliver kritikken
af bestyrelsens arbejde ikke sagt direkte til bestyrelsen i stedet for snak
i krogene'. Jakob mente, at de få
medlemmer, der forpester stemningen
i klubben, måske ikke engang selv er
klar over, hvad de ødelægger for klubben.
Jakob blev meget vred, da han fik
kendskab til, at en anonym havde
ringet til et af sejlklubbens medlem-

Jakob på bådpladsen

mer og udgivet sig for embedsmand fra
kommunen, der bl.a. fortalte, at de
jollepladser, der er lavet ved klubhuset
var ulovlige, og en anden klub skulle
overtage halvdelen af bådbroerne.
Men til gengæld var han også glad,
når klubben lykkedes. Som f. eks. det
store frivillige arbejde med vedligehold
Thyge på pladsen
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det drejer sig om.
Alle broer i Ribe er blevet renoveret.
Pladsen vedligeholdt og spillet renoveret. Problemet med den våde plads
er blevet undersøgt, men det viser sig,
at det er en meget kostbar omgang, så
vi afventer, om der kan findes en anden og billigere løsning på problemet.
Vi har fået en aftale med Esbjerg
Kommunes pedelordning, og til foråret
vi der komme en 'pedel', der maler
plankeværket.
Klubhusets ynkelige stand udvendigt forsøgte vi, om vi kunne få frivillige til at skrabe af til blank bund.
Der kom et ganske overskueligt antal
medlemmer, men det viste sig, at det
var en stor opgave. Vi fik det derefter
vurderet af professionelle, der samstemmende udtaler, at beklædningen
er indvendig rustik, der er behandlet
forkert fra begyndelsen. Den bedste
løsning vil være at udskifte beklædningen - og det bliver kostbart. Det
er derfor besluttet, at vi vil forsøge,
at få frivillige til at skrabe det så rent
som muligt og male her i foråret, så
vi har et par år til at finde en holdbar løsning. - Så vi forsøger igen at få
samlet en frivillig flok, der kan forestå
arbejdet. Det ville være spændende
at se nye ansigter! I kan melde jer til
bestyrelsen.
El-regningen i Ribe har været meget
stor, og der er nu opsat en varmepumpe til erstatning af el-radiatorerne.
Den har været i drift et par måneder,
og det ser ud til, at vi i hvert fald har
halveret el-regningen.
Der er pludseligt også kommet gang i
jollerne, og et frivilligt hold har lavet
nye broer vest for klubhuset. Efterårets storme var hårde ved de nye
broer, men de bliver bragt i orden og
endnu en jolleplads laves i samme om-

af broerne og kostesætningen.
Jakobs drøm var, at al den energi, som
bliver brugt på at brokke sig i krogene
og sætte lus i skindpelsen, skulle bruges
på at få snakket ordentligt sammen og
få klubben til samarbejde.
Skal vi ikke mindes Jakob for hans ildhu for at få klubben til at lykkes.
- OG huske hans ord, når nogen sagde
"nu må I se at få gjort noget ved det"': "Det hedder ikke I - det hedder: Vi skal
se at få gjort noget ved det". Hans holdning var, at bestyrelsen er valgt blandt
ligemænd til at koordinere klubbens aktiviteter, men at det kan kun kan lykkes,
hvis alle medlemmer tager medansvar
og aktivt medvirker til at få klubben til
at fungerer.
Vi har mistet endnu tre medlemmer af
klubben siden sidste generalforsamling:
Thyge Jensen, Jan Nørgaard og Hans Nissen.
Jeg vil bede jer rejse jer og holde 1
minuts stilhed i mindet om Jakob og
Thyge, Jan og Hans.
Æret være deres minde.
Der har været afholdt 16 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamlingen. Alle har været tæt pakket
med sager, og en lille stabil flok af frivillige har udført et kæmpe arbejde for
at kunne gennemføre, den praktiske del
af sagerne . En stor tak til dem. I ved
alle, hvem det er, den godt halve snes,
Jan og Torben i værkstedet
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De nye jollepladser med vand på engen

gang.
Ved Kammerslusen var der arbejdsdag, hvor der blev ryddet op, foretaget almindelig vedligehold af en lille
gruppe frivillige. De yderste havarerede broer er samlet sammen til genanvendelse. Vi kommer tilbage til Kammersluseprojektet, som særligt punkt
senere på generalforsamlingen.
Udvalgene har gjort et fantastisk
arbejde. Havneudvalgene har kørt
den vanskelige opgave, at gøre alle
tilfredse efter bedste evne. Vi er i den
situation, at alle pladser i Ribe er i
brug, og vi har venteliste på pladser.
Aktivitetsudvalget har også udført
et stort stykke arbejde med de mange
gode arrangementer, og vi håber de
kan holde geisten og videreføre de
traditionsrige fester i år.
Stor tak til begge udvalg!
Også i 2014 har afmærkningen af
Vadehavet fungeret fint med lidt
brok over afmærkning ved vandskel-
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let i Lundvigløb. Selv er jeg kommet
fint igennem, men også her er der nok
mulighed for forbedringer. Og de, der
véd, hvor kostene skal stå, er meget
velkomne til at deltage i afmærkningen, så det bliver gjort helt rigtigt. Giv
mig besked om deltagelse. Jeg koordinerer afmærkningen.
Det er Vagerlauget, der står for al
afmærkning i Vadehavet - undtaget
indsejlingen til Esbjerg og Havneby.
Vagerlauget består af en repræsentant
for de fire kommuner, Nationalparken,
Kystredningstjenesten og Vadehavets
Bådklubber. Det er frivillige fra Højer,
Fanø, Varde og Ribe Sejlklubber, der
sætter de ialt næsten 200 koste.
I Ribe har vi en gammel aftale om, at
afmærkningen af Ribe Løb bliver betalt
af Sejlklubben og med Vagerlauget bliver Lundvigløb afmærket af frivillige.
I år har vi så vores nye båd 'Prik' til
brug ved afmærkningen. Det er Gimle,
der er ombygget til formålet i Kurts

have, hvor Kurt, Torben og Carlo mødtes to gange om ugen hele efteråret og
med assistance af andre til specialopgaver kunne resultatet søsættes ved et
velbesøgt navngivningsarrangement i
slutningen af november. Vi glæder os til
at komme igang med 'Prik' her i april.
På grund af det frivillige arbejde har
omkostningerne ved afmærkningen i
Vadehavet kunnet holdes så langt nede,
at de offentlige tilskud fra de fire kommuner, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten og Nationalparken har kunnet
dække omkostningerne - så sejlklubberne ikke har skullet betale i år.
Den tunge afmærkning i Knudedyb,
skal efterses i år. Vi regner med, at
udskifte de tunge jernvagere med lettere plastvagere, så vi fremover kan
håndtere vagerne fra det nye Nationalparkskib og 'Prik'. Den røde vager
ved Lundvigløb udskiftes i foråret med
en plasticvager og vi forventer at sætte
to vagere nord for Hjerting for at lette
sejladsen til Varde.
Kommunen har fornyet vor lejekontrakt af bådpladsen for de næste 10 år.
Vi opdagede i forbindelse med revision
af bestyrelsesmappen, at kontrakten
var udløbet - men nu er den på plads.
Jakob har forsøgt at få et møde med
kommunen om forholdene ved Kammerslusen adskillige gange - uden held. Men

nu er driften af Kammerslusen lagt
over i en anden afdeling i kommunen,
så nu håber vi, det lykkes.
Forvaltningens forslag til driftsplaner, bemanding og betaling for slusning
for at spare penge var et varmt emne.
Vi holdt møde om problemstillingen,
og flere foreninger sendte høringssvar
ind. Det lykkedes! Politikkerne udskød
beslutningen og det hele fortsætter,
som hidtil. Men det kommer op igen
til budgetforhandlingerne, der er ved
at gå i gang. Så nu må vi se, hvad der
sker. Vi tager det op, når vi får mødet
med kommunen.
Ved Kammerslusen forestår et større
reparationsarbejde af den sydlige kaj
i slusen og reparation af de små porte
og muligvis nedtagning af broen. Vi
får nærmere orientering, når arbejdet
sættes igang.
Og endelig. Kommunen har besluttet
ikke at sælge slusemesterboligen. Fra
Vagerlauget har vi i flere år forsøgt at
kunne bruge noget af laden til oplagring af materiel, men har fået afslag
indtil man vidste, om huset skulle
sælges. Jeg var til møde med kommunen og Nationalparken i slutningen
af februar om slusemesterboligen. Det
viste sig, at det er besluttet, at der
bliver bygget nye offentlige toiletter
i garagen. Pengene kommer fra et
friluftsturismeprojekt, som Nationalparken styrer. Der bliver også bygget
en kajakbro udenfor slusen på sydlige
bred - af samme kasse - og der er planer om at bygge kajakbroer indenfor
slusen på nordsiden af åen.
Jeg nævnte, at det undrede mig,
at vores projekt med renovering af
vore broer ikke var indtænkt i planerne, men de tre medarbejdere anede
ikke noget om det! - på trods af, at
borgmesteren har lavet en skriftlig an-

Søsætning af ‘Prik’
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befaling af projektet og det seneste
møde med udvalgsformand og forvaltningschef om fremdrift af projektet
Kommunen tilbød også sejlklubben
lokaler i huset. Jeg lovede, at melde
tilbage, når vi har drøftet det i sejlklubben.
Kommunen, Naturstyrelsen og Nationalparken har indgået et partnerskab og besluttet at lave en forundersøgelse af de gamle ideer om en sti
fra Ribe langs åen til Kammerslusen,
genåbning af den store å-slynge og
andre tiltag med naturforbedring.
Der har været afholdt et møde med
lodsejere og interesseorganisationer i
februar, hvor projektet blev fremlagt.
Jeg deltog for sejlklubben. Der vil
blive lavet en undersøgelse, hvor det
afklares, hvad en åbning af åslyngen
vil få af konsekvenser for grundvandstanden i marskjorderne ud fra forskellige senarier i forhold til gennemskæringen og hvordan sejladsen ad
Vesteråen kan gennemføres. Der bliver
afholdt et møde i begyndelsen af maj
om resultaterne af undersøgelserne og
det videre forløb.
Vi har haft fin tilslutning til det kursus i duelighedesbevis, som klubben

aftalte med Anker Ansberg som lærer.
Der meldte sig så mange, at vi måtte
begrænse kursus til 20 for at kunne
være i klubhuset. Men Anker er skibsfører, så der er perioder, hvor han er ude
at sejle, så der er afbrydelser i undervisningen. Mange af kursisterne har dog
mødtes og har arbejdet med opgaver på
egne hånd, når han har været væk. Vi
regner så med, at alle består!
Vi afholdt i juli smakketræf i dagene
før Det Maritime Marked og flere af vore
medlemmer var med på sejladsen i Vadehavet som følgebåde til smakkerne.
Også i år får vi besøg af smakkerne - efterhånden en tradition, der giver klubben god goodwill, omtale i pressen og
øger interessen for det Maritime Ribe.
Som I vil se, har vi gennemarbejdet regnskabspraksis og lavet en mere
omfattende kontoplan, så regnskabet
burde være lettere at læse og forstå.
Vi har lagt det ud på hjemmesiden,
så medlemmerne har mulighed for at
gennemlæse det inden generalforsamlingen.
Jeg vil slutte beretningen med en tak
til bestyrelsen for deres overbærenhed
og store indsats og takke for de mange
herlige timer, jeg har haft i klubben.
Kurt og Carlo ved priksætning i ‘Prik’
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Fra aktivitetsudvalget
Af Lone Furbo Lauridsen

sponsorgevinster ind.
Erik Aalling serverede igen Gule Ærter, der bare smagte fantastisk. En stor
tak for mad og vi glæder os til næste
år, hvor du har lovet at komme igen!
Vi var 38 samlet til arrangementet og
som sædvanlig gik snakken lystigt, og
vi havde en rigtig hyggelig aften.

Til Standerstrygning mødte kun ca 30
personer op. Vi havde håbet på flere,
men vi havde nogle hyggelige timer og
der blev spist godt, da der blev serveret
suppe.
Søsætningen af Prik foregik i et ikke
alt for godt vejr, men det var en forrygende dag og rigtig mange var mødt op.
Der blev spist pølser og drukket godt!!
Til julebanko hang visse personer lidt
med hovedet, så heldigvis var der godt
med sodavand! Der var, i forhold til året
inden, mødt rigtig mange medlemmer
+ påhæng op og det er vi selvfølgelig
taknemmelige for og må i den forbindelse undskylde, at der ikke var lodder nok
til alle, men det er meget svært at beregne på forhånd, når deltagerantallet
svinger så meget fra år til år.
Vi modtog desværre efterfølgende en
skriftlig klage over, at der bl.a. var for
lidt lodder, men som sagt, er det utrolig
svært at beregne på forhånd. Vi vil tage
op til overvejelse, om der fremover
skal arrangeres bankospil, da Lena gør
et stort arbejde for os, med at samle

Fremtidige arrangementer:
25/4 Standerhejsning kl. 13.00, hvor
vi er vært ved lidt til maven. Øl og
vand kan købes.
13/6 NYT NYT NYT Fællesspisning
for medlemmer + påhæng. Menuen er
en overraskelse.
Hold øje med hjemmesiden for
nærmere info.
24/10 Standerstrygning, hvor vi er
vært ved lidt godt til maven. Øl og
vand kan købes.
22/11 Julebanko? Måske/måske
ikke.
Vi ønsker alle en god sommer!
Med sejlerhilsen
Aktivitetsudvalget
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Søsætning forår 2015

Takstblad for 2015

Der søsættes både på følgende dage:
•
•

Søndag, den 25. april kl. 8:00
Lørdag, den 9. maj kl. 8:00

På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn og telefonnummer.
Med venlig hilsen
Aksel Jensen

Fra forretningsføreren

Af Paula Andersen

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 til at sejle igen.
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.
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 både i byen og ved slusen, brolisten er også opdateret på hjemmesiden.
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
Med venlig sejlerhilsen
Paula Andersen.
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive: Arne Christensen, Christian Hansen, Kjeld Møbius, Tage Jepsen, Tom
Nielsen, Jørgen Tankred, Tom Petersen, Annita Westergaard og Preben Bøg Sørensen.
Passive:Elin Lundtofte, Finn Pedersen, Niels Jonny Vejrup, Torben Prins og Birgitte Kargo.
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Klubben
Kontingent aktivt medlemskab (Junior ½ pris)
Indmeldelsesgebyr
Kontingent passivt medlemskab
Havnen
Jolleplads Ribe
Broleje Ribe/Kammerslusen pr. år (Junior ½ pris)
Broleje 1.aug-31. dec. pr. mdr.
Depositumbro
plus moms
plus årlig pladsleje
Pladsen
Søsætning eller optagning - faste dage
Optagning eller søsætning i øvrigt
Pladsleje de første 6 mdr. pr. mdr
Pladsleje efter 6. mdr.
Pladsleje på vogn pr. mdr.
Andet
Leje kranplads Kammerslusen
Klubstander
Frihavnsmærke
Nøgle-depositum
Leje af klubhus (1.200,- kr for passive medl.)
Strøm pr. døgn
Brusebad
Ekstra betalingsmærke
Junior gælder indtil 18 år.
Broleje er incl. Pladsleje
Ved depositumbro opkræves pladsleje
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kr
kr
kr

800
250
175

kr
kr
kr
kr
kr
kr

200
2.000
165
6.250
1.250
800

kr
kr
kr
kr
kr

150
250
65
250
65

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100
50
50
200
1.000
20
10
200

Referat af generalforsamling 2015
Af Niels Frederiksen

1. Valg ad dirigent
Steffen Steffensen blev valgt som dirigent.
Konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet.
Generalforsamlingen tillod tilføjelse
af punkt 3e
43 fremmødte stemmeberettigede.
2. Formandens beretning
Konstitueret formand Svend Tougaard
aflagde beretning
Bemærkningerne til beretningen:
Efterlysning af renovering af broerne ved slusen
Vil blive behandlet under pkt. 6.
Porten til bådpladsen har i flere perioder ikke været låst. Jf. § 5, stk. 4 i
vedtægterne skal porten være låst. Er
et forsikringsspørgsmål.
Bestyrelsen har ikke været opmærksom på denne § i vedtægterne.
Projekt Ribemarsken. Bemærkninger
til problemerne ved åbning at den lille
og store å-slynge.
Projektet blev fremlagt på møde
med parterne. Forprojekt, der er
igangsat, skal til maj fremlægge konsekvenserne af forskellige modeller
for gennemstrømning af gennemskæringen. Herefter orientering til
klubbens medlemmer.
Landmændene vedligeholder ikke
hegningen langs åen, med det resultat
at voldene i gennemskæringen skrider
ud i åen.
Kostene/afmærkningerne stod rigtig
fint sidste år.
Beretningen blev godkendt.
3a. Regnskab for Ribe Sejlklub
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Bemærkninger til regnskabet:
Holder bestyrelsen øje med udgiftsposterne?
Bestyrelsen gennemgår ved hvert
bestyrelsesmøde udgiftsposterne, og
hvor der kan spares på omkostningerne.
Udgifterne til klubhuset, overstiger
indtægterne.
Forslag til forhøjelse af klubhuslejen
kommer senere på dagsordenen.
Ved udlejning af klubhuset er der
problemer med børns leg på bådpladsen. De vil kunne komme til at skade
både sig selv og de både, der står på
pladsen.
Bestyrelsen er opmærksom på problemet, der også har forsikringsaspekter
- og vil se på hvad der kan gøres.
Der savnes noter ud for de forskellige
poster på regnskabet, samt dokumentation for hvad det er for kørsel der er
betalt for.
Kørselsudgifterne vedrører kørselsgodtgørelse til frivillige og bestyrelse
ved brug af egen bil i klubsammenhæng.
Afregnes efter statens regler.
Regnskabet godkendt.
3b. Regnskab for Ribe havneanlæg
Bemærkninger til regnskaber:
Beløbet til vedligeholdelse huset ved
slusen er for stort. Hvad er de brugt til?
Borde, bænke, maling, plæneklipning, træ m.m.
Regnskabet godkendt (4 imod)
(Regnskabsfører
og
formand
gennemgik bilagene med spørger i pausen. Det viste sig, at der var fejlbogført
en udgift på den konto. Skulle have
været bogført under klubhuset. Så passede beløbet.)

3c kontingent for 2016
Bestyrelsen foreslog:
Kontingent fra 800 kr. til 900 kr
Passivt fra 175 kr til 200 kr.
Bemærkninger:
Kontingentstigningerne bør være højere
end det foreslåede.
Forslagene godkendt (2 imod)
3d. Broleje
Bestyrelsen foreslog:
Jolleplads fra fra 200 kr til 350 kr.
Broleje fra 2.000 kr til 2.100 kr.
Leje af klubhus fra 800 kr til 1.000 kr.
(passive fra 1.000 kr til 1.200 kr.)
Bemærkninger:
Der er ikke vand og el ved alle broer,
derfor alt for dyrt
Dialog om, hvordan flere frivillige vil
være med i arbejdet med vedligehold
af klubbens anlæg, bl.a. at arbejdet
bør planlægges bedre, og materialer indkøbt. Derfor svært at få frivillige.
Foreslagene godkendt.
3e Fremlæggelse af forsikringsforhold
Vi er ansvarsforsikret hele året, uanset
om båden er i vandet eller på land.
Brand er ikke inkluderet.
Opfordring til at man selv tegner en
kaskoforsikring på sin båd.
Det blev indskærpet at de bukke, der
anvendes som støtte til bådene, skal
være stabile og i god stand. Vi har alle
et ansvar for sikkerheden på pladsen.
Ved en ulykke, hvor der er anvendt dårlige bukke, kan det betyde at forsikringen ikke vil dække.
4 Indkomne forslag.
1)Anthony Tønnesen: Forslag til vedtægtsændring med tilføjelse af eksklusionsparagraf.
Motiveringen læst op af dirigenten.
Forslaget kræver 2/3 flertal af de frem-
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mødte da det er en vedtægtsændring.
Herefter udspandt sig en debat om
behovet for at have en eksklusionsparagraf.
Afstemning: 22 for forslaget. Forslaget krævede 28 for at blive vedtaget. Forkastet.
2) Jørgen Lauridsen: Forslag om at samarbejde med Esbjerg kommune samt
prioritering af arbejdet med broerne
ved slusen til fordel for akustikdæmpning og ny beklædning af klubhuset.
Forslaget blev læst op af Svend.
Forslaget var allerede blevet tilgodeset af bestyrelsen og fremgik af
formandens beretning.
5. Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg:
Niels Frederiksen Modtager ej genvalg
Svend Tougaard Modtager genvalg
Kim Nielsen. Modtager ikke genvalg
Forslag til bestyrelsen:
Truels Stauning Jensen
Erik Lund Christensen
Svend Tougaard
Alle blev valgt
Forslag til bestyrelsessuppleanter:
Niels Frederiksen – 1. suppleant
Steffen Steffensen – 2. suppleant
Begge blev valgt
Forslag til revisorer:
Frits Sandberg
Ove Jensen
Begge blev valgt
Forslag til revisorsuppleant:
Flemming Kondrup
Valgt
6. Broprojekt ved slusen
Svend orienterede om den foreløbige

proces i forbindelse med at skaffe
økonomi til projektet, herunder de
møder der havde været med politikere og embedsmænd fra Esbjerg
kommune, samt Nationalpark Vadehavet.
Der blev orienteret om hvilke fonde
der var søgt.
Opfordrede herunder til, at der
meget gerne måtte komme gode ideer
fra forsamlingen.
Formandens møde med Esbjerg
kommune og Nationalpark Vadehavet,
har givet anledning til at sejlklubben
har bedt om et nyt møde med politikker og embedsmænd fra Esbjerg kommune, da et nyt projekt, der inddrager slusemesterboligen, og etablering
af kajanlæg for gæster og kajakroere,
ikke har sammenhæng med sejlklubbens projekt, uanset at sejlklubbens
projekt er positivt omtalt af borgmesteren, og bakket op af udvalgsformand og ledende embedsmand.
Bestyrelsen arbejder videre med
foreningens egen kapital og undersøger mulighederne for lån, samt mu-

lighederne for kommunens støtte til at
indarbejde planerne for broer og Nationalparken om anlæg af gæstebror.
Anlægget og især gangbroen ud til
bådpladserne skal repareres, uanset
hvad, så det fungerer sommeren over.
Dette arbejde vil blive igangsat.
7. Evt.
Der blev opfordret til at bestyrelsen til
næste generalforsamling vil arbejde
med et forslag til pensionistrabat på
kontingentet.
Havneudvalget blev opfordret til at
sikre, at der var tid nok mellem optagning og søsætning.
Både, der ligger langs broen til bådpladsen, må kun ligge der i kortere tid.
Der kommer en sag mod en person der,
uden medlemskab og betaling, benytter
sejlklubbens broer. Der vil nu blive sat
advokat på.
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke ordstyrer og forsamling - og aktivitetsudvalget for det
arbejde de udfører i forbindelse med
generalforsamlingen. Applaus

Kammerslusen skal repareres
Arbejdet går i gang den 10. maj og afsluttes
den 15. september 2015.
De inderste lave sluseporte skal repareres og tages ud.
Der vil kun undtagelsesvis kunne sluses mellem de store sluseporte, så planlæg
jeres ture og forhør om situationen.
Der er forhåbning om, at sluseportene vil blive monteret igen i slutningen af juni.
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Standerhejsning, 25. april 2015
Af Truels Stauning Jensen

Sidste søndag blev de økologiske køer
lukket på græs - i dag har vi standerhejsning.
i morgen er den første store søsætningsdag i sejlklubben.
Alt er som det plejer i Ribe på denne
tid af året - og dog, for 3 måneder
siden, havde jeg i min vildeste fantasi
ikke drømt om, at jeg skulle stå her,
som formand for Ribe sejlklub og byde
foråret velkommen.
Det skulle Jakob selvfølgelig have
gjort. Men mindst som man venter det,
kan alt forandres.
Derfor skal vi huske at være glade for,
at vi i det hele taget har muligheden for
at sætte os ned i vores egen båd og sejle en tur, lige når det passer os.
Vi skal være glade for, at vi har en
sejlklub med et par hundrede aktive
medlemmer og ca. 50 passive medlemmer
Det, at vi har en klub, gør, at vi kan få
tildelt en pæl med en bro, som vi kan
fortøje ved, at vi har et sted at hive
bådene op af vandet, male og reparere
og sætte i vandet igen.
Vi har et klubhus til møder, kurser og
fester.
Vi er medlemmer af en sejlklub, der
ligger midt i Danmarks ældste by, Europas smukkeste mindre by o.s.v. - det
forpligtiger.
Selv om Ribe Sejlklub nok ikke er
det, de godt 1 mill gæster, der besøger
Ribe hvert år, kommer for at se, så er
vi alligevel med til at levere et helhedsindtryk af Ribe, marsken, kammerslusen og diget.
Alle de faciliteter, vi råder over,
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kræver konstant, at der bliver efterset, udskiftet, repareret og malet for
at vi med god samvittighed kan tage
båden på tur på de gode dage.
Med 200 aktive medlemmer burde
det også være en overkommelig opgave. Vi vil i bestyrelsen gøre alt for
at organisere det på bedste vis og tage
hensyn til diverse skavanker blandt
medlemmerne. Der er endog medlemmer, der går til det, dér arbejde en
gang imellem.
Vi står med vores klargjorte eller
næsten klargjorte både og venter på
at komme i vandet og tage den første
testsejlads ud af åen.
Vi længes efter de lune dage, hvor
Vadehavet er som forandret.
Når dagene så er der, hvad enten
det er havblik og høj sol eller de dage,
hvor man får vind i sejlene, så nyd det.
Til den tid er verden forhåbentlig
blevet mere sikker at sejle i. 21 sejlere afslutter deres duelighedsbevis
med praktisk prøve på åen her i maj!
Med det, vil jeg ønske alle en rigtig
god sommer - og pas godt på hinanden.
Duelighedskursus i klubhuset

Smakketræf/Maritim Dag 2015

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 2. juli
Smakkerne ankommer i løbet af
dagen til bådpladsen, hvor nogle
overnatter.
Fredag den 3. juli.
Smakkesejlads
Der planlægges en sejlads til
Langjord eller Mandø Flak med
afgang kl. 8 fra bådpladsen og
gennem Kammerslusen med fal-

dende 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 4. juli, kl 10-16.
Maritim Dag
Smakkerne sejler 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
Smakkerne forlader pladsen og alt er
ved det gamle.
Kontaktperson fra Sejlklubben: Truels
Stauning Jensen.
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Telefonliste 2015
Bestyrelsen:
Formand:
Truels Stauning Jensen, Bispegade 17, Ribe		

Telf. 22 36 30 93

Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 75 41 01 80

Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming		

Telf. 40 21 55 01

Sekretær
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe			

Telf. 10 18 45 70

Medlemmer
Erik Lund Christensen, Gl. Grænsevej 2, Ribe		
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		

Telf. 20 69 89 03
Telf. 75 42 32 86
Telf. 20 94 19 15

Forretningsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, Gredstedbro

Telf. 75 43 18 45

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
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			

Telf. 75 42 32 86

Ansvarlig for havnen, Kammerslusen
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, Ribe		
Eva Pedersen, Hundegade 30, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		

Telf. 75 42 33 40
Telf. 75 41 01 80
Telf. 20 94 19 15

Udlejning Klubhus
Conny Nissen, Idrætsalle 14, Ribe			

Telf. 61 30 10 59
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