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Formanden har ordet
Af Niels Grün

En sejlersæson står for døren, og vi er
mange, der glæder os.
Vedr. broprojektet ved Kammerslusen, er der endelig kommet gang i den.
Først er der blevet hyret et rådgivende
ingeniørfirma, KVT, ejet af Knud Verner
Thomsen, Ribe.
Han, Martin og Sille har allerede haft
kontakt med hinanden omkring prøveflydebroen, der er ved at blive konstrueret ved Kammerslusen. Det er bydende nødvendig, at der er foretaget
beregninger, der udmøntes i nogle eksakte tegninger, før klubben kan gøre
sig forhåbninger om tilskud fra f.eks.
fonde. Esbjerg Kommune skal også ansøges, om relevante tilladelser. Jeg
kan allerede her sige, at kommunen er
yderst velvilligt indstillet, og klubben
har et fantastisk samarbejde med den.
Den første ansøgning om økonomisk
støtte til projektet er allerede sendt.
Det er så meningen af prøve-flydebroen skal ligge vest for rutebåds pladsen, sommeren og vinteren over, som
en slags test. De eksisterende broer
dér, vil blive fjernet. Projekt kammerslusen vil blive delt i 3 projekter.
1. Nye flydebroer øst for rutebåds
pladsen.
2. Nyt anlæg vest for rutebåds pladsen
3. Klubhuset og området omkring.
Der skal lyde en tak til de personer,
der allerede har hjulpet til. Der er også
blevet arbejdet andre steder, så tak
skal I have.
Det er på nuværende tidspunkt umuligt, at forudsige hvor meget de enkelte
medlemmer i sejlklubben, må spæde i
kassen. Det er jo som sagt fuldstændig
afhængig af økonomisk støtte ude fra.

Alle medlemmer vil blive løbende
orienteret via vores nye SMS-tjeneste.
Hvis klubben ikke har dit mobil-nr., skal
du give Paula besked på mail: Jested@
bbsyd.dk eller send en sms til tlf. 93
88 82 17 eller ring på samme nummer
i kontortiden hver tirsdag fra kl. 18.15
til 19.00.
Klapbroen igen igen. Broen er vedtaget. Hvis der stadig er medlemmer, der
tror at dette vil være en hæmsko for
de projekter, klubben ligger inde med,
så tager de fejl.
Lad være med at lægge armene over
kors og vente 30 år i forhåbning om at
kunne sige: Hvad sagde jeg. Lad os alle
sammen bruge broen til noget positivt
for sejlklubben. Vores vision er jo ikke
kun noget for medlemmerne, men et
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Tur til Langjord 2016. Foto Svend Tougaard
samspil mellem turister, kano/kajakfolk, bådfolk, lystfiskere med deres
joller, roklubben og almindelige gæster der vil besøge vores område, og
benytte vores faciliteter.
Den gamle slusemesterbolig har klubben fået adgang til, og i første omgang
vil kommunen forsøge at få vores lokaler ind under et beskæftigelsesprojekt.
Det afventer vi en afgørelse på. Hvis
det ikke lykkes, må vi i arbejdstøjet og
få renoveret garagen, som vi skal dele
med Vagerlauget.
Klubben har også lavet en aftale med
kommunen omkring flydebroen foran
diget, som skulle kunne benyttes af
kajakfolket. Vi har tilbudt at sejle den
ind bag diget om efteråret. Sørge for
en vinterplads, og for så at flåde den
ud igen om foråret.
Jeg vil meget gerne opfordre medlemmerne til at møde op om de arrangementer, klubben foranstalter. Ikke
altid fordi det faglige indhold lige er
det, som man er mest interesseret i,
men for at være med til at skabe et
bedre sammenhold. I den forbindelse
vil jeg pointere, at alle medlemmer
kan få et emne op på et onsdagsmøde.
Bestyrelsen vil være behjælpelig med

viden/brug af edb-udstyr, hvis det skulle være nødvendigt. Skulle det være
nødvendigt med en uden fra kommende person, vil klubben også gerne være
behjælpelig med økonomisk støtte.
Der må være mange derude, som efterspørger noget viden omkring et eller
andet. Det kan i princippet være hvad
som helst. Kom bare og spørg.
Vi bliver alle ældre og ældre, og det
er nødvendig for klubben, at der kommer nye yngre medlemmer. Bestyrelsen vil forsøge med en ”åben hus dag”,
hvor folk kan komme i klubben og få en
snak med de gamle garvede sejlere. Få
en forklaring fra dem, der sejler derude, hvad Vadehavet egentlig er for
noget. (Det som nationalparken også
gerne vil).
En sejltur på Ribe Å bliver er selvfølgelig også mulighed for. Her ville det
være på sin plads at opfordre medlemmerne til at komme med idér og andre
tiltag, der kunne gøre en sådan dag til
en oplevelse for både os og eventuelle
nye medlemmer.
Vi vil også gentage den succes fra
sidste år, hvor der blev arrangeret en
sejltur til Langjord med nysejlere. Her
kommer vores SMS-tjeneste ind i bille-
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Passive medlemmer har nu mulighed for at logge ind på hjemmesiden
og deltage i debatten. Debatsiden skal
ikke benyttes til åbenlys kritik af personer og deres gøremål. Kritik, utilfredshed og ophidselse over personer
går direkte til mig, dermed vil mange
misforståelser blive undgået. (det har
for øvrigt allerede vist sig)
Det gode skib Rebekka fra Fanø
vil komme til Ribe i forbindelse med
Smakketræf og Maritim Dag.
Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer og sejlersæson. Vi mødes i og omkring klubben.

det igen. For er der én/flere sejlere,
der tager til f.eks. Varde, kan der hurtig sendes en opfordring ud til andre
om at deltage. De gamle medlemmer
skal lære de nye at færdes på Vadehavet på en forsvarlig og sikker måde, så
de også kan blive fortrolig med området og opleve dette fantastiske naturområde.
I bund og grund er dette en vision
(drøm) for fremtiden, hvor det enkelte
medlem har mulighed/indflydelse for
at gøre klubben til et fællesskab hvor
viden, venskaber og hjælpsomhed trives.

Formandens beretning for 2016
Af Niels Grün

på.
Der er foretaget en prøveoptagning
af noget af broanlægget ved Kammerslusen, for at få et overblik over
kvaliteten af træet. Det var ok. Det er
så meningen at noget af dette træ skal
bruges til fortløbende reparationer af
hvad der måtte komme. Vi har fået
tilladelse af Esbjerg Kommune, til at

Så er der gået et år igen. Det har budt
på mange udfordringer, og har bestemt
ikke været kedeligt.
Formandens beretning er en gennemgang af klubbens sundheds-tilstand.
Omhandlende: Udførte arbejder økonomi – holdninger til hinanden indbyrdes – visioner for fremtiden – daglig drift – kommende udfordringer.
Læssebroen er blevet repareret.
Martin har stået for dette projekt
Nyt vand/system på bådpladsen.
Samtidig er der nu en eksakt tegning,
der viser hvor vandrørene ligger. Kurt
har stået for dette projekt.
Pæle ved bådpladsen, ved Kammerslusen og foran Johanne Dan er blevet
spulet ned. Carlo har stået for dette
projekt.
I den forbindelse har Ribe Sejlklub
så sagt velkommen til Nationalparkskibet.
Vi håber selvfølgelig på et godt og
konstruktivt samarbejde fremover.
Klubben vil også fremover være behjælpelig, med alt hvad vi har at byde

Foto Torsten Troelsen
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benytte pladsen nord-øst for den tidl.
Slusemesterbolig. I 2017 vil de yderste
250 m blive taget op og deponeret til
senere brug. Det vil jo nok tage et par
eftermiddage, og en lørdag (således at
de der arbejder, også har en chance for
at medvirke.)
I samme forbindelse kan de personer
der gerne vil have en sidebro, eller anvende træ til reparationer, få den gratis. Martin/Sille skal kontaktes.
Jeg vil også lige nævne, at en SMStjeneste har set dagens lys. Fremover
vil alle der har lyst kunne blive informeret direkte på sin telefon. Det
kan være information om alt, f.eks. tur
til Langjord, Fanø osv
Sejlernyt bliver det eneste der bliver
sendt med post frem over. Al andet
kommunikation vil foregå digitalt. Hvis
man har fået nyt tlf.no. Eller ikke har
oplyst det til Paula, skal man gøre følgende.
1.
kontrollere selv at no. er korrekt på hjemmeside.(husk explorer)
2.
Skal det ændres eller tilføjes
sender du en SMS til Paula på tlf.no
93 88 82 17 eller ringe i kontortiden
tirsdag 18.15 til 19.00
Blå båd
Jeg har aftalt møde med tidl. ejer og

køber. Men mødet er endnu ikke blevet
til noget.
Onsdagsmøder
Der vil fremover den første onsdag
i måneden være et arrangement, som
klubben arrangerer.
Den 1. marts vil mødet dreje sig
om kostesætning/afmærkning i Vadehavet.
Første onsdag i april bliver det over
pighvar-fiskeri
Vi vil forsøge, at det skal være
sådan året rundt. Man kunne overveje
at støtte dette, bare ved at møde op,
uden at vide hvad der var på programmet. Det kunne jo være vi kom dertil,
at det kun var rasende hyggelig, bare
at være sammen.
I foråret havde Varde-Esbjerg og
Ribe Sejlklub et møde. Der havde i
længere tid været tvivl om, hvad der
skulle betales i de forskellige havne.
Det er der nu en afklaring på. Der skal
kun betales for strøm, og det uanset
hvor længe man har lyst til, at ligge i
havnen. Der skal lige nævnes, at man
ikke må bruge havnene som sommerliggeplads. Derfor er der en beslutning
at denne regel kun gælder når ejer
overnatter i båden. Ellers er det ”normal ” efter de gamle regler(over tre

Foto Helga Lauridsen
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Klubaften om pighvarrefiskeri. Foto Erik L. Christensen
kommunen om at klubben har fået
lokaler stillet til rådighed. Det drejer
sig om bygningen nord øst. Vi kommer
til at dele bygningen med vagerlaget.
Nu bliver der plads til et værksted, og
vores eget hus kan der etableres en
”hyggestue”
Der vil blive etableret 3 ”pensionistbroer” hovedengen, med sidebro og
hvad der ellers er nødvendig.
Samtidig bliver det muligt, at rykke
tættere på slusen, uden at skal forstås
sådan at nogen bliver tvunget til at
flytte ”baglæns” De der ønsker nogen
af disse pladser, skal give havnemyndigheder besked, så ønskerne kommer
med i den årlige bro-rokade.
Der vil i løbet af i år blive lavet opgradering udsmykningen af klubhuset. Der
er allerede skaffet folk til det, også
mange nye effekter.
ØKONOMI
Jan fremlægger regnskabet
Bestyrelsen anbefaler at BÅDE broleje og medlemskab stiger kr. 100 fra
2018
HOLDNINGER
Som tidl. nævnt har der været problemer med indbyrdes stridigheder.

døgn) kr. 95 + strøm.
Esbjerg Kommune har opsagt aftalen
om tilskud til rengøring af vore toiletter.
Efter møder med kommunen, ser
det ikke ud til at der nogen ændring
foreløbig. Deres holdning er at kapaciteten er stor nok til at betjene de
besøgende på slusen.
Jeg kan ikke se at dette er nok, hvis
kommunen og Nationalpark Vadehavet,
vil have mange flere turister til området.
Klubben vil også gerne gøre hvad der
er muligt, for flere besøgende, også
ikke sejlende.
Hvis nogen synes der er mærkeligt,
at vi har fået lås på toiletterne, så er
dette årsagen.
Kommunen har også opsagt tilskud til
renovation. Efter en besigtigelse med
mig, Jørn Madsen og Neebling. Vi var
enige om at affalds- håndteringen på
området kunne forbedres. Kommunen
har folk daglig til at tømme de små
skraldespande. Deres forslag var en
fælles affalds-håndtering ved slusemesterbolig. Vi afventer deres udspil.
Der er kommet en aftale i hus med
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Ledsagebåd smakketræf. Foto Torsten Troelsen
Erik – Sille - Martin vil fremlægge en
løsnings-mulighed, efter bestyrelsen
har været på besøg hos bådklubben
ved Otterup.
I den forbindelse vil jeg påpege at
jeg er ansvarlig for hvad der/eller ikke
gjort det sidste år.
Min vision for klubben er helt klar.
Der er sket så mange ting der gør, at
projekt Kammerslusen ikke nødvendigvis kun er vores projekt.
Man kan mene hvad man vil om klapbroen, men hvis der folk der vil sige, at
den vil gøre sejlklubbens muligheder
for støtte, fra udefrakommende sponsorer/medudvikler af Kammerslusen/
vadehavet dårligere. Så forstår jeg
det ikke. Det er mig der det forløbne
år, har forsøgt at finde muligheder for
større samarbejde med andre interesse -organisationer, for et fælles løft
til hele Kammerslusen.
Og her kommer vore broer ind i billedet.
Det er noget der tager tid, for vi
bestemmer ikke selv hurtigheden mere
når flere parter er involveret .
MEN JEG TROR PÅ DET.

Det har vist sig, at mange ikke kan
rigtig kan huske hvorfor.
Fremtidige
uenigheder/tvister
havner på mit bord. Således er der én
der hele tiden har fingeren på pulsen.
En klubånd kommer nedefra.
I samme forbindelse vil jeg her give
det gamle arrangement-udvalg en undskyldning, da jeg udtalte mig forkert
ved standerhejsning.
Jeg og andre kan allerede mærke at
sammenholdet er blevet styrket. bl.a.
ved at mange kommer på bådpladsen
mellem 14.00 og 15.00 hvor Hans Elektrikus har tændt for varmen, og snakken går om alt mulig, og en enkelt
øl sniger sig ned. Øl-omsætningen er
faktisk steget markant.
Samtidig har der SLET IKKE været
problemer med, at skaffe folk til de
projekter der er afholdt. Fremtidige
små projekter hvor der lige skal bruges
et par mand, vil den nye SMS-TJENESTE
være ideel.
VISIONER FOR FREMTIDEN
Det der kommer til at fylde mest i de
næste par år er selvfølgelig broer ved
Kammerslusen.
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Så hvis I mener der ikke er sket noget det sidste år, med at etablere nye
broer, er det ikke bestyrelsen men mig
der har det ansvaret.
Her skal også lige nævnes et møde
med interessenter om projekt Langelinie/Skibbroen.
Først blev det klart, at alt er fredet
i en sådan grad, at meget vil være op
ad bakke.
MEN
Esbjerg Kommune kom selv med et
forslag til at skaffe penge til en forskønnelse af broerne på Hovedengen.
Kort fortalt endte det ud med
1.
flydebroer hele vejen langs kajen fra roklubben op til Johanne Dan,
og også foran Johanne.
2.
For at det kunne blive et projekt, var sejlklubben villig til at sløjfe
broer på hovedengen oppe fra og ned
til stormflodssøjlen.
Selv synes jeg at det er et fantastisk
projekt. Netop fordi det ikke kun er
os som klub der får noget ud af det.
Oplevelse for både sejlere og turister i
almindelighed.
DAGLIG DRIFT
Bestyrelsen strammer op på regler,
så de bliver håndhævet.
1.
Det bliver tilladt at ligge ved
bådpladsen om vinteren, da det er der
er adgang til strøm. Skal aftales med
havnefoged.
2.
Joller på pladsen skal aftales
med havnefoged. Kr. 250 for ½ år. Det
skal ikke forstås sådan, at bare en jolle
rammer jorden, skal der betales.
3.
Reglen om bådtrailer med båd
er de samme som før, men uden båd
skal der betales kr. 250 pr. måned
4.
Der bliver mange møder med
interesse organisationer
5.
Der bliver udarbejdet klare
retningslinier for hvert bestyrelses-

medlems arbejdsområder/ansvar.
6. Nyt bogføringssystem, der gør det
nemmere for forretningsføren
7. Ekkolod til Prik, og brug log-bog.
Kommende udfordringer:
• Optagning af bromateriale ved
Kammerslusen
• Ny terrasse ved klubhus
• Ny terrasse langs hegnet ved Slotsbanken
• Kostesætning
• Mere liv i klubben
• Hurtigere kommunikation til alle
medlemmer, også passive.
• Nye medlemmer
• Servicere nysejlere
• Fortsættelse af de gode takter som
er begyndt at spire frem.
Til slut vil jeg sige mange tak til alle
de der har givet en hånd med i det
forløbne år. Det har været fantastisk –
hyggeligt.
Og mest af alt.
Vær med til at gøre klubben til en
klub, der er værd at komme i.
Foto Helga Lauridsen
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Søsætning forår 2017
Der søsættes både på følgende dage:

•
•
•

Lørdag, den 22. april kl. 10:00
Søndag, den 23 april kl.10:00
Lørdag, den 6. maj kl. 10:00

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

Fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

Efter kalenderen er det ved at være forår, og vi har da også haft nogle gode dage.
Vi skal til at have bådene gjort forårsklare, så vi kan komme til at sejle igen.
Med ”Sejler Nyt” følger 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.
Hvis I vil have en liste over de havne der er med i frihavnsordningen, skal I selv
hente den på: Frihavne.com.
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 mærkatet er påsat.
På betalt mærkatet står jeres medlemsnummer, og på frihavnsmærkatet jeres
medlemsnummer og bro nummer.
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. Til jer der ikke får nyheder fra Sejlklubben på mail, vil vi gerne have jeres mailadresse, så vi også kan sende til jer. I
kan sende en mail til mig med jeres medlemsnummer og mailadresse. Vi vil også
gerne have jeres mobil nr., da vi også vil sende nyhed ud på sms.
Jeg træffes torsdage mellem 18.00 og 18.45. på telefon nr. 93888217 eller
på mail: jedsted@bbsyd.dk
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive: Flemming Johansen og John Nørregaard.
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Takstblad for 2017
Kontingent og pladsleje stiger til 1.000 kr fra 2018
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Referat af generalforsamling 2017
Af Erik Christensen
1. Valg af dirigent

Valg af revisorer:
Ove Jensen og Frits Sandberg genvalgt.

Lars Burkal valgt som dirigent
Steffen Steffensen og Frits Sanberg
er valgt som stemmetællere
Erik Lund Christensen er valgt som
referent
Der er 35 personer mødt frem til generalforsamling

5b.Bestyrelsessuppleanter:

1. Niels Frederiksen 1. suppleant
2. Steffen Steffensen 2. suppleant
Begge valgt

5c. Revisorer:

Frits Sandberg - Ove Jensen
Begge valgt

2. Bestyrelsens beretning

Kommentarer fra medlemmerne: ingen
Beretningen godkendt.

5d. Revisorsuppleant:
Uffe Vestergaard. Valgt

6. Broer ved Kammerslusen

3. Fremlæggelse af Regnskab

Regnskaberne var i forvejen lagt på
hjemmesiden, så medlemmerne har
kunnet forberede sig.
a) Fremlæggelse af regnskab klubben
Regnskab godkendt
b) Fremlæggelse af regnskab havnen
Regnskab godkendt
c) Kontingent stigning 100 kr. vedtaget mange for 2 imod. Gældende fra
2018:
d) Bro leje stigning 100 kr - mange
for, en imod. Gældende fra 2018

4. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om at alt
post udsendes elektronisk: punktet udsættes til næste generalforsamling

5a. Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen:
Svend Tougaard og Ove Petersen
genopstiller ikke. Tak for indsatsen.
Børge Petersen og Poul Hansen opstiller og blev begge valgt, Erik Lund
Christensen genvalgt.
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PP fremlægger
Kommentarer fra medlemmerne:
Der er både folk der er for et økonomisk indskud kun for både ved slusen –
men flertallet mener at alle klubbens
medlemmer skal yde lige…
Diskussion om vi skal have et slæbested
Der arbejdes videre med prissætning
af broprojektet inden projektet bliver
sat i gang
17 stemmer for at gå i gang med
projektet med det samme – 3 stemte
imod.
(Bromøde 3 Maj – udsat til 7 juni)

7. Evt.

Kritik af havnefoged ved slusen:
Parterne opfordret til at løse konflikt
selv…
Bjarne Kiholm: Indsejling til Sønderho bliver genetableret - færdig 2018.
Karen af Mandø bliver renoveret. Marta
bliver også renoveret. Snak positivt om
det majetime Vadehav alle sammen
Esbjerg får ny lystbådehavn.

Løst og fast fra Niels Kristian
Nu har jeg og Svend arbejdet på sejlernyt. Igen i år, har der ikke været nogen, der har bidraget med tekst eller
billeder. Altså, et helt år uden nogen
nyheder eller situationer der er foreviget i et billede eller to, det er ikke til
at tro. Medlemmer må selv være med
til at gøre bladet levende. Redaktionen
ville gerne have, at bladet var på det
dobbelte sideantal. Vi kan ikke gøre
det selv. Det er egentlig meget nemt.
Gem dit billede på computeren. Send
en mail til Svend Tougaard
st@s-tougaard.dk.
Der er jo ingen der forlanger at kvaliteten skal matche national geographic. Kom nu med jeres historier og
oplevelser. Det ville være så rart med
nogle historier der starter med: ”Nu
skal I høre om en oplevelse fra det virkelige liv..”
Den første april hvert år vil vi pålægge medlemmer en ekstra afgift på
kr. 100, hvis man ikke har givet Paula
sit mobil-nummer. Det er på mobilen,

hvor der vil blive givet meddelelser fra
bestyrelsen, og andre der har noget på
sinde. Få det nu gjort.
Pighvar-aften.
Vi havde en rigtig hyggelig aften, og 20
medlemmer var mødt op. Det viste sig,
at der var flere professionelle pighvar
fiskere blandt tilhørerne. Lars Hammer
var foredragsholder, mens Ignis var den
edb kyndige. Klubben har i forbindelse
med foredraget udlovet en præmie for
den største pighvar, der bliver fanget
af én af klubbens medlemmer. Betingelsen er, at man er sejlet ud til fangstpladsen, og kan dokumentere fangsten
ved et foto. Præmien kan ikke afsløres
her, men er bestilt i Taiwan. Jeg kan
kun igen opfordre folk, til at møde til
vores onsdags arrangementer. Altid den
første onsdag i måneden, året rundt.
Jeg vil endnu engang takke de folk
der trolig stiller op til en arbejdsdag,
når der er brug for det.
Afsluttende kanonsalut til Maritim Dag
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Standerhejsning
mel. Jylland mellem tvende have

Forårsbrisen lunt sig melder
smil og kærtegn fra sydvest,
medens mågens banner smælder,
hilser hver sejlergæst.
- Det er tid at stævne ud,
- borte er blæsten, stormen, vinter og sne og
slud.
Stolte sejlertraditioner
bærer Ribe Sejlerklub.
Gæve søfolk, mænd og koner
rede til sæsonen nu.
- Standeren melder grødetid,
- smukt stævner flåden, åen, spejlblank til vaden
ud.
Efter våren følger sommer,
Varde, Nordby, Sønderho,
efter viben følger storken,
sejler under himlens bro.
- Standeren højt bebuder vår,
- hilsen til sejlerfolket, lykke på færden får
		

Uffe Vestergaard Pedersen 2016
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Sejlklubbens broanlæg
Regelsæt for at ligge ved sejlklubbens broanlæg ved klubhuset, ved gæstebroerne ved slusen, samt opbevaring af joller på bådpladsen i perioden 1
November – 31 Marts:
Prisen for at ligge ved broanlægget og gæstebroerne er 65 kr. pr. måned +
strøm (efter bi-måler)
Hvis man har en aftale, og der arbejdes på sin båd, skal der ikke betales.
Ligges der til uden aftale, faktureres det med 90 kr. pr. døgn
Der må max. Ligge 3 både efter hinanden ved broanlægget ved klubhuset
Joller på bådpladsen
Afgift for at opbevare joller på pladsen er:
1 maj-30 sep. 250 kr.
1 Okt. – 30 Apr. 250 kr.
Manglende aftale faktureres med 250 kr. pr påbegyndt måned.
Bådtrailere og ophalervogne:
Opbevaring af tomme bådtrailere og ophalervogne på pladsen: 250 kr. pr påbegyndt måned
Der skal altid indhentes tilladelse fra havnefogeden for at benytte broanlæget
ved klubhuset, gæstepladser ved slusen eller opbevaring af joller på bådpladsen
over flere dage i vinterhalvåret.

Mail-adresser
Vi har ved en gennemgang af medlemsregistret konstateret,
at vi mangler telefonnumre og email-adresser på mange af
foreningens medlemmer.
Hvis I er i tvivl om, hvor vidt jeres mail er registreret – eller
hvis ikke I normalt modtager mail fra klubben, så venligst
giv besked om jeres mail-adresse til: Jested@bbsyd.dk
eller send en sms til tlf. 93 88 82 17 eller ring på samme
nummer i kontortiden hver tirsdag fra kl. 18.15 til 19.00
Det sparer på portoudgifterne og dermed på klubbens samlede udgifter.
Venlig hilsen Niels Grün
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Nyt fra fest-og arrangementudvalget
Et ny sejlersæson står for døren – med søsætning, lørdag d. 22/4, søndag, d.
23/4 samt lørdag, d. 6/5, hvor vi sørger for rundstykkerne med tilhørende
mulighed for tilkøb af hjertestyrkende tilbehør.

Standerhejsning. 29.april, kl. 13:00

Den 29/4 er der standerhejsning på Skibbroen kl. 13:00 – tale ved formanden, fællessang, og herefter frokost i klubhuset. Forandring fryder, og vi
kan derfor ikke udelukke, at vi i år finder på en anderledes menu.

Sommerfest, den 24. juni

Sommerfesten arrangeres i år af Esbjerg Sejlklub, den 24. og 25. juni, hvor
vi selvfølgelig assisterer i det omfang, man fra Esbjergs side har brug for det.
Sidste år afholdt vi vores egen sommerfest på bådpladsen. Det regner vi
også med at gentage i år, også selvom vi har den fælles fest med de andre
bådklubber. Formen kan blive anderledes. Men det er vigtigt for klubånden
at kunne mødes – også bare til hygge og samvær. Vi skal nok vende tilbage,
når vi har noget mere konkret på bordet.
Men ellers ønskes der fra arrangementsudvalget en skøn sejlersæson. Giv
og en hjælpende hånd, når vi har brug for det, så bliver vi glade.
Venlig hilsen Søren, Karin og Uffe

Smakketræf og Maritim Dag
Den 30. juni og 1. juli 2017
Igen i år er der smakketræf i Ribe, hvor smakkerne sejler
fra sejlklubben, forhåbentlig med frokost på Langjord. Alle
sejlklubbens medlemmer er meget velkomne som legsagebåde på turen.
Lørdag, den 1. juli er der Matitim Dag på Skibbroen.
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Telefonliste
E

Bestyrelsen:
Formand: Niels Grün, Præstegade 27, Ribe
Næstformand:
Erik Lund Christensen, Gl. Grænsevej 2, Ribe
Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming
Sekretær
Erik Lund Christensen, Gl. Grænsevej 2, Ribe
Medlemmer.
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe
Børge R. Petersen Hegelundgvej 4, Ribe
Poul Hansen Hillerupvej 99, Ribe
Martin Jacobsen, Gedager 2, Ribe

Telf. 20 43 86 13
Telf. 20 69 89 03
Telf. 40 21 55 01
Telf. 20 69 89 03
Telf. 51 50 95 39
Telf. 21 65 27 69
Telf. 21 78 12 33
Telf. 30 46 10 67

Forretningsfører:
Paula Andersen,Jedsted Klostervej 25,Gredstedbro Telf. 93 88 8217
Bådpladsen:
Pladsmand: Aksel Jensen,Åbøllingvej 10 Tobøl,
Afløser: Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, Ribe
Havneudvalg i Ribe og Slusen:
Børge R. Petersen Hegelundgvej 4, Ribe
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe

Telf.23 24 54 81
(kl. 18:00-19:00)
Telf 29 39 11 74
(kl. 18:00-19:00)
Telf. 21 65 27 69
Telf. 51 50 95 39

Aktivitetsudvalget:
Karin Grün, Præstegade 27, Ribe
Søren Søndergaard, Hundegade 5, Ribe
Martin Jacobsen, Gedager 2. Ribe

Telf. 29 47 33 43
Telf. 40 33 04 84
Telf. 30 46 10 67

Udlån Klubhus:
Jan Køpke Sørensen Ilstedvej 3, Bramming
Rengøring klubhus:
Nina Ahrenkiel Christiansen Koldingvej 55 Ribe

Telf. 30 46 10 67
Telf. 40 21 55 01
Telf. 28 36 61 50
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Smakketræf. Foto Helga Lauridsen

Ledsagebåd smakketræf. Foto Torsten Troelsen

