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Formanden har ordet
Af Bent Christensen

Det er nu igen ved at være forår jævnfør kalenderen, men mange vil nok
mene, at vi stadig har en snert af vinter. Det har været så koldt og blæsende,
at aktiviteten på bådpladsen er komme
lidt senere i gang end ellers. Både bliver
klargjorte, der har været en arbejdsdag
ved slusen, hvor de ubenyttede broer
mod øst er blevet fjernet, i alt ca. 3536 broer.

Bruun og Steffen Steffensen. Det skal
også nævnes, at Lars Buhrkall er blevet valgt til formand for Vagerlauget
og Steffen Steffensen er blevet valgt
ind i rådet for Nationalparken Vadehavet. Steffen er herudover blevet
valgt til næstformand i rådet. Så vi
kan glæde os over, at Ribe Sejlklub
er godt repræsenteret de forskellige
steder.
2019 bliver et travlt og begivenhedsrigt år for Ribe Sejlklub. Prikningen af
koste er veloverstået og gik som sædvanlig godt – tak prikkemænd.
Så har vi Vejdirektoratets projektet
omkring klapbroen på ringvejen. Det
bliver spændende at se, hvorledes
projektet vil gribe ind i vores dagligdag på åen. I år vil det Danske Forsvar
etablere 2 interimsbroer, der skal lede
trafikken over åen, når selve klapbrobyggeriet går i gang. I vil alle blive
informeret om, hvad der løbende skal
ske, når vi i bestyrelsen får informationerne fra Vejdirektoratet. Det vi
ved nu er, at det er ”planlagt” at etablere interimsbroerne i ugerne 24+25.
I begge uger kan vi forvente, at åen
vil være spærret tirsdag-torsdag i perioden 8-16. Det skal dog nævnes, at
det er en foreløbig plan, så der kan
forekomme ændringer.
Så har vi vores egne projekter ved
slusen, som tager meget tid af vores
arbejde i bestyrelsen. Der er ved at
blive nedsat 2 grupper, der skal tage
sig af planlægningen og det praktiske i
de to projekter, og når vi kommer lidt
længere hen på året, skal der bruges
mange frivillige hænder.
Jeg vil ikke her skrive mere om
projekterne ved slusen, da disse er

De gamle broer bjærges. Foto Per Petersen
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Det gik rigtig godt, og arbejdet var
”hurtigt” overstået takket være alle de
frivillige der deltog, - tak for det. Arbejdsdagen blev afsluttet med en omgang
varme pølser. Herudover har der været
gang i opdatering af jollebroerne, så
vi på samme areal får plads til et par
joller mere. Også her skal der lyde en
tak til de frivillige.
Den nye bestyrelse er kommet i gang,
og der skal lyde velkommen til Jens
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Jeg vil slutte af med at ønske jer alle
en rigtig god sommer og håbe at vejret
vil arte sig, så I får mange gode sejlture
– nu må vi se, om det bliver lige så godt,
som det var sidste år.
God vind.
Med venlig hilsen
Bent Christensen

nærmere beskrevet i dette blad i indlæggene: ”Formandens beretning”
og ” Status på projekterne ved Slusen”.
Vedr. vores ”Forretningsorden” vil vi
i bestyrelsen tage denne op til revision, da der er flere ting, der ikke entydigt fremgår i paragrafferne, hvorfor der kan opstå fejltolkninger, som
ikke er hensigtsmæssige.

Beretning, generalforsamling
Af Bent Christensen

endt renovering. Beslutningen er trådt
i kraft.
Vedr. den forgangne sejlersæson, kan
man godt sige, at med det vejr vi har
haft i denne sæson, har der været rigtig
god mulighed for at komme på vandet,
og det er der mange, der har benyttet
sig af. Det har vi bl.a. kunnet læse om
i artiklen ”Kurs mod Ringkøbing Fjord”
i Sejlernyt. Man kunne måske ønske sig
lidt flere beretninger om sejlerlivet og
oplevelser fra vores medlemmer, så vi
har nogle gode indslag til ”Sejlernyt”.
Af aktiviteter har der været mange i
2018. I Ribe fik vores klubhus en ordentlig omgang indvendig først på året, så
det i dag fremstår som et dejligt klubhus, med gode lokaler med de faciliteter, der skal være. Men vi skal huske

Først lidt medlemsstatus i vores sejlklub. Vi har på nuværende tidspunkt
208 aktive og 56 passive medlemmer,
hvilket er en tilbagegang på 8 medlemmer. Det skal vi have arbejdet på, så
det ikke er en tendens, der er startet
op. Vores klubhus har været udlejet
23 gange, hvilket er 6 gange flere end
året før, så det er en god tendens.
I forbindelse med vores aktiviteter
ved slusen og etableringen af den nye
klapbro, har bestyrelsen besluttet, at
der ved slusen - i en periode - kun kan
lejes broer uden indskud. Dette med
henblik på at kunne opsige broerne
med et varsel på 3 måneder, hvis det
bliver nødvendigt i forbindelse med
renovering af broerne. Lejerne sikres
dog at blive tilbudt en bro igen efter
Standerhejsning. Foto Jan Køpke
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at værne om det, da det hurtigt kan gå
ned ad bakke med den gode standard,
vi har nu.
De gamle jollebroer og en gammel
flydebro på nordsiden af åen, fik vi også
fjernet, og det pyntede gevaldigt. Ligeledes blev renovering af de planlagte
broer gennemført.
Vi fik også ryddet lidt op på bådpladsen, men der er stadig plads til
forbedringer - Rom blev jo heller ikke
bygget på én dag.
Der er også blevet arbejdet med at
lave ordentlige parkeringsforhold bag
ved klubhuset, hvor der bliver parkeret, når der leveres varer til køkkenet. Det har ikke set godt ud i lang
tid og er med til at give et dårligt indtryk af vores klub/klubhus. Vi har nu
fået alle de tilladelser, der skal til for
at etablere et areal på ca. 35m2 - og
tilladelser, dem skal man have mange
af, i sådan en sag. Vi har også fået et
tilbud på græsarmering på området.
En ting vi også arbejdede med, var
at krane bådene til og fra bådpladsen i
forbindelse med optagning/søsætning,
men det projekt er opgivet, da det
viste sig ikke at være hensigtsmæssigt.
Bestyrelsen har også været involveret i klapbroprojektet, hvilket der
er blevet informeret om i sidste nr. af
”sejlernyt”. Bestyrelsen har været i
kontakt med Vejdirektoratet her sidst
i februar, og vi har fået en tilbagemelding om, at Forsvaret planlægger
at bygge de 2 interims broer i ugerne
24+25. I begge uger kan vi forvente, at
åen vil være spærret tirsdag-torsdag i
perioden 8-16. Det skal dog nævnes,
at det er en foreløbig plan, så der kan
forekomme ændringer.
Ved slusen har der også været gang i
den. Vi startede med en oprydningsdag,
hvor der var rigtig god tilslutning. I den

De gamle broer bugseres med Prik. Foto Per P.

forbindelse skal nævnes, at der her i
foråret er tilrettelagt fjernelse af de
broer mod øst, der ikke er i brug, et
job som vi laver i eget regi med hjælp
fra klubmedlemmer.
Herudover er der blevet etableret
opdaterede faciliteter for områdets
nye turistbåd Martha. Foreningen
Skøgum har opgraderet broen, de har
fået tildelt ved slusen, så den opfylder
de krav myndighederne stiller, når man
sejler kommercielt med passagerer,
- en meget flot bro. Inde i byen har
Skøgum fået tildelt bro 0, de kan ligge
ved, når de ikke kan ligge ved bro 5,
som de i en stor del af sommeren låner
af Nationalparken. For øvrigt vil Niels
Grün have et punkt under EVT. om
driften af Martha.
Herudover har vi i bestyrelsen arbejdet meget med vores 2 projekter ved
slusen, ny flydebro og et nyt fælleshus.
Vi har fået lavet ansøgningsmateriale
til fonde og til en bevilling fra Esbjerg
Kommune i budgetåret 2020. Herudover er vi ved at udarbejde ansøgningsmateriale til Esbjerg Kommune både
vedr. flydebro og fælleshuset. Det
drejer sig om en godkendelse efter
vandløbsloven, en dispensation fra
bl.a. Naturbeskyttelseslovens §3 og Åbeskyttelseslinjen og endelig en byg-
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stor, hvorfor smakketræffet formentlig
er aflyst i 2019, hvilket er ærgerligt.
Til sætning af koste i vores del af
vadehavet, har vi via Vagerlauget fået
en god og velfungerende ordning, hvor
lauget i samarbejde med Ribe Sejlklubs
professionelle prikkemænd, får sat de
nødvendige koste i vores område. Så
man kan trygt sejle i Vadehavet, hvad
afmærkninger angår. Det fungerer
rigtigt godt.
Man kunne ønske sig, at de store bøjer
i Knudedybet også var synlige, når der
er træk i vandet, men det er nok et
problem, der bliver set på, i den kom-

getilladelse til fælleshuset.
Der er blevet søgt 5 fonde hvor vi
pt. har fået tilsagn om 350.000 kr.
fra 2 fonde og 3 afslag, hvilket er
lidt skuffende i forhold til vores forventninger. Pt. arbejder vi med flere
fonde, som vi har forventninger til.
Vedr. de fremtidige ansøgninger, har
Esbjerg Kommune ansat en ny Landdistriktskonsulent / fundraiser, Ann Caroline Hansen i stedet for Jesper Larsen,
der er gået på pension. Caroline har
stor erfaring i fundraising, hvilket vi
forventer os en del af. Vi har haft det
første møde med hende.
Generelt kan man sige, at det ikke
er nemt at gå ud og hente penge ved
fonde og de er meget krævende med
hensyn til oplysninger, der skal med i
ansøgningerne, hvilket man egentlig
godt kan forstå.
Det har dog betydet, at vi har været
ude at hente mange nye tilbud ind,
hvilket har taget og tager forholdsvis
lang tid.
Vagerlauget skal have en ny
repræsentant
fra
Vadehavets
Bådeklubber. Steffen Steffensen er
ophørt som formand og Lars Buhrkall
har stillet sig til rådighed, som Steffens afløser, og Lars blev valgt.
Nationalpark Vadehavets Råd skal
også have en ny repræsentant, valgt
af Vadehavets Bådeklubber. Svend
Tougaard stopper som formand for
rådet og som bestyrelsesmedlem i
Nationalpark Vadehavet. Som Svends
afløser til rådet, er Steffen Steffensen
blevet indstillet, som Vadehavets bådklubbers repræsentant.
I forbindelse med det maritime
marked på Skibbroen, blev der stillet
plads og lokaler til rådighed for smakkesejlere fra hele landet. Desværre
var tilslutningen af smakkerne ikke så

Efter standerhejsning. Foto Jan Køpke

mende sæson.
Vi har også arbejdet med en overdragelse
af
administrationen
af
medlemskab, kontingent, broleje og
andre administrative opgaver fra vores
tidligere regnskabsfører Paula Andersen
til vores kasser Zita Andersen, hvilket
også har været en større omgang.
Så er der det frivillige arbejde i Ribe
Sejlklub. Som i så mange andre klubber
kniber det med at få nok medlemmer
til at give en hjælpende hånd. Det er
altid Tordenskjolds soldater der stiller
op, og det skal de have en stor tak for,
for uden dem, havde vi ikke en sejlklub,
der fungerede.
Med baggrund heri, vil jeg gentage
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den ”vigtige nyhed”, der blev lagt på
hjemmesiden den 1. marts og annonceret via vores sms-service, nemlig at
bestyrelsen har travlt med vores projekter ved Ribe Kammersluse. Vi har 2
store projekter, nye bådebroer og et nyt
Fælleshus.
I forbindelse med begge projekter har
bestyrelsen behov for hjælp fra alle
medlemmer, både aktive fra Kammerslusen og Skibroen og også gerne passive
medlemmer.
Der er behov for hjælp til planlægningsfasen i begge projekter og til udførelsesfasen, også i begge projekter.
Omkring planlægningen skal vi gerne
have nedsat 2 arbejdsgrupper, én til
hvert projekt. Arbejdsgrupperne skal
gerne bestå af ca. 4-5 personer, og der
vil være bestyrelsesmedlemmer i begge
grupper.
Opgaverne er planlægning af de opgaver, vi selv skal lave i begge projekter, bl.a. afdække hvilke opgaver der er,
herunder administrative opgaver, vurdering af hvor mange hænder der skal
bruges til hvert projekt, hvad skal der
bruges af hånværktøjer/maskiner samt
udarbejde en tidsplan for, hvornår de
forskellige aktiviteter skal udføres.
Omkring udførelsesfasen er der behov
for rigtig mange hænder. På baggrund af
planlægningsgruppernes arbejde, skal
der laves arbejdssjak, til de opgaver, vi
selv skal udføre. Da vi skal bruge mange
hænder, vil arbejdet blive tilrettelagt

på en sådan måde, at ferietid ikke indgår i arbejdsperioderne.
Håber at rigtig mange vil deltage,
hvilket er en nødvendighed, hvis vores
projekter skal blive til noget. Alternativt kan vi blive nødt til at købe os
til ydelserne, og så vil kontingenterne
stige betragteligt.
Omkring tilmelding kan dette gøres
på følgende måde:
•
Vedr. projektet omkring
Fælleshuset er det Poul, man kan
tilmelde sig.
• Vedr. broprojektet er det Per, man
kan tilmelde sig.
I begge tilfælde kan de kontaktes
via mobil, sms eller mail. Der er også
lavet lister der ligger her i aften, hvor
man kan skrive sig på.
Som afslutning vil jeg takke alle, der
har gjort et stykke arbejde for Ribe
Sejlklub. Både medlemmer, aktivitetsudvalget og bestyrelsen. Så skal der
lyde en tak til Martin og Erik, der jo
træder ud af bestyrelsen, for det arbejde, de har lagt i bestyrelsen i den
tid de har været med i bestyrelsen. En
tak til Paula, for de mange år hun har
taget sig af administrationen.
En tak og tillykke til Steffen Steffensen, der jo har takket af som formand for Vagerlauget og er kommet
ind i Nationalpark Vadehavets Råd. Og
så skal der lyde tillykke til Lars, med
valget til Vagerlauget og til sidst en
tak til Svend Tougaard, for det arbejde, han har udført i Nationalparken
Vadehavet som repræsentere for Vadehavets Bådeklubber og ikke at forglemme som redaktør for vores klubblad ”Sejlernyt”. Vi håber at Svend vil
fortsætte lidt endnu som redaktør for
Sejlernyt.
Hvis jeg har glemt at takke nogen,
må I lige sige til!

Priksætning i havblik. Foto Lars Buhrkall
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Vadehavets Vagerlaug
Af Lars Buhrkall

“På plads og i orden”

Carlo og Kurt på priksætning 2019. Foto den nye formand for Vagerlsuget, Lars Buhrkall

Efter megen om og men, og mange aftaler som ikke holdt, ser det nu endelig ud til
at situationen vedrørende afmærkningen af Knudedyb er normaliseret. Vi har fået
en aftale med en rejefisker fra Rømø, som dels råder over det nødvendige udstyr
for at kunne håndtere afmærkningen, dels alligevel jævnligt kommer i området
og derfor ikke har angst for at sejle indenfor barren. Så pr. 8. april er alle vagere i
Knudedyb meldt i orden - tønderne er påsat ekstra flydere, og alle topbetegnelser
efterset og bragt i orden.
Såfremt nogen fremover skulle observere afmærkninger som ikke er i orden,
tager jeg gerne imod besked på mobil 2440 7697, eller e-mail lars@buhrkall.dk,
så iværksætter jeg straks det fornødne. Jeg håber vi alle kan være enige om, at
dette er den bedste og mest korrekte kommandovej.
Samtidig har Søfartsstyrelsen, efter anbefaling fra Vagerlauget, godkendt at
afmærkningen i Knudedyb fremover følger samme sæson som al øvrig afmærkning
i Vadehavet. Det vil sige at afmærkningen bringes i orden inden 1. maj, og efterses og vedligeholdes frem til 15. november. Vagerne inddrages naturligvis ikke
i vinterperioden, men afmærkningen kan - med Søfartstyrelsens egne ord - “ikke
forventes at være på plads og i orden” i perioden 16. november til 30. april.
Med venlig hilsen
Lars Buhrkall,
nyvalgt formand for Vadehavets Vagerlaug
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Foreningen Skøgum
Af Niels Grün

Foreningen SKØGUM med det gode skib MARTHA er i problemer.
Der er en dårlig økonomi i foreningen, og der mangler folk til at sejle(skippere).
Indtjening til foreningen er selvfølgelig sejlads med betalende gæster til og fra
Kammerslusen.
For at kunne blive skipper på Martha, skal man have yachtskippereksamen af 3.
grad, og nogle kurser.
Foreningen vil foranstalte undervisning her i Ribe fra efteråret 2019 og frem til
eksamen foråret 2020.
Det er meningen, at der skal være så mange skippere, at der kun vil være en til
to skemalagte sejladser pr. måned.
Der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling i løbet af 3 til 4 uger,
hvor vi vil tage situationen op til ny overvejelse, alt afhængig af, hvor mange der
er parat til blive skippere.
Har du lyst til, at blive en del af holdet, der vil sejle med turister i sommerperioden, kan du sende navn og e-mail
til Niels Grün på nkg@post.tele.dk
6 personer har allerede vist interesse. Alle vil selvfølgelig blive løbende orienteret.
Besøg også vores hjemmeside: SKØGUM

Kammerslusen
Af Steffen Steffensen

Vagthavende for Ribe Kammersluse kan kontaktes på tlf. 7616 2212.
Ved bestilling af slusning kan responstiden være op til en halv time. Højvandskalenderen hænger ved slusen.
Gratisperioden: Perioden 1. april til 30. september.
På hverdage er der gratis gennemslusning i tidsrummet 3 timer før dagligt højvande til 3 timer efter dagligt højvande. Dog kun fra kl. 07.00 – 18.00.
Fredag, lørdag samt søn- og helligdage fra kl. 07.00 – 21.00.
Ribe Kammersluse er i perioden fra 1. april til 30. september lukket fra
kl. 23.00 – 05.00.
Takster:
Gennemslusning af en båd 75 kr. Gennemslusning af flere både 50 kr. pr. båd
Hævning af kørebro 50 kr. Hævning af kørebro under slusning Gratis
Fjernelse af gangbro fra slusetoppen Gratis
Taksterne er vedtaget af Esbjerg Byråd. Betaling skal ske med kontanter.
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Søsætning forår 2019

Takstblad for 2019

Der søsættes

Lørdag, den 11. maj
På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn
og telefonnummer.
Med venlig hilsen Aksel Jensen

Fra regnskabsføreren
Af Zita Andersen

Så er det endelig ved at være forår igen, og bådene bliver gjort forårsklare, så vi kan komme til at sejle igen. Vi håber på ligeså god en sommer
som sidste år.
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 printe 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
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. 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.
Jeg træffes bedst mandag til torsdag efter 16.30 på telefon nr. 23
47 05 39 eller på mail: zitaandersen@outlook.com.
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Status på projekterne ved Slusen
Af Bent Christensen

I forbindelse med at Slusemester-

boligen blev fraflyttet i 2014, besluttede Esbjerg Kommune, at der skulle
udarbejdes en helhedsplan for Kammersluseområdet, hvor ikke bare
Slusemesterboligens fremtidige anvendelse behandles, men hvor hele det
specielle miljø omkring Kammerslusen
inddrages i en udviklingsplan i et samarbejde med områdets forskellige
interessenter, brugere og ejere, som
vi er en del af.
Efterfølgende er det meningen, at
de forskellige idéer realiseres, i det
omfang der kan skabes interesse og
økonomi herfor.
Målet med udviklingsplanen er at:
o Løfte og formidle Kammersluseområdets unikke kulturmiljø og
naturværdier.

Grundplan af fælleshuset
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o Fremme Kammersluseområdets
status som ”Porten til Vadehavet”.
(”Porten til Vadehavet” er et kendetegn for de udvalgte steder, hvor man
kan tage hen og opleve Vadehavet
som Nationalpark og Verdensarv.)
o Fremme områdets status som turistattraktion.
o Udbygge områdets tilbud for
primitivt ophold og overnatning for
specielt cykelturisterne, vandrerne,
kajakroerne og bådfolket.
o Skabe gode rammer for områdets
faste aktører som sejlklubben med
flere.
o Forbedre tilgængeligheden for
handicappede og gangbesværede.
o Skabe en bedre visuel og fysisk
sammenhæng imellem områdets funktioner og udstyr.
o Finde en anvendelse for Slusemes-

terboligen.
I den forbindelse er Ribe Sejlklub
involveret med en ny flydebro og et
fælleshus.
Fælleshus:
Vi har indhentede tilbud på et
fælleshus. Finansieringen vil blive fra
fonde, bevilling fra Esbjerg Kommune
og en egenbetaling.
Fælleshuset kommer til at se ud som
følger:
Huset bliver Ribe Sejlklubs ejendom
og i første omgang bliver det Ribe Sejlklub der er ansvarlig for driften af huset.
Åbningstiden for almenvellet vil være
i sommerhalvåret i tidsrummet 8-18 dagligt?
Vedr. depotet/sejlerkøkkenet bliver
det aflåst, men vores medlemmer og
gæstesejlere vil få adgang til faciliteterne, ligesom man kan komme ind i
fælleshuset uden for normal åbningstid,
men det er noget vi skal finde ud af,
hvordan vi gør i praksis.
Bådebro/flydebro:
Projektet som det ser ud pt., består
af 3 etaper.
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Etape 1 (det offentlige område) er
de første ca. 84 m, som skal benyttes
af Ribe Roklub, Martha, Nationalparkens skib og gæstepladser. Det bliver
projekteret som et nyt anlæg, hvor
vi håber/forventer at en fond og en
bevilling fra Esbjerg Kommune betaler
alle udgifterne. Der er taget tilbud
hjem og ansøgninger er ved at blive
lavet. Der er ikke planlagt eget arbejde i denne etape med undtagelse af
noget trækning af elkabler og vandslanger.
Etape 2 er på 360 m og er planlagt til
at blive renoverede flydebroer, som vi
gerne skulle blive enige med Esbjerg
Søsport om at købe. Til dette projekt
er der forhåbentlig mange medlemmer der melder sig på banen, da det
er en forudsætning for at vi får etape
2 i hus. Økonomien er dels egenfinansiering, Esbjerg Kommune samt fonde.
Etape 3 er på ca. 100 m flydebro,
som vi selv skal lave helt fra bunden.
Flydeelementerne (beton elementer)
har vi fra de nuværende bådebroer
ved slusen. Konstruktionen af flyde-

broen bliver den samme, som dem, vi
forhåbentlig kan købe af Esbjerg Søsport. Økonomien er dels egenfinansiering, Esbjerg Kommune samt fonde.
Flydebroen vil blive forankret i
brinken med ca. 45 stk. 4-6 m lange
rør med en diameter på ca. 200mm,
der bliver vibreret ned i dybet.
Forbindelsen mellem rør og flydebroer
vil blive 2 rør a ca. 6 m, som fastgøres
til flydebroen med en vinkel på 45
grader, så de store ”sidekræfter” kan
håndteres.
Der vil komme strømstandere med
lys og 4 el-udtag med en separat
måler pr. tilslutning. Standerne vil
blive placeret for hver 40 m, så der
maksimalt bliver 20 m fra en båd til
en strømstander.
Der bliver også ført vand ud på
broen.
Broen bliver 2.5 m bred og ca. 50-60
cm høj. De 2 sektioner hvor robåde og
kajakker kan lægge til, får en højde
på ca. 30 cm. Dækket bliver af lærk,
hvilket er et krav fra kommunen.
Foreløbig er der planlagt én adgangsvej fra land.
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Hele broen og adgangsvejen bliver
handicapvenlig, også forbindelsen mellem den lave og høje del.
Egenbetaling:
		u/moms kr m/moms kr

Havnen		
Klubben		

500.000
280.000

625.000
350.000

Generalforsamlingen skal godkende,
at bestyrelsen kan disponere over
henholdsvis 500.000 kr. fra havnen og
350.000 kr. fra klubben til det videre
arbejde med projektet. Pt. er vi ved at
købe brugte flydebroer hos Esbjerg Søsport, som skal betales og transporteres
til Ribe, ligesom vi skal til at renovere
dem, så de er klar til foråret 2020. Derfor er det nødvendigt at bestyrelsen får
retten til at disponere over pengene,
som alle vil blive brugt, da vi søger en
bevilling fra Esbjerg Kommune, som
skal dække forskellen mellem vores
egen finansiering, - beløbene vi vil få
doneret - og kostprisen på flydebroen
og fælleshuset. På den måde vil vi i oktober / november 2019 vide, om det er
lykkes os at have hele projektet finansieret.

Aktivitetsudvalget
28. september 2019

Sommerfest i klubhuset. I hører nærmere på
hjemmesiden og pr. SMS.

18. oktober 2019

To omgange ølsmagning i klubhuset. Nærmere
besked på hjemmesiden og SMS.

26. oktober 2019

Standerstrygning kl. 13:00

24. november 2019

Julebanko kl. 14:00-17:00
Placering af de nye broer ved Kammerslusen.
1. etape, rød bliver de offentlige broer til Nationalparkskibet og rutebåd etc.
De 360 meter, blå er anden etape; de ca 100 meter grøn sidste etape, som klubben står for.
De resterende ca. 200 m nuværende broer fjernes. Gul
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Telefonliste
Bestyrelse

Formand:
Bent Christensen, Grønnegade 36, 6760 Ribe
Næstformand:
Steffen Steffensen, Sct.Laurenti Gade 5, Ribe
Kasserer:
Zita Andersen Hillerup Markvej 3, 6760 Ribe
Medlemmer
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, 6740 Bramming
Jens Bruun,V.Vedsted Byvej 29, 6760 Ribe
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Poul Hansen Hillerupvej 99, 6760 Ribe

Telf. 61 70 69 00
Telf. 61 61 34 85
Telf. 23 47 05 39
Telf. 40 21 55 01
Telf. 21 20 98 25
Telf. 51 50 95 39
Telf. 21 78 12 33

Regnskabsfører:
Zita Andersen Hillerup Markvej 3, 6760 Ribe

Telf. 23 47 05 39

Bådpladsen: (Telefontid kl. 18:00-19:00)
Pladsmand: Aksel Jensen,Åbøllingvej 10 Tobøl,
Afløser: Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, Ribe

Telf.23 24 54 81
Telf 29 39 11 74

Havneudvalg i Ribe:
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe
Steffen Steffensen, Sct.Laurenti Gade 5, Ribe
Havneudvalg Kammerslusen:
Jens Bruun,V.Vedsted Byvej 29, 6760 Ribe
Aktivitetsudvalget:
Eva Pedersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Anni Hansen, Hillerupvej 99, 6760 Ribe		
Erik Aalling, Marskvej 12A 6760 Ribe		
Udlån Klubhus:
Jan Køpke Sørensen Ilstedvej 3, 6740 Bramming

Telf. 51 50 95 39
Telf. 61 61 34 85
Telf. 20 69 89 03
Telf. 61 70 45 20
Telf. 61 29 28 48

Internet
Jan Køpke Sørensen Ilstedvej 3, 6740 Bramming

Telf. 40 21 55 01

Vedligeholdelsesudvalg:
Jens Bruun,V.Vedsted Byvej 29, 6760 Ribe
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Steffen Steffensen, Sct.Laurenti Gade 5, Ribe

Telf. 21 20 98 25
Telf. 51 50 95 39
Telf. 61 61 34 85

Vadehavets Bådklubber:
Erik Lund Christensen, Gl.Grænsevej 2, 6760 Ribe Telf. 20 69 89 03
Vadehavets Vagerlaug:
Lars Buhrkall, Gråbrødregade 7B. 6760 Ribe

Nationalparkrådet:
Steffen Steffensen, Sct.Laurenti Gade 5, 6760 Ribe Telf.61 61 34 85

Kære medlemmer af Ribe sejlklub
En lille opfordring til at få opdateret medlemsoplysninger
på hjemmesiden www.ribe-sejlklub.dk, da flere og flere informationer i den kommende tid vil komme på mail / SMS.
Skulle der være nogle, der ikke kan huske/ikke har login
oplysninger til hjemmesiden, kontakt da, Jan Køpke Sørensen på jan@kopke.info, så vil jeg formidle oplysningerne.
Ud af 254 medlemmer er der 121 der mangler e-mail oplysninger.
God sejler sæson
Jan Køpke Sørensen

Telf. 40 21 55 01

Udlån klubhus:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, 6740 Bramming Telf. 40 21 55 01
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Telf. 24 40 76 97
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