Optagning efterår 2012

Takstblad for 2014

Takstblad 2013

Der tages både op på følgende dage:
•
•
•
•

Klubben

Lørdag, den 12. oktober kl. 8:00
Søndag, den 13. oktober kl. 8:00
Lørdag, den 9. november kl. 8:00
Søndag, den 10. november kl. 8:00

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

Bådpladsen

Ribe Sejlklub – Ændringsmeddelelse

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

Jeg er flyttet:
Navn:................................................. Medlemsnummer.................
Ny adresse.................................................................................
Nyt telefonnummer........................................

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.

e-mail adresse..............................................
Underskrift.................................................
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Broleje er incl. pladsleje
Ved depositumbro opkræves pladsleje
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Telefonliste
Indhold:
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side

3
5
6
7
8
9
11

Formanden har ordet
Fra forretningsføreren
Optagning 2013 - Bådpladsen
Takstblad 2014
Fra Forretningsføreren
Fra Aktivitetsudvalget
Telefonliste

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

Telf. 21 40 58 16

Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 75 41 01 80

Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming		

Telf. 40 21 55 01

Forretningsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, Gredstedbro

Telf. 75 43 18 45

Sekretær
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe			

Telf. 75 41 01 35

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

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

Bådpladsen
Pladsmand: Aksel Jensen,Åbøllingvej 10 Tobøl, Føvling Telf. 75 39 83 45
							(kl. 18:00-19:00)
Afløser: Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, Ribe		
Telf. 75 44 13 45
							(kl. 18:00-19:00)

Sejlernyt udgives af Ribe Sejlklub, okt. 2013
Redaktion: Jakob K. Andersen og Svend Tougaard
Forside: Smakketræf 5. juli 2013

Ansvarlig for havnen i Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, Ribe			

Telf. 40 93 18 26

Ansvarlig for havnen Kammerslusen
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, Ribe		
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

Formanden har ordet
Af Jakob Kilborg Andersen

Sejlsæsonen er ved at gå på hæld, og

vi skal til at indstille os på stille vinterlige sysler omkring bådene. Heldigvis har det vejrmæssigt været en
god sommer, i hvert fald hvis man
hører til dem der helst sejler når solen skinner.

Slusefesten om aftenen startede med
et lækkert tag selv bord med 3 slags
kød, kartofler og salatbar. Jan Daneris, stod for musik og underholdning
i løbet af aftenen. Der var dækket op
med forskellige tallerkener, bestik og
servietter, det så rigtig festligt ud.
Folk medbragte deres gode humør og
der blev hygget, skålet og danset livligt hele natten, som der altid gør, når
vi sejlere mødes.
Vi siger tak til alle jer, der hjalp os
med at gøre denne Slusefest vellykket!
Næste år er det Esbjerg Sejlklub,
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der står for sommerfesten, så da ses vi
selvfølgelig igen ......
Kommende arrangementer i Sejlklubben:
26.10. 2013 Standerstrygning kl.
13.00 ved flagstangen på Skibbroen og
derefter lidt godt til maven i Klubhuset
01.12. 2013 Julebanko kl. 14.00
07.02. 2014 Gule ærter kl. 18.00 som
Erik Aalling tilbereder.
Stor sejlerhilsen fra
Aktivitetsudvalget

I modsætning til sidste år, har der
ikke været den store aktivitet på
bådpladsen i løbet af sommeren.
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Vi burde nok have fundet
malerkostene frem, da både klubhus og planke-værk trænger til en
kærlig hånd. En oplagt opgave til
foråret.
Lidt liv har der været – sommeren igennem har vi haft besøg af
gæstesejlere fra området. Også
i forbindelse med smakketræffet
og det maritime marked var der
akti-vitet på pladsen. Værkstedet
var for en enkelt dag omdannet
til folkekøkken for deltagerne, og
hele pladsen fungerede i den sammenhæng som en rigtig hyggelig
fortovsrestaurant. Der er noget
der tyder på, at vores samarbejde
med ”Maritimt marked” er blevet
en tradition, som både giver os en
god omtale i medierne og øger interessen for det maritime Ribe. I
den forbindelse er det dejligt at
vore egne sejlere igen tilbød sig
som følgebåde på smakkernes tur
på Vadehavet.

Fra aktivitetsudvalget
Af Lone Furbo Lauridsen

Desværre lykkedes det ikke at
gennemføre Vadehavsturen for
”Red barnet”. Flere medlemmer
tilbød at lægge båd til, men hvis
arrangementet skal blive en succes, skal det nok ikke planlægges
så sent på sæsonen.
Til gengæld er der ingen tvivl
om, at Slusefesten var en succes.
Aktivitetsudvalget og en flok
tiviteter som stumpemarked, auktion over joller mm. Prikken over iét
i forbindelse med næste slusefest
kunne være et helt nyt broanlæg.
Gruppen, der arbejder med projektet, er meget ihærdige hvad angår
diverse ansøgninger.
Desværre fosser pengene ikke ind,
men lad os håbe ihærdigheden giver
pote på et tidspunkt.
Som bekendt fik vi sidste år en
aftale med Esbjerg kommune om at
få skåret grøde. Det skete også i år,

frivillige havde sørget for nogen
meget fine rammer til festen, og
hele området ude ved Slusen bar
da også præg af en meget fin opbakning. Det var rigtig dejligt at se
en tætpakket havn med gode ak-
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stod i baren og Niels Johnny passede
grillen. Der var en rigtig god stemning.
Lørdag startede med morgen ta selv
bord, hvor der blev taget godt fra, dog
var der nogle, der ikke var helt klar til
morgenmad dagen derpå.........
Efter morgenmaden stillede kræmmerne deres varer op, men p.g.a. byger, trak man indenfor i teltet eller
under tag. Resten af eftermiddagen
blev brugt til hygge og afslapning.

Så er efteråret kommet og vi kan heldigvis se tilbage på en god, varm sommer.
Jeg har overtaget skrivning af referat
for Aktivitetsudvalget efter Carlo, og
det er bestemt med en del sommerfugle
i maven, for Carlo har virkelig været en
fremragende fortæller!
Men siden sidste Sejlernyt har vi haft
Standerhejsning ved flagstangen på
Skibbroen, hvorefter der blev serveret
sildemad og lune retter i Klubhuset.

I år var det vores tur til at arrangere
Slusefesten og der var stor tilslutning
både fra gæsteklubberne og herfra. Tak
for det! I år var Ribe godt repræsenteret af unge mennesker, det er vi
utrolig glade for og vi håber, I er med
næste gang!
Fredag aften var der hygge i teltet
med grillmedister m.m. Laurids og Peter
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En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

Sommeren går på hæld og sejlersæsonen er ved at være slut for i år.
Endelig fik vi en sommer, hvor alle
har været heldige med vejret.
En sådan sommer skal vi vist skal langt
tilbage i tiden for af finde en så god.
Inden længe går året også på hæld,
og dermed kommer også tiden til
udsendelse af nye opkrævninger
for kontingent og broleje for 2014.
De kommer jo som bekendt fra PBS.
HUSK nu at meld til PBS. Ønsker I
ændring af jeres forhold omkring at
købe en bro i stedet for at leje, er
det tiden hvor det skal oplyses, og
senest 15. november, hvis det skal
kunne nås at blive rettet på de kommende opkrævninger. Når I det ikke
inden den dato, så ring eller send
en mail, så finder vi også ud af det.
Evt. udmelding skal ifølge vedtægterne ske skriftlig senest d. 31.
december.
Til de medlemmer som ikke fik
betalt til tiden i år, og som har mod-

taget et rykkerbrev med gebyr, og så
efterfølgende har betalt den først udsendte opkrævning, vil der også være
et rykkergebyr for 2013 på 100 kr.
Så endnu engang tilmeld nu til PBS.
Husk også at melde evt. flytning til mig.
Jeg træffes bedst torsdage mellem
18.00 og 18.45 på tlf. nr. 75431845 eller
mail:jedsted@bbsyd.dk.
Med venlig sejlerhilsen
Paula Andersen
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive: Arne Jørgensen, Bent Hansen,
Henning Christensen, Jesper Smidt,
Jimmi Wilhelmsen, Jørgen Stagaard,
Lars Hansen, Leif Lund, Lene Schjøtt
Johannsen, Max Hansen, Nichlas Nedergaard Nielsen, Niels Frederiksen, Poul
Sørensen, Søren Olsen og Uffe Vestergård.
Passive: Daniel Nick Hayden, Henriette
Bjerre Warming, Keld Winther og Steffen Steffensen.
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men sommerens lave vandstand og
det fine vejr, betød en voldsom begroning i slutningen af sommeren.
Desværre lykkedes det ikke at få
kommunen til at skære endnu engang, ligesom vi heller ikke kunne få
en tilladelse til selv at bekoste en
skæring. Det er noget ærgerligt, da
det i en periode har været nærmest
håbløst at sejle på havnestykket.
Forhåbentlig kan vi i løbet af vinteren få lavet nogle fornuftige
aftaler, som er brugbare fremover.
I hvert fald er vi jo efterhånden en
temmelig stor flok, der er afhængige af at forholdene er i orden. Alle

broer, både ved slusen og i Ribe,
er nemlig på nuværende tidspunkt
besat.
Der er ved flere lejligheder faldet
nogle knubbede ord medlemmer
imellem. Det skal der selvfølgelig i
en vis udstrækning være plads til,
men da det giver anledning til en
dårlig stemning, vil jeg slutte med
en opfordring: Husk at tale pænt
til hinanden !
Tak for sæsonen til Jer alle, og
god vinter.
Med venlig hilsen
Jakob Kliborg Andersen
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Sejlernyt
Ribe SEJLKLUB

Efterår 2013

