Optagning efterår 2014

Takstblad for 2015

Takstblad 2013

Der tages både op på følgende dage:
•
•
•

Klubben

Lørdag, den 18. oktober kl. 8:00
Søndag, den 19. oktober kl. 8:00
Lørdag, den 15. november kl. 8:00

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

E-mail adresser?

Nationalparkpartner
Vadehavets Bådklubber er godkendt
af Nationalparken som Nationalparkpartnere, hvilket betyder, at Nationalparken anderkender Vadehavets
Bådklubber som en en vigtig del af
aktiviteterne i Nationalparken.
De enkelte klubber får et emaljeskilt til ophængning som bevis på anderkendelsen. Her er formanden ved
at hænge vores op ved Kammerslusen. Medlemmerne kan få en stander
til båden med Nationalparkens logo.

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

Der er stadig for mange medlemmer, der ikke har oplyst deres e-mail adresse
til klubben. Dermed går de glip af nyheder og annoncering af aktiviteter i
klubben.
Der er også adskillige medlemmer, der har en forkert/gammel e-mail adresse
på deres profil på hjemmesiden.
I opdaterer jeres profil på hjemmesiden ved at logge ind med brugernavn og
oassword, som I har fået.
Kan I ikke huske det, så send en e-mail til jan@kopke.info, så vil jeg sende
det.
Med venlig hilsen
Jan Køpke Sørensen, kasserer

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

Pladsen

Andet

Junior gælder indtil 18 år.

Broleje er incl. pladsleje
Ved depositumbro opkræves pladsleje
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Telefonliste
Indhold:
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
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Formanden har ordet
Optagning, e-mail, Nat. Park
Takstblad 2015
Fra forretningsføreren
Fra Aktivitetsudvalget
Tyverialarm
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

Sekretær
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe			

Telf. 75 41 01 35

Medlemmer
Kim Nielsen, Nipsvej 21, Ribe		
		
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		

Telf. 31 66 14 70
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)

Sejlernyt udgives af Ribe Sejlklub, okt. 2014
Redaktion: Jakob K. Andersen og Svend Tougaard
Forside: Gimle under ombygning, sep. 2014

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		
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

11

75
22
75
20

42 33 40
63 08 24
4101 80
94 19 15

Formanden har ordet

Tyverialarmer

Af Jakob Kliborg Andersen

Af Morten Fabrin
Indbrud i både sker oftere og oftere.
Desværre er vi, i Ribe Sejlklub, ikke
fritaget for dette. Så da der tilbage
i maj måned var indbrud i en motorbåd nede på pladsen, valgte jeg at
tage kampen op med tyvene. Udover
at det er rigtig træls at miste sit inventar i båden, er den følelse man
sidder tilbage med efter indbrud helt
forfærdelig. Så jeg kørte ud til Ribe
Vagt i Øster Vedsted for at høre om
mulighederne for at få alarm i sin båd.
Umiddelbart var det ikke noget de
havde arbejdet med før, men vi blev
enige om at prøve at tage kontakt til
deres underleverandør. Det viste sig at
de kunne levere et ganske fornuftigt
anlæg, til en rigtig fornuftig pris. Udover tyverialarm, kunne der også kobles andre enheder til anlægget, f.eks.
vandalarm og Co2/røg/gas alarm.
Efter ønske fra flere medlemmer i
sejlklubben arrangerede jeg i samarbejde med Ribe Vagt og Ribe Sejlklub en “alarm aften” hvor man kunne
komme ned og se anlægget monteret
i båd. Dette foregik mandag d. 15-09 i
værkstedet på bådpladsen.
Vi havde valgt at der ikke skulle være
tilmelding, så vi var meget spændte
på om der overhovedet dukkede nogen op. Men da der henover sommeren var ytret ønske fra flere forskellige
medlemmer om en sådan aften, var vi
fortrøstningsfulde.
Det viste sig da også at der var opbakning. Der mødte 6-7 mand op. Så
det var da en start.
Leif Frandsen startede aftenen med
at fortælle lidt om baggrunden for
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denne aften. Leif fortalte bl.a. at det jo
er af en rigtig trist årsag at han
skulle stå dernede den aften, men da
verdenen desværre er strikket sådan
sammen, er vi også nødt til at prøve og
“kæmpe” lidt igen.
Vi havde opstillet et demo anlæg i
skuret, som folk kunne prøve at arbejde med. Der blev snakket rigtig meget
frem og tilbage omkring bådejernes
ønsker. En af de ting mange efterlyste,
var en form for tyveri alarm af joller og
gummibåde. Dette er noget vi arbejder
på at løse, og faktisk allerede har fundet flere løsninger på.
Bagefter var vi nede i båden, hvor man
kunne se anlægget monteret og i funktion. Der var generelt stor begejstring
for anlægget, og specielt den lille vandalarm der giver en SMS hvis der kommer vand i båden var meget populær.
Vi sluttede aftenen af med en kop
kaffe i skuret, hvor der blev snakket på
livet løs.
En rigtig hyggelig aften for dem der
mødte op. Jeg er sikker på at dem
der mødte op fik svar på nogle af de
spørgsmål de havde, og blev meget klogere på de muligheder der findes. Vi, i
Ribe Vagt, blev meget klogere på bådejernes ønsker og frustrationer, og vi vil
gerne takke dem der mødte op for en
rigtig hyggelig og lærerig aften.
Hvis det er muligt, vil jeg medbringe
demo anlægget til standerstrygning, så
endnu flere kan få lov til at se det.

På trods af et lunt og godt efterår,
mærkes det, at sejlsæsonen er ved
at gå på hæld. De fleste både er
”hjemme”, og vi skal til at indstille
os på vinter-klargøringen. Vejrmæssigt har det været en god sommer,
som forhåbentligt er blevet udnyttet til mange gode sejlture.

Nye jollepladser

Nye broer ved Hovedengen

Der har dog også været tid til
mere landlige sysler. Der har været
rift om vores jollepladser på Hovedengen. En lille kreds af frivillige
har derfor været i gang med at lave
nye pladser ved bådpladsen. Et fint
stykke arbejde, som forhåbentlig
kan dække behovet. Også forholdene omkring slæbestedet har fået et
gevaldigt løft. Der er lavet ny bro,
hvilket gør arbejdet i forbindelse
med optagning og søsætning noget
nemmere.

Tilbage står klubhuset, som virkelig trænger til en kærlig hånd.
Vi har forsøgt os med en opfordring
til alle medlemmer om at give en
hånd med – uden større held. Opgaven er også vanskelig – det er
svært, for ikke at sige umuligt at
komme i bund med skraberiet.
Lige nu afventer vi tilbud fra håndværkere på at skifte hele beklædningen. Plankeværket ud mod
Slotsbanken er heller ikke kønt,
men hér har vi lavet en aftale med

Afslutningsfest Maritim Dag. Allan spiller

Med Venlig Hilsen
Morten Fabrin
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Fra aktivitetsudvalget
Af Lone Furbo Lauridsen

Fanø juli 2014

en af kommunens landsbypedeller, som vil svinge en malerkost til
foråret. I denne forbindelse vil jeg
endnu engang opfordre til, at man
bakker op om det frivillige arbejde, både ved Kammerslusen og i
Ribe.
Også uden for vores egen
matrikel bliver der arbejdet. Som
bekendt overtog klubben den gamle rednings-båd ”Gimle”, for at
kunne bruge den i forbindelse med
afmærkningen i Vadehavet. Carlo,
Torben og Kurt har lavet et meget

flot stykke arbejde, og de har nu
stillet os en snarlig stabelafløbning
i udsigt.

arrangementer bakkes nok op af jer
medlemmer.
Vi vil gerne høre jeres meninger
og eventuelle forslag til, hvad vi kan
gøre, for at få flere med, når vi arrangerer noget!!

Efteråret har erstattet en dejlig varm
sommer, som vist har givet alle mulighed for at få nogle gode sommerdage
på havet og hvad dertil hører.
Denne sommer må vi huske at varme
os på, når den kolde vinter engang sætter ind.
Til standerhejsningen, hvor ca. 40 var
mødt op, var menuen ændret fra sild og
karrysalat m.m. til suppe med kød- og
melboller og Eva havde bestemt ikke
sparet på bollerne Dertil fik vi Laurits’
hjemmelavede ris, mums. Tror alle blev
mætte!

HUSK vores fremtidige arrangementer:
25. oktober 2014 kl. 13.00: Standerstrygning ved flagstangen på Skibbroen og derefter lidt godt til maven
i Klubhuset.
8. november 2014
kl. 9.00:
Udflugt til Flensburg Søfartsmuseum
tilmeld. senest 26. okt. ( nærmere
oplysninger på vores hjemmeside samt
opslag i det Lille røde Palæ og i Værkstedet).
23. november 2014 kl. 14.0017.00: Julebanko med sædvanlige
gode gevinster.
Februar 2015: Gule Ærter, som Erik
Aalling tilbereder (den endelig dato
er endnu ikke fastsat med kokken
og han må da vist hellere være med
Men tjek løbende vores hjemmeside.

Standerhejsning

Fra grisefesten
Arbjdsdag ved slusen

Klubben har også haft del i arrangementer og aktiviteter af lidt
anden karakter. I det tidlige forår
havde vi sammen med Træskibslauget arrangeret en aften med
Theodor Hansen. Han fortalte om
sine mange sej-ladser i Vadehavet
sammen med faderen i ”Karen af
Mandø”. En hyggelig og lærerig aften.
Vi var igen i år involveret i Mari-
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21. juni arrangerede vi Grisefest, men
kun få meldte sig desværre til, hvorfor
vi aflyste arrangementet.
Vi forsøgte så igen d. 20. september
og igen med få tilmeldinger, men vi
valgte at holde festen alligevel, og det
blev til en lille helstegt gris, som Torben
Mathiesen grillede og som smagte

Sejlerhilsen
fra aktivitetsudvalget
Det lykkedes

Klar til opbinding

rigtig godt.
Vi, i Festudvalget, synes ikke, vores
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En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

Maritim Dag

Fra grisefesten

Jeg skrev i sidste efterårs udgave af
Sejler Nyt at vi havde haft en fantastisk sommer, og vi skulle lede langt
tilbage, for at finde sådan en sommer.
I år fik vi en sommer, der var endnu
bedre, mon det fortsætter til næste
år? Lade os håbe det.
Efteråret står for døren, og inden
længe skal opkrævningerne for næste
år udsendes.
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 d. 15. november,
hvis det skal kunne nå at blive rettet
på de kommende opkrævninger.
Evt.
udmeldelse
skal
ifølge
vedtægterne ske skriftlig senest d. 31.
december.
Husk at melde dig til PBS, det gør

både dit og mit arbejde nemmere, og
du glemmer ikke at få betalt til tiden.
Husk også at melde evt. 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: Anders Tommerup, Bent Christensen, Bjarne Philipp, Børge Friis, Dado
Mutnica, Dennis Trust,
Flemming Frisk, Henrik Thysen, Johnny Loklindt Jacobsen, Jonas Larsen, Leif
Lykke Christensen,Per Andersen. Tom
Petersen og Truels Stauning Jensen.
Passive: Jonna Bruun.
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tim dag, og havde besøg af smakkesejlere udenbys fra. Tak til de af
Jer der stillede op som følgebåde.
Aktivitetsudvalget har sørget for
de hyggelige stunder, både i forbindelse med gule ærter, standerhejsning og grisefest. Lige nu
arbejdes der på en udflugt til museumshavnen og museet i Flensborg.
Som noget nyt fik vi mulighed for at
lave vores eget navigationskursus i
klubben.
Et af vores medlemmer, Anker
Andsbjerg, som sejler som kaptajn,
tilbød at lave kursus og føre op til
duelighedsprøven. Det var en succes
– af hensyn til pladsen i klubhuset

var vi nødt til at afvise flere interesserede. Vi håber dog på at kunne
gentage næste år.
Noget der i sommerens løb gav
anledning til megen debat, var
kommunens planer om at ændre på driften af Kammerslusen.
I forbindelse med budgetforhandlingerne var der lagt op til, at
brugerbetalingen i forbindelse
med slusning skulle hæves væsentligt, ligesom der også skulle ske
ændringer hvad bemandingen angår. Debatten var forståeligt nok
temmelig ophedet. Vi fik, sammen
med andre interesseorganisationer, mulighed for at kommentere
forslaget, og gjorde meget ud af,
hvad man ville kunne forvente
forslaget ville få af konsekvenser,
hvid det blev vedtaget. Heldigvis
ser det ud til, at politikerne valgte
at lytte til os. Forvaltningens forslag blev taget af bordet, og man
valgte i stedet at tilføre flere kommunale penge.
Tak for sæsonen til Jer alle, og
god vinter.

Duelighedskursus i klubhuset
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Sejlernyt
Ribe SEJLKLUB

Efterår 2014

