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Bestyrelsen har ordet
Bestyrelsen har været igennem en sur
eftersommer. Vores formand, Truels
valgte at trække sig fra bestyrelsen i
september efter et halvt år på posten.
Truels kunne ikke få sine forventninger
til driften af klubben, til at stemme
overens med realiteterne i Ribe Sejlklub. Han har på side 4 skrevet om sine
overvejelser.
Der var ingen i bestyrelsen, der
ville påtage sig formandsposten, og
sekretæren fungerer indtil videre som
formand.
Formandens afgang skete samtidig med bestyrelsens forsøg på at få
et medlem til at overholde klubbens
bestemmelser om brug af læssebroen.
Bestemmelser, som medlemmet ikke er
indstillet på at overholde - tværtimod.
Sagen går derfor til sagfører.
Bestyrelses glæde ved arbejdet er for
tiden meget behersket med en fornemmelse af at befinde sig i et vakuum. Men
som klubbens forrige formand, Jakob
sagde: “Bestyrelsen er ikke andet end
medlemmer af sejlklubben, der har sagt

ja til at forsøge at få klubben til at
fungere - i samarbejde med de øvrige
medlemmer. Et arbejde, som andre
givet kunne klare meget bedre - men
som aldrig melder sig til at påtage sig
opgaven”.
Men ellers er der sommeren over
sket en del. En håndfuld medlemmer
påbegyndte at male klubhuset, som
Torben Mathisen gjorde færdigt, efter han havde malet ‘Det røde Palæ’.
Huset ved slusen har Dress og Leif malet.
Klubbens investering i varmepumpe
i klubhuset har reduceret elforbruget
med over 50% de første 3 kvartaler af
2015 i forhold til 2014.
Bestyrelsen har indhentet overslag
på en besparende løsning på brorenoveringen ved slusen og forventer snarest at få oversigt over omkostningerne og løsningsforslag.
Rrenoveringen af Kammerslusen
skulle nu snart være færdig. Der bliver sat pæle op, også på sydsiden,
som Sejlklubben har måttet betale.
Foto. Helga Lauridsen
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Tænk engang

Læssebroen

Af Truels Stauning Jensen, afgået formand
ralforsamling og hvordan man evt.
opløser foreningen. Men beskrivelse af
hvilke konsekvenser det skal have, hvis
medlemmerne ikke gør som forventet,
fylder også meget.
I det hele tager er der rigtig mange
regler, skilte og forordninger i Ribe Sejlklub.
Det første der møder én, når man
kommer til klubben er ”Privat område
ingen adgang”.
Hvorfor står der ikke ”Velkommen til
Ribe Sejlklub”?
Tonen er nogle gange meget rå.
Medlemmer holder sig ikke tilbage for
at kalde hinanden "klaphat, løgner, idiot" eller truer med udmeldelse, hvis
ikke en sag bliver bragt på plads straks.
Det fremmer ikke ligefrem klubbens
arbejde for at tiltrække nye (yngre)
sejlere og udbrede kendskabet til sejlsport.
Har sejlklubbens bestyrelse mod til
at give medlemmerne friheden tilbage
til selv at vurdere om ens adfærd er i
fællesskabets interesse - og vil medlemmerne påtage sig den opgave samt løse
konflikter ved gammeldags dialog ?
Måske kan Ribe Sejlklub så blive et
lidt sjovere sted for medlemmerne. Det
vil være lidt sjovere at sidde i bestyrelsen. Den vil på den måde få et frirum
til at koncentrere sig om de sager der
virkelig presser sig på.
Ribe Sejlklub er jo en betydelig bidragsyder til det indtryk vore gæster rejser hjem med, når de har besøgt Ribe.
Det er et ansvar, vi alle må påtage os.

I Ribe Sejlklubs vedtægter § 2, formål
står der:
”Foreningens formål er at fremme
interessen for og kendskabet til sejlsport, bland andet ved afholdelse
af medlemsmøder, sejlertræf og kurser, samt udgivelse af medlemsblad,
hjemmeside m.v.
Til fremme af foreningens formål
råder Ribe Sejlklub over klubhus,
bådplads, bådebroer m.v., som på
nærmere bestemte vilkår stilles til
klubmedlemmernes disposition, jfr.
Forretningsorden for Ribe Sejlklub´s
havneanlæg”
Har man meldt sig ind i sejlklubben
har man også indvilliget i at fremme
klubbens formål - det er meget enkelt.
Vedtægterne
indeholder
derudover de sædvanlige paragraffer
som beskriver sammensætningen af
bestyrelsen, ting om regnskab, geneFoto Torsten Troelsen

Der har været en træls sag, hvor et medlem har blokeret indersiden af læssebroen i 3 måneder uden ar rette sig efter Havneudvalget og bestyrelsens påbud.
Derfor nedenfor gældende bestemmelser for læssebroen:
•
Det primære formål med læssebroen er af- og pålæsning af proviant,
påfyldning af brændstof og vand samt
rengøring og reparation på indersiden
for de både, der ligger i Kammerslusens
havn.
•
Det med rødt bånd afmærkede
område på ydersiden er reserveret til
af- og pålæsning, og bør så vidt muligt
forlades så snart man er færdig med
dette. Max liggetid 3 timer.
•
Det kan accepteres at man
fortøjer i kortere tid ved resten af ydersiden af broen og indersiden af broen
så længe man er i båden, eller i umiddelbar nærhed, således at man kan
forhale, hvis der bliver pladsmangel. Vil
man forlade båden, skal båden flyt-tes
til en gæsteplads. Ligger man der på

Foto Lautits Christensen

Venlig hilsen
Truels Stauning Jensen
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grund af havari eller reparation, og
ikke kan flytte, skal den ansvarlige for
havnen underrettes, og man skal ligge
på indersiden af broen, længst inde
mod land.
•
Max liggetid på indersiden af
broen er 12 timer, hvis man er i gang
med reparation. Ellers skal man aftale
med havneudvalget.
•
Man skal vise hensyn. I tilfælde af, at det ser ud til at der bliver
pladsmangel, bør man flytte med det
samme, såfremt man er færdig med
af- og pålæsning m.m., eller bare er
på visit inde fra byen.
•
Man fylder broen op fra enden
og smider ikke båden midt på broen.
•
Al færdsel på læssebroen er
på eget ansvar.
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Optagning efterår 2015

Takstblad for 2016

Der tages både op på følgende dage:
•
•
•

Fredag, den 23 oktober kl. 10:00
Lørdag, den 7. november kl. 8:00
Søndag, den 8. novenmer kl. 8:00

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

Ribe Omfartsvej
Vejdirektoratet fremlægger nu VVM-redegørelsen for Ribe Omfartsvej i offentlig
høring.
Vejdirektoratet inviterer alle interesserede til borgermøde i Ribe, hvor de
fortæller om vejprojektet og VVM-undersøgelsen.

Borgermødet holdes onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19-21 på
Handelsgymnasiet Ribe.

Kammerslusen
Nu ser det endeligt ud til at Kammerslusen er færdig. Sejlklubben har måttet
betale for at der også er fortøjningspæle i sydsiden af slusen.

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

900
250
200

kr
kr
kr
kr
kr
kr

350
2.100
175
6.250
1.250
900

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

En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

Sejlklubben byder også velkommen til følgende nye medlemmer:

Så er sommeren gået på held, og
vi skal til at have bådene på land.
Sommeren synes jeg ikke, der er
meget at skrive om. Kan kun håbe
at den bliver bedre til næste år.
Vinteren 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, eller hvis du har fået ny
mail adresse.
Jeg træffes bedes:
torsdage mellem 18.00 og 18.45.
på telefon nr. 75 43 18 45
eller på mail: jedsted@bbsyd.dk

Aktive:
Dan
Christiansen,
Flemming
Møller, Jens Jørgen Hansen, Johnny
Overgård Hansen, Niels Johnny Vejrup, Simon Ludvigsen, Steffen Steffensen, Søren Søndergård og Vagn
Kirkmand.
Passive:
Birgitte Tørnqvist, Annemette
Leth Iversen, Gitte Petersen, Lars
Kjærgård, Pia Beiter Sebelin, Preben Leth og Tom Alsted.

Fra aktivitetsudvalget
Af Dorthe, Eva og Laurits

købes øl og vand.
22. november 2015 kl 14,00.
Julebanko afholdes i klubhuset. Vi
er vært med æbleskiver og gløgg.
I år er der ikke amerikansk lotteri, da Lena ikke har tid til at
samle sponser gaver ind. Men,
hvis der nogen i klubben, der har
tid og lyst, kan de henvende sig til
aktivitetsudvalget.

Efter en ikke alt for god sejler sæson, vil vi hermed lave status over
året der er gået.
25-04-2015 Standerhejsning hvor
der var mødt ca. 35 op. Vi fik lidt
godt til ganen;
det var rigtigt
hyggeligt.
13-06-2015 Grillfest i sejlklubben
for medlemmer. Vi var 40 tilmeldte,
vi havde en forrygende aften, selv
om vi blev lidt forsinket med maden.

Vi takker Lena for hendes store
indsats de foregående år.

Kommende aktiviteter:
24. oktober 2015 kl. 13:00
Standerstrygning, hvor vi er vært
med lidt godt til ganen, og der kan

Med sejlerhilsen
Aktivitetsudvalget

Foto Torsten Troelsen

OBS - OBS - OBS
Efter mange år i Aktivitetsudvalget har
Dorthe, Eva og Laurits besluttet at stoppe
fra den 31-12-2015.
Vi håber at der er nogen der vil overtage
vores arbejde, da det ellers vil gå i stå, vi
vil selvfølgelig stå til rådighed den første
tid, så de nye kan komme godt i gang.

Med venlig sejlerhilsen
Paula Andersen.
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Smakketræf

Telefonliste

Også i år var Ribe Sejlklub ramme om et vellykket smakketræf og Maritim Dag.
Der deltog 14 smakker og 5 ledsagebåde fra sejlklubben i sejladsen i Vadehavet
om fredagen. Vejret var meget passende for sejladsen og slusningen mellem de
store porte forløb uden problemer med 2-3 både af gangen.
Tre medlemmer af Ribe Fotoklub deltog i sejladsen, og de har taget en masse
flotte fotos.

Foto Helga Lauridsen
Foto Helga Lauridsen
Foto Truels Troelsen

Bestyrelsen:
Fungerende formand (indtil videre):
Sekretæren
Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 51 50 95 39

Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming		

Telf. 40 21 55 01

Sekretær
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe			

Telf. 40 18 45 70

Medlemmer
Erik Lund Christensen, Gl. Grænsevej 2, Ribe		
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		
Niels Frederiksen, Gravsgade 4, Ribe			

Telf.
Telf.
Telf.
Telf.

Forretningsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, Gredstedbro

Telf. 75 43 18 45

20
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69
42
94
28

89
32
19
65
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86
15
05

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. 29 39 11 74
							(kl. 18:00-19:00)

Foto Jens Kr. Schmidt
Foto Torsten Troelsen
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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 (til 1. jan. 2016)
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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