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Indlæg fra formanden
Af Ove Jensen
Efter en veloverstået generalforsamling, som blev afviklet i en god
og positiv atmosfære, havde vi ugen
efter bestyrelsesmøde, et af punkterne var konstituering af bestyrelse,
som var forholdsvis let, da der ikke
blev valgt nye folk ind ved generalforsamlingen, så bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer i forhold
til sidste periode.
Vi drøftede også et par spørgsmål
fra generalforsamlingen, som vi lovede at undersøge nærmere, og give
svar på i Sejlemyt. Et spørgsmål fra
Børge Jensen angående forholdene
om brandforsikring på bådene når
de ligger på pladsen i vinterhalvåret.
Og et spørgsmål fra Per Petersen om
muligheden for betaling af broleje
og kontingent over P.B.S. begge
spørgsmål har Paula vores forretningsfører fået undersøgt nærmere,
og beskriver det andet sted i bladet.
Den utilfredshed vi hører så meget
om, med medlemmer som parkerer
deres både i flere dage ved bådpladsen, blev også debatteret, og
der var bred enighed i forsamlingen
om at bestyrelsen skulle overveje at
sanktionere overtrædelser med en
kontant bøde.
Vi besluttede så ved bestyrelsesmødet, at der fra d. 1. maj 2006 vil
blive opsat 2 skilte påtrykt §23 i vedtægterne og at ordningen ikke gælder for gæstesejlere, og bøden vil
være på 200 kr. for overtrædelse af
reglerne, som vil blive håndhævet og
administreret af pladsmanden og

havnefolkene. Jeg håber meget på,
at vedtægtsreglen vil blive respekteret, så vi ikke far brug for bødeordningen.
Foråret nærmer sig, og vi venter
kun på godt vejr, så vi kan få vores
både gjort sejlklare og få dem i vandet, så vi kan komme ud at sejle, og
forhåbentlig få en fin sommer.
Men som jeg nævnte i min beretning, der kan læses andet sted i bladet, har vi også nogle praktiske arbejdsopgaver i sejlklubben, som vi
skal have udført, jeg håber og forventer, at der vil komme nogen for at
give en hånd med, i kan melde jer til
havnefolkene, så får i nærmere besked om hvornår vi går i gang. Jeg
vil slutte af med ønsket om et godt
og positiv samarbejde i Ribe Sejlklub.
God sommer
Venlig hilsen Ove Jensen
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Generalforsamlingen d. 9. Februar 2006
Referat af Frits Sandberg
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Beck som
modtog valg.
Jørgen Beck konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og
kunne dermed erklære generalforsamlingen lovlig.
Formandens beretning
Som indledning skal vi først mindes
et af vore gamle medlemmer, som er
gået bort siden sidste generalforsamling. Det er vores mangeårige formand
og gode ven Arne Hansen, som døde
ganske kort tid efter vores sidste generalforsamling. Han nåede desværre ikke at opleve færdiggørelsen af de 2 store mærkesager han havde sat i gang,
klubhusbyggeriet og 100 års jubilæum,
som han havde glædet sig så meget til.
Vi vil mindes ham som en rigtig god
ven og kammerat, som gik alt for tidlig
bort. Ære være hans minde.
Umiddelbart efter generalforsamlingen, er Sejlklubben vært ved en kop
kaffe m. brød. Øl og vand kan købes
ved skranken.
Sejlklubben har pr. 1. januar 2006
185 aktive medlemmer og 49 passive
medlemmer - antallet af aktive medlemmer er det samme som sidste år,
antallet af passive medlemmer er forøget med 8 medlemmer.
Vi har i årets løb siden sidste generalforsamling afholdt 8 bestyrelsesmøder og 2 møder sammen med vadehavets bådklubber, samt et møde med folkeoplysningsforbundet vedrørende
klubhusbyggeri - derudover er der holdt
4 byggemøder med håndværkerne.
Året 2005 blev et år som mange af
os i bestyrelsen ikke sådan lige glem4

mer - vi blev kastet ud i nogle rigtig store opgaver, såsom klubhusbyggeri og
100 års jubilæumsfest samt reception.
Klubhusbyggeriet var selvfølgelig det
største projekt - der er lagt rigtig mange
arbejdstimer deri, ikke kun os der var
synlige i arbejdstøjet ved byggeriet, men
også af de som brugte mange timer på
at skrive til fonde, firmaer, kommunen
m.m. for at skaffe pengene, og i dag
kan vi så glæde os over at have et nyt
klubhus, som vi også kan være stolte af
at kunne vise frem til de gæster som
kommer for at besøge os.
Vi nåede at blive færdige til vores
100 års jubilæum d. 3. maj, hvor vi afholdt reception, og der kunne vise huset
frem for sponsorer, håndværkere og
medlemmer, samt bestyrelser fra vore
naboklubber. Vi talte os frem til at der
nok havde været ca. 100 gæster, som i
løbet af dagen havde været forbi og hilse på - en rigtig god dag var det.
Lørdag d. 7. maj havde vi så jubilæumsfesten på restaurant Kammerslusen,
som forløb helt efter planen - måske
med lidt mindre deltagelse end forventet, men jeg tror helt sikkert at de ca. 90
personer der deltog, fik en festlig aften.
Starten på en sæson er jo altid standerhejsning. På grund af klubhusbyggeriet, havde vi i 2005 lånt Roklubbens
hus til vores sammenkomst efter standerhejsningen, hvor der var et godt
fremmøde, ca. 45 medlemmer var
mødt op. Det er rart med et godt naboskab - tak for det til Ribe Roklub.
Sejlervejret i 2005 har været en blandet fornøjelse - det tyder på en klimaændring, for sommeren var faktisk
bedst i september og oktober måned,
men vi indretter os jo alligevel efter for-

holdene, så vi har nok alle fået sejlet en
del alligevel. Som vejret har artet sig i
sommer har det bevirket en god vandstand i åen, så vi har næsten kunnet
sejle hele tiden, derfor har vi også haft
flere gæstesejlere end vi plejer.
Vi får fra Danmarks statistik hvert år
tilsendt statistisk materiale, som vi skal
udfylde til brug for Havnelodsen, derfor
har vi lavet en optælling af gæstesejlere
i Ribe Havn, og der kan jeg fortælle at
vi i sommerhalvåret 2005 har haft besøg af 81 udenbys både. I denne sammenhæng vil jeg da lige nævne, at alle
jeg talte med kom med positive tilkendegivelser om vores klubhus og var glade for at kunne bruge det.
Havnefolkene ved slusen har også
haft travlt i sommer, der er blevet lavet
3 nye storbroer, og så er gl. Riberhusbro, nu gæstebro, blevet renoveret med
bl.a. nyt brodæk, en rigtig flot bro er
det blevet, og de første der kunne lægge til ved den nye bro, var de to vikingeskibe som vi havde besøg af i sommer. De lånte broen et par dage, imedens de skulle lære at sejle bådene på
vadehavet, inden de drog sydover.
Ligesom forrige år havde vi sagt ja til
at sejle en tur på havet for "Red Barnet".
Vi var 4 både af sted med 20 deltagere,
og vi havde en rigtig god tur, hvor deltagerne fik sig en stor oplevelse. Formanden for "Red Barnet" har allerede
spurgt om vi vil stille os til rådighed for
en tur igen her i 2006.
Aktivitetsudvalget havde igen i 2005
arrangeret slusefest, som var en stor
succes, der var lidt mindre tilslutning
end der plejer at være, men der var alligevel 120 feststemte gæster - jeg har
ladet mig fortælle at fredag aften var lige så festlig som lørdag aften, og aktivitetsudvalget er meget tilfreds med festens forløb. Lidt mindre tilfredse er de
med tilslutningen til vores bankospil og

julehygge, hvor vi bl.a. får æbleskiver
og gløgg, og har en rigtig hyggelig
søndag eftermiddag.
Møderne med Vadehavets Bådklubber er altid en positiv aften, vi får diskuteret og snakket om hinandens problemer i klubberne, og hører om hvordan
andre løser deres problemer og vi bliver
der enige om ting vi kan løse i fællesskab. Og så er der selvfølgelig pilotprojektet omkring nationalparken i vadehavet, det fylder en stor del af en aften.
Og i den forbindelse vil jeg gerne på
sejlklubbens vegne rette en stor tak til
Ole Jacobsen, som er medlem af ledelsen i Vadehavets bådklubber, og til
Bjarne Kiholm, som repræsenterer os i
det rådgivende udvalg, for det store arbejde som I indtil nu har gjort. I har bidt
jer godt og grundigt fast i haserne på
Jens Andresen og hans tilhængere, slip
endelig ikke - Tak skal i have.
I oktober 2004 havde vi et møde
med Folkeoplysningsforbundet, som
gerne ville se det gamle klubhus for at
de kunne vurdere om det var rigtigt at
støtte os med 200.000 kr. som vi søgte
om, og som vi også fik. I oktober 2005
havde de så bedt mig om, om de måtte
aflægge os et besøg igen for at besigtige klubhuset for at se hvad vi havde fået for pengene som de havde støttet os
med. Det var et besøg som varede 2 timer, og de var yderst tilfredse med resultatet.
Sejlersæsonen sluttede af med standerstrygning - som vi plejer med et godt
fremmøde, hvor vi bagefter hyggede os
et par timer sammen i klubhuset.
Jeg vil også her i aften nævne nogle
af vores tanker og planer om arbejder
der skal udføres i 2006. Det er, når vi
tager slusen først, planen at gelænderet
på broen over fyldegraven fornyes og at
gæstebroerne forlænges, og pælene
ved gl. Riberhusbro tilpasses så de bli5

ver lige høje efter reparation.
Inde i Byen: Vi bestemte i 2002 at vi
fremover ville udskifte 5-6 broer om
året, indtil vi engang har fået alle broer
fornyet. Vi udskiftede 5 broer i 2003 og
5 broer i 2004. I 2005 sprang vi over
pga. klubhusbyggeriet. I år er det planen, at kajkanten vest for slæbestedet
ved jollepladsen skal laves, så den kan
bruges som anløbsbro og evt. gæstebro
m.m. Der skal spules 10 pæle ned og
laves brodæk, så det kommer til at se
ud som den nuværende bro. Derudover
skal jollebroerne på hovedengsiden renoveres, vi skal også have malet nord
og vest siden af vores depot (gi. jolleskur/værksted). Og for at afslutte klubhusbyggeriet, skal huset have en sidste
gang maling. Derudover har vi i bestyrelsen - især havnefolkene - nogle ønsker, som vi gerne vil have strammet op
om. Det er omkring grødeskæring, da
er det en helt klar aftale med amtet at vi
selv skal friholde vores broer, og det
kan ikke være en bestyrelsesopgave at
gøre det, det skal medlemmerne selv
gøre.
Et andet stort ønske er at få alle til at
respektere § 23 i vores vedtægter, som
går på at der ikke må henligge både
ved de 6 orangemærkede pæl, med
mindre der påfyldes brændstof eller
vand, der er jo en mening med at vedtægten er lavet.
Det var lidt om året der er gået, og
hvad vores planer en for i år. Jeg vil
slutte af med at takke alle vores samarbejdspartnere, som i denne sammenhæng er vores pladsmand, prikmand
og rengøringsdame - medlemmer, aktivitetsudvalget og ikke mindst bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne år.
Hermed vil jeg lade beretningen gå
til debat og afstemning.
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Efter formandens beretning var der
bl.a. kommentarer fra Leif Vogtmann
vedrørende manglende opdatering af
sejlklubbens hjemmeside.
Bestyrelsesmedlem Jørn Møller, som
er ansvarlig for hjemmesiden, forklarede bl.a. at tidligere udgaver af Sejlernyt
kunne findes på hjemmesiden i .pdf format. Jørn Møller lovede at se på hjemmesiden og få den organiseret så den
fremstå lidt mere brugervenlig. Jørgen
Møller opfordrede i øvrigt klubbens
medlemmer til at bidrage med indlæg
til hjemmesiden.
Bjarne Kiholm spurgte til evt. ny lejeaftale i forbindelse med kommunesammenlægningen. Ove Jensen redegjorde
herfor - der skal ikke indgås nye aftaler
i denne forbindelse, idet der i 1983 var
en overdragelsesforretning fra kommunen til Ribe Sejlklub.
Ove Jensen påpegede at vejen ved
hovedengsiden er Sejlklubben ansvarlig
for at vedligeholde.
Jan Rene beklagede sig over at det
ofte var vanskeligt at få plads ved anløbsbroen i havnen, idet visse medlemmers både blokerer for at andre kan
bruge broens faciliteter. Der var bred
enighed om at alle - ikke kun bestyrelsen - overfor de pågældende bør påtale
de ulovlige parkeringer. Bestyrelsen vil
tage emnet op til nærmere drøftelse, og
eventuelt overveje at sanktionere overtrædelse med en kontant bøde. Derudover bør det overvejes om der skal
etableres endnu en gæstebro.
Beretningen blev herefter godkendt.
Kassererens beretning
Paula Andersen fremlagde regnskab
for Ribe Sejlklub og for Ribe Havneanlæg.
Der var ros til Paula Andersen fra
Jørgen Beck for et godt gennemarbejdet
regnskab.

Allan Husted spurgte: Hvis der skulle
spares hvor skulle det så være? - Carl
Schack fra bestyrelsen svarede, med et
glimt i øjet, at Allan Husted jo kunne
møde op når der skulle laves frivillig arbejde, så kunne vi spare der...
Regnskabet blev herefter godkendt.
Behandling af indkomne forslag
Ove Jensen læste indkommet forslag
op fra Allan Husted. Forslaget gik ud
på, at fremover skulle generalforsamlingen starte med fællesspisning med den
begrundelse, at det blev langt ud på aftenen inden der kom mad på bordet!!
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget, idet man ikke med rimelighed
kan pålægge hverken aktivitetsudvalget
eller andre at skulle stå for så stort et
arrangement på en hverdagsaften - Allan Husted noterede sig bestyrelsens
synspunkt, og ønskede herefter ikke at
forslaget kom til afstemning.
Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Carlo Nielsen,
Hans Ryttergård Andersen, Bent Puggaard og Ove Jensen.
Preben Hviid blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen foreslog Leif Vogtmann som anden suppleant. Leif Vogtmann modtog valget.
Som revisorer modtog Jørgen Beck
og Børge Andersen genvalg.
Bent Friis havde til bestyrelsen tilkendegivet at han modtog genvalg som revisorsuppleant.

ningen" under RIF, så der er ikke økonomisk hjælp at hente her.
Jan Nørgård spurgte om der kom
penge ind for strømforbrug ved Slusen det kunne Paula Andersen bekræfte at
der gjorde.
Carlo Nielsen kom med en opfordring om at melde sig til de forskellige
aktiviteter, samt til at melde sig til en
tørn i Aktivitetsudvalget.
Bjarne Kiholm gav generalforsamlingen en fyldig orientering om status i det
Rådgivende udvalg/vadehavsforum.
Bjarne K. har sagt ja til at fortsætte i udvalget.
Børge Jensen spurgte om brandforsikring af medlemmernes både når de
ligget på pladsen - dette emne vil bestyrelsen drøfte nærmere.
Ove Jensen afsluttede med tak til Jørgen Beck samt til forsamlingen for god
ro og orden samt opfordrede medlemmerne til at komme med indlæg til næste Sejlernyt.
Generalforsamlingen sluttede kl.
20.14 for de 39 fremmødte deltagere.
Derefter serverede Aktivitetsudvalget
smørrebrød, øl, vand og kaffe.

Eventuelt
"Sille" spurgte Paula Andersen om
hun havde undersøgt prisen for at broleje og kontingent blev betalt over PBS.
Paula kunne oplyse at det ville koste
7000 kr. pr. medlem at oprette denne
ordning!!!
Sejlklubben er ikke med i "Ribeord7

Indlæg fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Så nærmer der sig en ny sejlersæson. Med "Sejler Nyt" følger betaltmærkat til dem som har betalt kontingent.
Til jer, som har en bro i Ribe Sejlklubs havneanlæg, og som har betalt, er der også et "Frihavnsmærkat"
med. Begge mærkater bedes sat i jeres både inden 8 dage. De skal placeres et synligt sted, så de kan ses
fra land når båden ligger fortøjret.
Der er fortaget oprykning ved Slusen. Jeres nye bro-nummer kan ses
på opslagstavlen på terrassen ved
Slusen. Oprykning bedes foretaget
straks.
På generalforsamlingen blev der
stillet et spørgsmål om Sejlklubben
kan tegne en forsikring, der dække
ved brand, når bådene står på bådpladsen.
Det kan Sejlklubben ikke, så skal
Sejlklubben eje bådene.
Man skal selv tegne en kaskoforsikring, som dækker det. Går der ild
i en båd og naboens båd brænder,
kan man ikke blive draget til ansvar
for naboens båd, heller ikke selv om
den båd ikke har en kaskoforsikring.
Det skal vedkommende selv tegne,
selv hvis der er kaskoforsikring på
den båd, hvor ilden starter.
Det har jeg fået oplyst fra Tryg Vesta, som er Sejlklubbens forsikringsselskab.
Der var også et spørgsmål angå8

ende betaling af kontingent og broleje via PBS. Jeg oplyste at det kostede 7000 kr. pr. medlem, hvilket er
helt forkert.
Jeg har nu fået nogle helt andre
tal. Det koster 450 kr. for Sejlklubben
at blive oprettet hos PBS som et engangsbeløb. Der ud over koster det
mellem 7 og 9 kr. pr. medlem pr.
gang der skal betales.
Så der arbejdes på sagen. Der bliver nok mulighed for at betale via
PBS ved næste kontingentopkrævning. Så det er meget vigtig at jeg
har de rigtige adresser.
Ændringer kan indsendes på Email: ryttergaard@post.opasia.dk
Jeg træffes også på tlf. 75431845
bedst tirsdag mellem kl. 18.30 og
19.00
Med venlig sejlerhilsen
Forretningfører
Paula Andersen

Takstblad 2006 for Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab

Kr. 650,-

Aktivt indmeldelsesgebyr

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn hovedengen

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 750,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 1950,-

Broafgift efter l august - 31 december pr. mdr.
Depositum Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 160,Kr. 6250,-

Faste optagningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Faste søsætningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Optagning/Havari på andre dage pr båd

Kr. 250,-

Søsætning/Havari på andre dage pr. båd

Kr. 250,-

Pladsleje bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 65,-

Pladsleje bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Bådvogne på bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr

Kr. 65,-

Bådvogne på bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Kranplads Kammerslusen

Kr. 100,-

Klubstander

Kr. 50,-

Frihavnsmærker

Kr. 50,-

Nøgledepositum

Kr. 200,-

Leje af klubhus

Kr. 800,-

Strømpenge pr. døgn

Kr. 20,-

Brusebad pr. bad

Kr. 10,-

Ekstra betaltmærkat til båd nr. 2

Kr. 200,-

Broafgift er ind. Pladsleje.
Ved depositumsbro opkræves pladsleje.
Vedtaget på generalforsamling den 9. februar 2005. Alle priser er ind. moms.
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Søsætning forår 2006
Sæsonen er lige om hjørnet
Så er det ved at være tid til søsætning. Der søsættes på følgende dage:
•
•
•
•

Lørdag d. 29 april kl. 08.00
Søndag d. 30. april kl. 08.00
Lørdag d. 6. maj kl. 08.00
Søndag d. 7. maj kl. 08.00

Der skal til hver søsætning være mindst 3 både.
På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn og tlf. nummer.
Husk at skrive medlems nr. på bådvogn.
Med venlig hilsen
Kurt Schmidt og Bent Puggård
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Vedr. nationalpark Vadehavet
Svar fra Miljøministeriet til Allan Husted
Miljøminister Connie Hedegaard har bedt Skov- og Naturstyrelsen om at takke for og besvare dit åbne læserbrev i Jydske Vestkysten vedr. pilotprojekt Nationalpark Vadehavet, hvor du i styregruppens rapport savner forslag til forbedring af sejlernes forhold.
Det kan oplyses, at styregruppens rapport er videresendt til Den Nationale
Følgegruppe, som har til opgave at evaluere rapporterne fra Vadehavet og de
øvrige pilotprojekter.
Den Nationale Følgegruppe tiår endvidere til opgave, at komme med anbefalinger om procedurer og kriterier for udpegning af nationalparker og forvaltningsmodeller for nationalparker. Der vil på baggrund af følgegruppens indstilling blive fremsat lovforslag om de generelle rammer for etablering og
forvaltning af nationalparker inden udgangen af 2006. Det forventes at ministeren i 2007 vil udvælge 1-2 måske 3 områder, som skal gennemgå den
med lovforslaget vedtagne udpegningsprocedure.
Ministeren har her tilkendegivet, at det af lovforslaget vil fremgå, at der vil
skulle gennemføres en fornyet planlægnings- og offentlighedsfase i forbindelse med udpegningsproceduren.
Der skal endelig gøres opmærksom på, at ministeren ikke vil bringe et område i forslag som nationalpark, hvis der ikke er en bred lokal opbakning.
Med venlig hilsen
Henrik Knuth-Winterteldt
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Fra aktivitetsudvalget
Af Ellen Tang Nielsen
Nu går vi hastig mod sommertiden
igen og snart er aktiviteterne omkring bådene i fuld gang. Det varer
ikke længe, inden vi atter kan sætte
kursen mod fremmede havne - og
det er sikkert noget vi alle glæder os
til.
I år synes vinteren ekstra streng
med sne og kulde. Dermed bliver
længslen efter forår og en ny sejlersæson endnu større, men aktiviteterne i Sejlklubben har været medvirkende til at se nogle lyspunkter, så
den mørke og kolde tid hurtigere
kunne gå.
Klubhuset er for alvor taget i brug
og efterhånden har vi holdt en del
arrangementer i de nye, lyse lokaler.
Huset fungerer udmærket og det er
dejligt at kunne tage mod sejlerne,
der har lyst at medvirke i de forskellige tiltag, der arrangeres. Aktivitetsudvalget har skrevet en ønskeseddel
over ting, som vi gerne vil investere i
til huset - såsom rullebord, musikanlæg, nye termokander og andre
småting, som vi synes mangler. Det
vil vi arbejde på her i løbet af foråret.
Vi er desværre stadig ikke for
mange i Aktivitetsudvalget - ja ikke
flere end vi var, siden der sidst blev
skrevet indlæg til bladet. Interessen
for at være medvirkende i udvalget
synes lille, men folk er mere end villige til at hjælpe - vi skal blot sige til.
Det sætter vi stor pris på og er meget
taknemmelige for, men vi skulle ger12

ne have et par medlemmer mere
med i udvalget.. Med så få er det et
stort læs at trække - med flere ville
det være noget nemmere. Vi skulle
ikke gerne drosle ned på vore aktiviteter eller i yderste konsekvenser blive nødt til at nedlægge Aktivitetsudvalget. Det synes, at være i alles interesse og med ansvarlighed at Aktivitetsudvalget består. Så hjertesuk - vores ønske er, at der kommer et par
medlemmer mere i Aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalgets medlemmer kan
ses på telefonlisten.

Siden sidst
Afslutningstur
Den sidste weekend i september
blev alle sejl sat for at markere afslutningen på sejlersæson 2005. Ca.
25 medlemmer deltog i festen, som
blev holdt i klubhuset på Fanø. Det
blev en fortræffelig afslutning, hvor
deltagerne blev godt bespist, der var
levende musik ved Niels Skelmose det gav hæse stemmer - og besøg af
et lille forvildet kvindemenneske ved
navnet Sofie Møller. Alle morede sig
og havde en pragtfuld aften. Vi har
erfaret, at nogle medlemmer afholdt
sig fra den bindende tilmelding, på
grund af usikkerhed om vejret. Det
var synd, for vi havde bestemt, at i
tilfælde af dårligt vejr ville vi holde
afslutningsfesten i klubhuset i Ribe.
Det samme bliver gældende til efter-

årets afslutningstur - så tøv endeligt
ikke med tilmeldingen.
Standerstrygning
Torsdag den 6. oktober blev standeren strøget. Lige så vel der var fint
vejr, da den i foråret blev hejst, lige
så vel viste vejrguderne sig fra deres
bedste side denne aften, så standeren kunne blive strøget standsmæssig. Derefter kom de ca. 40 medlemmer, der var mødt op, til hygge og
samvær i klubhuset, hvor Aktivitetsudvalget var vært ved et lille traktement. Standeren var strøget og symboliserede at sejlersæson 2005 var
forbi.
Julebanko
Søndagen før Mortensaften blev
julebankoen afviklet. På gevinstlisten
var der blandt andre fine gevinster
ænder og rødvin, så de heldige vindere kunne gå hjem med ingredienserne til en hyggelig aften. Der blev
spillet 12 omgange og to ekstra med
de store hovedgevinster. Halvvejs var
der indlagt en pause, hvor alle fik julegløgg og æbleskiver. Det blev en
god og hyggelig eftermiddag for de
30 medlemmer, der var mødt frem.
Gule ærter
Fredag den 27. januar 2006 blev
der afholdt gule ærter spisning i
klubhuset. Det blev en festlig aften
for de ca. 30 personer, der havde tilmeldt sig og alle roste endnu engang Alis´ kulinariske evner. De gule
ærter, som hun kan kokkerer, er og
bliver uovertrufne. Vi havde sat en
tidsfrist for den bindende tilmelding
og på denne dato holdt vi en lille kri-

semøde om vi skulle aflyse, for det
skottede virkeligt med tilmeldinger.
De kom dog dagene derpå, ja sågar - selve dagen indløb der tre tilmeldinger, mens vi gik og dækkede
bord.
Ønske: at tilmeldingsfristen overholdes - det er et vigtigt arbejdsredskab for os - det er ud fra listen vi
planlægger.
Generalforsamling
Den 9. februar afholdt Ribe Sejlklub generalforsamling, hvor vi hjalp
til med forplejningen af kaffe og
franskbrødsmadder.

Kommende aktiviteter
Standerhejsning
Der er standerhejsning torsdag
den 27. april 2006 kl. 19.00. Efter
hejsning af standeren vil der være
socialt samvær og hygge i klubhuset,
hvor Aktivitetsklubben igen vil vært
ved et lille traktement. Gå ikke glip
at det gode fællesskab sejlerne imellem. Det plejer at være meget hyggeligt.
Slusefest.
Slusefesten løber af stabelen den
18. og 19. august 2006 - i uge 33.
De første planer og ideer er lagt i
støbeskeen og mere planlægning vil
ske i løbet af foråret. Omkring påske
vil der blive hængt opslag op om et
foreløbigt program til Slusefesten.
MEN - allerede nu - HUSK at sætte X
i kalenderen denne weekend.
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Hyggekrogen
Af Ellen Tang Nielsen
Den udstoppede fugl
Af Eske K.Mathiesen
De ynker mig, men de ved ikke,
hvad de taler om. Hvor er det synd
for den udstoppede fugl, siger de.
Hvem der var fri som fuglen, svang
sig under skyerne, steg og sank under den blå himmel. Hvem der svævede deroppe, borte fra alle problemer. Hvem, der kunne se det hele fra
oven, se alle de store problemer
skrumpe ind.
Fri som fuglen: Vrøvl ! De aner ikke, hvor meget der skal arbejdes for
at holde sig i luften. De aner ikke,
hvor forræderisk vinden kan være og
hvor meget føde, der skal skaffes, for
at man ikke falder sammen som en
klud. Der skal ædes hele tiden. Og
det er svært om vinteren at finde
føde. Larverne kryber længere ind i
træerne. Frø ligger under det frosne
jordlag. Fuglenes frihed har sin pris.
Og så er der rovfuglene. Jeg er ikke nogen stor fugl. En lille fugl har
mange fjender: Høge, musvåger, falke, ugler. Enten er man jaget af deres sult, eller også af sin egen sult.
Det er ikke morsomt at være forfulgt
af en sulten høg. Den flyvefærdighed, man nede fra jorden bedømmer som yndefuld frihedsudøvelse,
er måske kamp for livet.
Er der noget så smukt, som fuglenes sang, siger de. - Men de forstår
os ikke. De ved ikke, hvor ofte det er
frygt og selvopholdelsesdrift, der får
os til at synge. De tror, vi synger af
14

lyst, men vi skriger. Og lusene, lopperne og miderne! Næsten alle fugle
har utøj. Det kribler og krabler overalt. Det klør, de gnaver hul, sårene
vil ikke læges, de lægger æg på, borer sig ind i ens kød. Lige meget,
hvor grundigt man prøver at holde
sig ren, slipper man aldrig af med
dem.
Man er levende død. De myldrer
over det hele og nærmer sig øjnene,
når man sover. Friheden er et helvede. Naturen, som nogen kalder idyllisk, er et helvede. Det er jagt på
jagt, pinsel og plage. Hvor mange
fugle dræbes ikke, eller lemlæstes af
ledninger, ruder, biler, rovdyr, giftig
mad, af olie, af sygdom, af sult, af
kulde og nu også fugleinfluenza. Alt
det, de kalder frihed.
Nu bliver jeg støvet af og får lidt
insektpulver. En gang om ugen kommer støvsugeren, og skulle en fjer
ligge forkert, bliver den nænsomt
glattet på plads. Jeg er lykkelig for at
være udstoppet. Det er lykken for en
fugl, at have det som jeg. Jeg har
min pind og med mine glasøjne kan
jeg følge fuglene dernede på isen.
Ænderne klumper sig sammen i vågen under broen og venter på, at der
kommer nogen og tømmer en pose
muggent, skimmel brød ned i hovedet på dem. Mange gange når de ikke engang at få fat på det, for mågerne, de rå stoddere, er der straks.
De æder alt, allerhelst hinandens unger, hvis de kan komme til det. Spurvene sidder derude i kastanjetræet

og fryser.
Det er snart aften, frosten tager til
men herinde er der lunt… Det passer
mig fint.
Her er ingen af de forbandede
katter. Et år rev de mine reder med
æg ned tre gange. Bare for sjov, lystmordere er de. Nogle af ungerne var
næsten færdige. Det var med nød og
næppe, jeg selv slap væk med de
stærkes ret Nej, den ondes ret. Det
gule, hæslige glimt i en kats øjne
bryder jeg mig ikke om. Og ikke en
eneste kom mig til hjælp.
Jeg har ingen fjender her i vindueskarmen. Potteplanterne drejer deres blade mod solen og isblomsterne
vokser hen over ruden. Jeg har det
godt. jeg skal ikke mere pukle af
sted for at finde føde. Min mave er
stoppet ud med avispapir og savsmuld, og i hjernen har jeg bomuldsvat. Mine vinger holdes ude med
ståltråd, så man kan se de smukke
farver.
Den stakkels fugl, siger de. Hvor
er det synd at være udstoppet. Jeg
ved ikke, hvad de taler om. De kender ikke friheden
Jeg priser hin dag da jeg hørte
knaldet og mærkede alle de små
hagl trænge ind i min krop...

Lidt vise ord
Have-regel: Når du luger ukrudt, så
er den bedste måde at skelne mellem ukrudt og planter på at rykke i
dem. Hvis det er nemt at rykke op,
så er det en plante.

Ser du, det er friheden…

Det var ordene fra Aktivitetsudvalget
denne gang. Intet er så herligt, som
at møde glade og humørfyldte sejlere, der hellere end gerne vil fortælle
om deres oplevelser på søen. Vi vil
slutte af med, at ønske alle en god
og lykkebringende sejlersæson 2006

Den nemmeste måde at finde noget i
huset der er blevet væk, er at købe
noget nyt.
Har du lagt mærke til, at i dag hvor
så mange har et videokamera, så er
der ingen mere, der taler om, at de
har set en UFO?
Vi kunne alle sammen lære noget af
vejret. Det tager sig ikke af kritik.
Hvorfor koster en lille skatteforhøjelse dig tusindvis af kroner, når en stor
skattelettelse kun giver dig få hundrede kroner?
I 1960´erne tog folk piller for at få
en skør verden. I dag tager folk nervepiller for at få en normal verden.
Hvordan kan en enkelt tændstik starte en skovbrand, når det kræver en
hel tændstikæske at starte en havegrill?

Med venlig hilsen
AKTIVITETSUDVALGET
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Sejlads i vadehavet
Af Allan Husted christensen
I det danske Vadehav er der over
1000 sejl- og motorbåde, som nyder
at sejle i Vadehavet. Disse både bliver næsten alle benyttet af familier
med 3 - 5 personer. Altså er der 35000 sejlende turister i Vadehavet.
Derudover har vi besøg fra Tyskland,
Holland, Belgien, England, Norge og
Sverige - samt det øvrige Danmark.
Man burde gøre noget for at lokke
alle disse turister til at besøge vore
byer og egne meget mere, end de
gør.
Dette kunne man gøre ved at oprense de dårligste sejlrender i Vadehavet
og afmærke dem noget bedre i naturen og i søkortene. Desuden kunne
man anlægge "sommer-marinaer"
ved Sønderho, Juvre, Ho. Hjerting,
Sneum, Kongeå, Brøns A, Brede A
og Vidå. og ved klapslusen på
Mandø's østside.
En "sommer-marina" er blot et stort
hul med et lavt dige omkring og
nogle flydebroer i samt et slæbested,
så bådene og flydebroerne kan tages på land om vinteren.
Ribe å skulle også uddybes midt i løbet, så også større både kunne sejle
ind til byen og handle. Evt. kunne
der placeres en flydebro uden for
Ringbroen ved nordsiden af åen,
hvor der er dybest, som de største
både kunne fortøje til. Og så skulle
der laves en sti under Ringbroen og
en lille bro over Nørreåen, så man
kunne spadsere ind på Hovedengen.
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Til sidst skal man så reklamere for de
forbedrede forhold i det danske Vadehav og åer hos de udenlandske
og danske sejlklubber.
En stor fordel for sejladsen ville selvfølgelig være, hvis der blev lavet en
gennemsejlingsbro i Rømødæmningen, så man kunne sejle i et beskyttet
Vadehav i stedet for ude i Vesterhavet.
Sejlerne i Vadehavet har slutteligt også det ønske, at det bliver forbudt Esbjerg Havn at "klappe" opgravet materiale fra havnen i Vadehavet, da
det bl.a. er medvirkende til, at sejlløb
hurtigt sander til.
Med sejlerhilsen
Allan Husted Christensen

Vadehavstur med Red Barnet
Af Red Barnet
Red Barnet, Ribe Lokalkomite, har
igen henvendt sig til Ribe Sejlklub og
bedt om hjælp til at arrangere en tur
på Vadehavet, hvor sejlklubbens
medlemmer stiller sig selv og deres
både gratis til rådighed (Red Barnet
betaler brændstof). Det har været
gjort før, nemlig både i 2004 og
2005.1 år vil Red Barnet annoncere
det i juni måned, så der er rimelig tid
til at melde sig, og derfor regner vi
med, at der vil blive tale om mange
deltagere.
Vi ved fra snak med dem, der har
prøvet det, at det er en helt fantastisk
oplevelse for den, der ikke kender
vadehavet fra andet end vandreture
langs med det. Man kan se på billederne, at deltagerne har en dejlig
tur.
Heldigvis havde Ove Jensen sørget
for godt vejr både i 2004 og igen i
2005. Vi har forhandlet med ham
om, at han igen i år påtager sig ansvaret for vejret til turen d. 2. september, og vi tror nok, han har sagt
ja til det. Vi har aftalt med Ove Jensen, at vi beder medlemmerne af Ribe Sejlklub om at være med, så Red
Barnet igen i år kan tilbyde en sejltur
på Vadehavet
Turens formål er dels at gøre Red
Barnet endnu mere kendt i Ribe og
omegn, og dels at skabe et overskud
til Red Barnets arbejde, både i Danmark og uden for landets grænser.
Og så har turen naturligvis det vigtige formål at give deltagerne en dej-

lig oplevelse på Vadehavet.
Red Barnet håber på, at der vil melde sig så mange bådejere, at vi kan
have ca. 50 deltagere med på turen.
Vi vil annoncere turen, dels til Red
Barnets medlemmer, og dels via aviserne og på plakater, så alle kan
melde sig til turen. Billetter sælges på
forhånd (så vi ved, hvor mange, der
kommer) til en pris på 300 kr.
Red Barnets medlemmer sørger for
formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe til alle om bord på bådene. Der vil være et medlem af Red
Barnet med på hver båd og tage sig
af "servering". Men naturligvis betaler
alle Red Barnets medlemmer den
normale billetpris for at være med. Vi
forventer, at "Skipper" på båden fortæller om Vadehavet, og det vi oplever på turen.
Turen bliver lørdag d.2. september
kl. 10 til ca. 19. Bådejere, der har
lyst til at stille sig til rådighed, bedes
melde sig til formand Ove Jensen.
Red Barnet sørger for billetsalget til
andre.
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Bestyrelsen:
Formand:
Ove Jensen, Holmevej 13, 6760 Ribe
E-mail: r-oj@stofanet.dk
Næstformand:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: tang@c.dk
Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk
Sekretær:
Frits Sandberg, Albert Skeelsgade 21, 6760 Ribe
E-mail: frsa@ribekom.dk
Medlem:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Medlem:
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
Ingen e-mail
Medlem:
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
E-mail: carl-schack@privat.dk
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk

Tlf. 75 421271

Tlf. 75 431826

Tlf. 75 431845

Tlf. 75 422473

Tlf. 75 173859

Tlf. 75 421785

Tlf. 75 445136

Tlf. 75 431845

Bådpladsen:
Pladsmand:
Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, 6760 Ribe
Afløser:
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe

Tlf. 75 441345

(kl. 18.00-19.00)

Tlf. 75 421785

(kl. 18.00-19.00)

Ansvarlig for Havnen Ribe
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe

Tlf. 75 445136
Tlf. 75 421785

Ansvarlig for
for Havnen Kammerslusen
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming

Tlf. 75 431845
Tlf. 75 431826
Tlf. 75 173859

Aktivitetsudvalget:
Tove Christensen, Hans Jacobsvej 44, 6760 Ribe
Alis Kjærgård, Kongeåvej 12 st., 6771 Gredstedbro
Ellen Tang Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Udlejning klubhus:
Ove Jensen, Holmevej 13, 6760 Ribe

Tlf. 75 421271
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