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Formanden har ordet
Af Jørn Møller
Endelig - nu er det forår, og en helt
nu sæson skal til at begynde. Der er fuld
gang i klargøring og reparation i havnene, og på bådpladsen reparerer, sliber og maler folk på livet løs.
Om kort tid - det vil sige den 30.
april - hejser vi vores stander, og det
ville glæde mig meget at se nogle nye
ansigter til arrangementet. Vi har en trofast skare af medlemmer, som altid støtter op om arrangementerne, og det er
dejligt, men det ville være også være
rart at møde nogle af de nye medlemmer. Så mød op, det er vældig hyggeligt.
Vi blev på generalforsamlingen kritiseret for ikke at være særligt gode til at
modtage nye medlemmer, og det synes
jeg at vi skal tage til efterretning, for efter min mening er der lidt om snakken.
Mange har sejlet her i mange år, og
plejer måske at sejle sammen i en lille
sammentømret flok. Man tænker ikke lige over det, men for de nye virker det
nok lidt lukket. Derfor vil jeg opfordre
de erfarne medlemmer til at være åbne,
og forsøge at ”lukke de nye ind”.
For øvrigt er vi i bestyrelsen blevet enge om at lave en lille folder, som beskriver forholdene i området. Folderen vil
blive udleveret til nye medlemmer.
I år skal kammerslusen repareres, og
det vil nok give en del problemer, men
det bliver vi nødt til at affinde os med,
for reparationen er absolut nødvendig.
Du kan på side 15 her i bladet læse mere om projektet.
Som jeg nævnte i min formandsberetning, går det noget trægt med samarbejdet i Vadehavets bådklubber, men
det har vi tænkt os at forsøge at gøre

noget ved. Vi har i bestyrelsen nedsat et
udvalg, bestående af Per og Svend, til at
varetage dette. Så det er mit håb, at de
kan ”sparke” liv i samarbejdet igen.
Her i sommer afholdes havnefest i
Sønderho, og jeg vil opfordre alle som
har mulighed for det til at støtte op om
det. De har brug for at vi viser vores opbakning. Arrangementet afholdes den.
14. Juli - sæt kryds i kalenderen.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en
rigtig god sæson, jeg håber I får en
masse god sejlads i løbet af sommeren,
og en masse godt vejr til det.
Med venlig hilsen
Jørn Møller
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Formandens beretning
Af Jørn Møller
Inden jeg starter på min egentlige beretning, vil jeg lige meddele at Egon
Christensen, klubbens revisor og medlem af aktivitetsudvalget, i dag er afgået
ved døden. Egon har, på trods af sin
sygdom, ydet en stor indsats for klubben, og var altid parat til en frisk debat.
Vi skal også mindes 2 æresmedlemmer som i det forløbne år er gået bort:
Nanna Hansen var én af dem som
virkelig ydede noget for Ribe Sejlklub,
og hun deltog lige til det sidste i de fleste af klubbens arrangementer.
Jørgen Beck, klubbens mangeårige
revisor, som også var dirigent ved mange af klubbens generalforsamlinger.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og
mindes dem i et øjebliks stilhed.
Æret være deres minde
minde
Umiddelbart efter generalforsamlingen er Sejlklubben vært ved en kop kaffe med brød. Øl og vand kan købes ved
skranken.
Sejlklubben har pr. 1. januar 2009
187 aktive medlemmer og 50 passive
medlemmer, hvilket i forhold til sidste år
en fremgang på 1 aktivt medlem og 1
passivt medlem.
Vi har i årets løb afholdt 8 bestyrelsesmøder samt et møde med Esbjerg
Kommune Vej og Park. Ved dette møde
blev der talt om færdsel og parkering
på Hovedengen, og kommunens folk
meddelte at der som følge af fredning
ville blive sat en bom op over vejen.
Dette er dog endnu ikke sket. Grødeskæring i Ribe havn blev også drøftet,
og kommunen lovede at der fremover
ville kunne skæres grøde både i juni og
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august såfremt det blev nødvendigt. Det
var alt i alt et positivt møde, som lovede
godt for det videre samarbejde med Esbjerg kommune - det har i øvrigt i løbet
af året vist sig at holde stik.
Vadehavets bådklubber er vist desværre gået lidt i hi, idet der har ikke været indkaldt til nogen møder i det forløbne år. Jeg har taget kontakt til ledelsen
for at forsøge at få lidt gang i sagerne,
så mon ikke vi kan få samarbejdet sat i
gang igen.
Ved den traditionelle standerhejsning
sidste torsdag i april var der pæn tilslutning, og der serveredes efter den lille
ceremoni et fint traktement i klubhuset.
2008 blev året hvor nationalparken
blev endelig vedtaget. Nu hjælper protester ikke noget længere - der skal konstruktivt samarbejde til for at få indflydelse. Vi deltog i en workshop på Ribe
Handelsskole, hvor vi kunne komme
med ideer til hvordan man kunne fremme fritidslivet i den nye nationalpark. Vi
fremsatte en stribe ideer, som vi mente
kunne tilgodese sejlere og sejlerturister,
så nu må vi bare se om noget af det
bærer frugt.
Vi havde i foråret et par arbejdsdage,
hvor især den første var meget vellykket
med deltagelse af 15 dygtige medhjælpere og godt vejr. Men ellers har mængden af frivillig arbejdskraft ikke været
noget at råbe hurra for. Vi har i årets
løb flere gange drøftet hvilke muligheder vi havde for at forbedre dette, bl. a.
har en betalingsordning været på tale.
Men vi er endt op med at forsøge med
aktiv indkaldelse i stedet for passiv. Vi
har lavet et værktøj som tilfældigt kan
udvælge et givent antal medlemmer fra

enten Ribe havn, slusen eller begge havne, hvorefter vi så aktivt ringer rundt og
spørger om medlemmerne kan deltage
på en given dato. Vi håber at dette vil
forbedre tilslutningen.
Vi har i 2008 udskiftet 11 broer i Ribe
havn. Det viste sig at blive en del billigere end vi havde budgetteret med, så det
giver plads i økonomien til udskiftning
af et antal broer igen til næste år - hvilket for øvrigt er meget tiltrængt.
Vi besluttede sidste vinter at etablere
trådløs internetadgang i begge havne,
dels selvfølgelig for vore medlemmer,
men også for at vi kan tilbyde gæstesejlere muligheden for at bruge nettet, og
dermed gøre det mere attraktivt at lægge ferieturen forbi vore havne. Vi havde
mulighed for at indkøbe det trådløse
udstyr til indkøbspris, men det var nødvendigt at etablere to telefonlinjer, idet
der, specielt ved slusen, ikke er mulighed for at opnå et tilfredsstillende signal
med mobilt udstyr. Den trådløse forbindelse blev etableret i løbet af sommeren, og vi har indgået en aftale med
sommerhusejerforeningen om at de betaler halvdelen af driftomkostningerne
ved slusen. I vintertiden lukkes forbindelsen i Ribe havn, mens forbindelsen
ved slusen bibeholdes af hensyn til sommerhusejerne. Alt i alt har det været en
ret billig fornøjelse, etableringen kostede ca. kr. 8100 inkl. moms og driften
ligger omkring kr. 15 inkl. moms pr.
medlem pr. år. Momsen kan vi trække
fra.
Efter adskillige års ærgrelse er det endelig lykkedes os at slippe af med den
gamle båd der har stået og fyldt på én
af de bedste pladser på bådpladsen. Vi
annoncerede båden til salg på klubbens
hjemmeside for højeste bud - startprisen
var en krone - og da der ikke var nogen
som var interesserede, blev den solgt til

den første uden for klubben som bød på
den for den formidable sum af kr. 1,25.
Aktivitetsudvalget arrangerede igen
en sommerfest, men den måtte desværre aflyses på grund af meget ringe tilslutning. Det var en meget skuffende
oplevelse for folkene i udvalget, idet de
havde brugt en del kræfter på planlægning, og det affødte også en del rådvildhed, for hvad skulle man så finde på.
I 2008 var det Varde Sejlklub som afholdt den fest som afløser slusefesten,
det var efter sigende en rigtig god fest,
og lad os håbe at det fremover kan lykkes at holde disse fester kørende, så vi
kan få noget socialt sammenhold klubberne imellem. I år er det vores tur til at
arrangere festen, så aktivitetsudvalget
får travlt.
Red barnet turen måtte desværre igen
aflyses, denne gang på grund af sygdom. Vi er blevet spurgt og har allerede
givet tilsagn om at sejle igen den 12.
september i år.
Vi forsøgte i efteråret i samarbejde
med AOF at få et VHF-kursus i klubhuset
stablet på benene. Det lykkedes ikke,
idet kurset måtte aflyses på grund af
manglende tilslutning. Der er åbenbart
ikke behov for noget sådant for tiden,
derfor prøver vi ikke igen foreløbigt
Klubbens hjemmeside har fået en
mindre ansigtsløftning, og der er blevet
lavet nogle tekniske forbedringer, bl. a.
er der blevet tilføjet nogle værktøjer til
brug i bestyrelsesarbejdet. Besøgstallet
vidner om at siden bliver brugt - der er
vist lige godt 200.000 sider siden starten i efteråret 2004.
Vedligeholdelse af græsarealet på
bådpladsen er en krævende opgave, og
efterhånden er det blevet for stor en
mundfuld at holde græsset med en almindelig plæneklipper. Bestyrelsen besluttede derfor i efteråret at indkøbe en
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plænetraktor til formålet.
Udlejning af vores klubhus er efterhånden blevet en succes, hvilket vil
fremgå af klubbens regnskab, men vi er
i løbet af sæsonen blevet opmærksomme på, at det ikke er uden ulemper. Problemet har været, at huset på nogle af
de store sejlerdage har været udlejet,
hvilket ikke er i overensstemmelse med
formålet med et klubhus. Vi og vore gæster skulle jo gerne kunne bruge det. Vi
har derfor besluttet at udlejning ikke må
finde sted når der kan forventes mange
gæstesejlere, som f. eks. fredag og lørdag i pinsen.
Ribe Sejlklub blev i efteråret bedt om
at sende en støtteerklæring til Sønderho
vedrørende genetablering af havn og
besejlingsmuligheder. Det har vi naturligvis gjort, idet vi jo nok er de nærmeste ud over Sønderhoningerne selv til at
få glæde af projektets udførelse. Der er
tale om en moralsk, ikke en økonomisk
støtte.
Esbjerg kommune har meddelt at renovationen vil blive ændret, så vi fremover kun vil få tømt containere hver 14.
dag. Desuden skal affaldet sorteres. Vi
har i løbet af efteråret arbejdet med at
finde en brugbar løsning, så vi ikke
drukner i affald. Containerpladsen ved
slusen skal udvides og der skal skiltes
Vi har her i efteråret haft en ret kedelig sag med efterfølgende debat på
hjemmesiden. Det drejer sig om forhenværende bestyrelsesmedlem Erling Basses udmeldelse af Ribe Sejlklub. Forløbet
af er i korte træk at Erling på bestyrelsesmødet d. 14. oktober meddeler at
han ikke ønsker at genopstille, hvilket
selvfølgelig tages til efterretning. Da han
efter mødet forlader klubhuset, afleverer
han et brev til Paula. Brevet indeholder
hans udmeldelse af klubben pr. 31. december 2008, altså inden hans valgpe6

riode udløber. Da brevet blev afleveret
efter bestyrelsesmødet, havde vi ikke
mulighed for at drøfte dette på mødet,
men enedes pr. telefon om at indkalde
1. suppleanten til det næste møde - og
dermed altså ekskludere Erling fra bestyrelsen. Begrundelsen for dette er, at
hverken bestyrelse eller medlemmer af
Ribe Sejlklub har noget ud af at der ved
vores bestyrelsesmøder deltager folk,
som ikke har nogen interesse i foreningen.
Sæsonen sluttede af med standerstrygning på Skibbroen og efterfølgende
hyggeligt samvær i klubhuset. Fremmødet var som sædvanligt ganske pænt.
Jeg vil også lige fortælle lidt om vore
planer for i år. Vi skal i Ribe havn have
udskiftet et antal broer, ligesom vi skal
have styr på de yderste broer ved slusen. Vi mangler at sætte en repeater op
ved slusen, så de yderste broer og sommerhuse også har internetforbindelse udstyret er klar til montering, vi skal blot
have skabet sat op. Vi skal også have
containerpladsen udvidet og klargjort til
den nye renovationsordning. Vores nøglesystem, som efterhånden er noget
uigennemskueligt vil desuden blive saneret.
Jeg vil slutte min beretning af med at
takke alle vores samarbejdspartnere pladsmand, prikmand og rengøringsdame - samt vores medlemmer, aktivitetsudvalget og ikke mindst bestyrelsen for
det gode samarbejde i det forløbne år.
Hermed vil jeg lade beretningen gå til
debat og afstemning.og afstemning.

Referat fra generalforsamlingen
Af Bjarne Kiholm
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og som
første punkt på dagsordenen valgtes
som dirigent tidligere formand Ove Jensen.
2. Formand Jørn Møller aflagde formandsberetningen, som kan læses på
de foregående sider.
Spørgsmål og debat til formandsberetningen:
• Børge Jensen spurgte om der var nyt
omkring bom på hovedengen
• Formanden svarede, at det er der

endnu ikke, men måske hører vi mere
om det ved forårets møde med Esbjerg kommune Vej & Park.
• Jan Nørdgård, Ove Gemmer og Tor-

ben Hvid havde kommentarer til den
måde Erling Basse forlod bestyrelsen
og foreningen på. De mente ikke at
Erling kendte reglerne, og at det var
en fejl at han havde meldt sig ud af
foreningen for tidligt, og at bestyrelsen burde have taklet sagen mere
lempeligt ved f. eks. at have ringet til
ham. Desuden mente de at beslutningen var formandens og ikke bestyrelsens.
Formanden svarede, at som medlem
af bestyrelsen bør man kende reglerne, og desuden havde Erling på bestyrelsesmødet kunnet sige at han ville
melde sig ud, så kunne vi have gjort
ham opmærksom på det der. Formanden afviste desuden at der var tale om en beslutning kun fra hans
side, bestyrelsen var enig.

Gert Johnsen mente, at Erling jo selv
havde kunnet ringe til bestyrelsen da
han fik brevet med ekskluderingen.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Paula Andersen fremlagde regnskabet
for Ribe Sejlklub og Ribe Sejlklubs Havneanlæg.
Spørgsmål til regnskabet:
• Niels Chr. Gruun mente halvdelen af
forsamlingen ikke forstod det fremlagte regnskab og foreslog at det blev
fremlagt lidt mere simpelt næste år,
og spurgte direkte om det egentlig
går godt eller skidt.
Paula Andersen svarede hertil, at opstillingen er lavet af O.L. revision, og
at det går godt.
Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse på kr. 50 pr. år blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af
brolejen med kr. 50 pr. år blev vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag
5. Valg til bestyrelsen
Jørn Møller og Anders Knudsen blev
genvalgt, Svend Tougaard blev nyvalgt i
stedet for Carl Schack, som ikke ønskede genvalg.
Suppleanter:
Niels Gruun blev valgt som første suppleant, Gert Johansen blev valgt som
anden suppleant
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Revisorer:
Bent Friis blev genvalgt, Ove Jensen nyvalgt i stedet for afdøde Egon Christensen. Jakob Andersen blev nyvalgt som
revisor suppleant.

•

Alle valg gennemførtes uden skriftlig afstemning.
•

6. Eventuelt.
• Elmer Fabeck efterlyste regnskabsfører/revisorkommentar til regnskabet.
• Jørn Pedersen mente at det er for
svært for nye medlemmer at komme i
gang med at sejle i området, især
mangler der information om lokale
besejlingsforhold. Han foreslog at
man kunne afholde informationsarrangementer, hvor de mere erfarne
medlemmer kunne videregive deres
viden til de nye.
Jan Nørdgård mente at de nye måtte
komme til de almindelige arrangementer, og derved komme i kontakt
med de mere erfarne og få information.
Ove Jensen bemærkede, at for en del
år siden påtænkte Vadehavets Bådklubber at lave en folder om sejlads
m.m. i hele Vadehavet.
Niels Gruun var positiv over for forslaget.
Kurt Schmidt mente ikke det kunne lade sig gøre, forholdene ændrer sig for
meget.
Formanden var positiv over for forslaget, men bemærkede at der i mange
tilfælde desværre er dårlig tilslutning
til sådanne arrangementer.
bjarne Kiholm opfordrer de erfarne
medlemmer til at lytte til de nye medlemmer, og prøve at lave en aften efter årets fælles-søsætning.
• Børge Jensen ville gerne vide hvor tit
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•

•

klubbens forsikringer gennemgås.
Paula Andersen svarede at de gennemgås hvert tredje år.
Bjarne Kiholm fortalte om D.R.U. og
den kommende nationalpark og opfordrede til at vi nu, da parken er
vedtaget, går positivt ind i arbejdet for
at få maksimal indflydelse.
Andreas Schack spurgte hvad skal der
ske med de ødelagte fliser ved slusen.
Per Pedersen svarede at det ville blive
ordnet
Formanden omtalte det store arbejde
som den tidligere formand Ove Jensen havde gjort for foreningen, og
udnævnte ham derefter med stor opbakning fra salen til æresmedlem.
Ove takkede rørt.
Formanden takkede Carl Schack for
hans arbejde i bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15,
hvorefter aktivitetsudvalget serverede
kaffe og brød.

En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Så nærmer foråret sig endelig. Vi skal
til at gøre bådene forårsklar, så vi kan
komme til at sejle.
Hermed "Sejler Nyt" modtager I jeres
"betalt mærkat" og "frihavns mærkat".
Mærkaterne skal være placeret på jeres
båd, på et fra land, synligt sted, senest
8 dage efter modtagelsen. På "frihavns
mærkatet" kan I se jeres medlems nummer og bro nummer. Eventuel oprykning
skal også være sket inden 8 dage. Der
er opsat nye bro lister i "Det sorte Palæ" i
byen og på opslagstavlen ved slusen.
Endnu engang et hjertesuk: Meld jer
til PBS. Der kun ca. halvdelen af jer
medlemmer der er tilmeldt PBS. Det gør
mit arbejde meget nemmere og ikke
mindst: I undgår at betale for sent og
dermed at skulle betale rykkergebyr. I
modtager et brev i december fra PBS,
og betalingen sker automatisk i januar,
hvis I er tilmeldt PBS.
Det kan selvfølgelig skyldes at mange
betaler via home-banking.
Der er nogle som til december vil
modtage en opkrævning med et rykkergebyr fra 2009 på kr. 100,-. Det har
bestyrelsen som bekendt vedtaget, at
der skal betales, hvis man bruger den
første opkrævning, der er blevet tilsendt,
selv om der er udsendt en rykker opkrævning.

containere til husholdningsaffald.
Så kære medlemmer hjælp Sejlklubben med at sortere jeres affald. Vi håber
det kan lade sig gøre, selvom vi før i
sommer halvåret fik tømt 2 gange om
ugen.
Sejlklubben byder velkommen til følgenfølgende nye medlemmer:
Aktive:
Peter Nielsen, Morten Knudsen, Flemming Christensen og Per Lyst.
Passive:
Elisabeth Ravn, Gudrun Ravn, Henrik
Christensen og Lars Buhrkall.
Husk at melde flytning. Eventuel udmeldelse skal ske skriftlig, enten pr. brev
eller via mail ifølge vedtægterne.
Jeg træffes bedst tirsdage mellem kl.
18.00 og kl. 18.30.
Med ønske om en rigtig god sommer,
og forhåbentlig rigtig mange gode sejlerdage.
Forretningsfører Paula Andersen

Affaldssortering ved Slusen
Som bekendt har Esbjerg Kommune
besluttet at der i landzoner kun tømmes
affaldscontainere hver 14. dag.
Det betyder at vi er nødt til at sortere
vores affald ved slusen. Der er nu en blå
container til papir og pap, og 2 grå
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Søsætning forår 2009
Så’ det forår...
Det er forår og bådene skal i vandet. Der søsættes på følgende dage:
Lørdag d. 18 april kl. 08.00
Søndag d. 19. april kl. 08.00
Lørdag d. 02. maj kl. 08.00
Søndag d. 03. maj kl. 08.00

•
•
•
•

På de ophængte lister skriver man sig på med
navn, bådnavn og tlf. nummer.
Husk at skrive medlemsnummer på bådvognen.
Med venlig hilsen
Kurt Schmidt og Bent Puggård

Ribe Sejlklub

- Ændringsmeddelelse:

Kan sendes til Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro eller
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk

Jeg er flyttet
Medlemsnummer
Ny adresse
Nyt telefonnummer
Eventuel E-mail adresse
Underskrift
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Navn

Takstblad 2009
For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab

Kr. 650,-

Aktivt indmeldelsesgebyr

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn (Ved hovedengen)

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 750,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 1950,-

Broafgift efter 1 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. 1000,- for passive medlemmer)

Kr. 800,-

Strømpenge pr. døgn

Kr. 20,-

Brusebad pr. bad

Kr. 10,-

Ekstra betaltmærkat til båd nr. 2

Kr. 200,-

Broafgift er inkl. pladsleje.
Ved depositumsbro opkræves pladsleje.
Vedtaget på generalforsamling den 9. februar 2005. Alle priser er inkl. moms.
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Fra aktivitetsudvalget
Af Carlo Nielsen
Siden sidste Sejlernyt udkom, er en af
vore medlemmer af festudvalget gået
bort.
Torsdag den 19. februar 2009 sov
Egon Christensen stille ind, efter længere tids sygdom. Selvom Egon var mærket af sygdom, gik han aktivt ind for at
få de forskellige arrangementer for
klubben til at køre. Egon var en vellidt
mand. Havde man brug for et råd eller
andet hjælp, gik man ikke forgæves hos
ham. Han var altid parat til at hjælpe.
Vore tanker går til Tove og børnene.
Æret være Egons minde.
Siden sidste udgave af Sejlernyt har
der været standerstrygning, hvor formanden startede med at holde en tale
ved flagstangen på Skibbroen, hvorefter
man strøg standeren, som tegn på at
sommeren var ved at være forbi. Bagefter mødtes vi i klubhuset, hvor der var
lidt godt at spise, øl, vand og kaffe, og
snakken gik om nyt og gammel, og om
hvor dejlig sommeren havde været.
Julebanko hvor der kun var få medlemmer mødt op, men de der var der fik
en rigtig hyggelig eftermiddag med
masser af præmier ( i alt var der 12 ænder, 12 flasker vin og andre præmier )
Nogle var mere heldige end andre, men
kunne man havde delt dem på en pæn
måde, havde der været nok gevinst til
alle. Det blev en god eftermiddag med
gløgg og æbleskiver.
Connis gule ærter var super, og igen
var der rigeligt til alle. Ak og ve igen var
vi for få, men de der kom festede og
snakkede og humøret var højt. Øl og
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snaps blev der drukket, og i det hele taget blev det en meget god aften. Det er
altså virkelig en oplevelse, når sejlerfolket får lidt godt at spise og noget at
drikke, for så lyder snakken, som en
hyggelig summen blandet med gode
grin. Der bliver fortalt om de ting, man i
tidens løb har oplevet og de fejl man
har lavet, og man kan drille hinanden
lidt i en god tone.
Til Generalforsamling stod festudvalget for lidt til ganen. Vi var desværre ikke mange, der kunne møde af festudvalgets menige, men medlemmerne var
flinke til at hjælpe, tak for det
Vi er ikke mange tilbage i festudvalget. Det må vi have noget gjort ved.
Nye aktiviteter i 2009.
Standerhejsning den 30 April kl. 19.00
ved flagstangen på Skibbroen, for at
markere at en sommer står for døren. Vi
skal ud at nyde solen, og vi skal have
glæde af den indsats, som man har
gjort med at gøre sin båd klar.
Sommerfest. (slusefest ) er den 29 August, som vil blive holdt ved Ribe Kammersluse. Festudvalget er i gang med at
arrangere telt, mad, drikkevare og finde
ud af, hvad der ellers skal til af arrangementer, for at sejlerne kan få en hyggelig weekend. Det bliver en fest med over
hundrede tilmeldte. Vi mangler medlemmer, som vil hjælpe til med at serverer, sætte telt op og mange andre ting.
Har du tid og lyst så kontakt festudvalgets medlemmer

Festudvalget har desværre ikke det store
program for sommeren, men kommer
der noget, vil det blive slået op på klubbens opslagstavler. i Ribe på skuret ved
ophalepladsen og ved slusen på terrassen.
Til slut en par gåder
Hvad kalder man en måge der er homoseksuel?
En luftbøsse...
Hvad er ligheden mellem et modeltog
og et par bryster?
Begge er skabt til børn, men det er far,
der leger med dem...
Med venlig hilsen festudvalget med ønsket om en god sejlersæson

Hvad er du sur over, det er da kun om vinteren...

Conni, Dorte og Carlo.

God service
Af Børge R. Petersen
Jeg havde set på nettet, at jeg kunne købe en Eagle GPS med søkort over Danmark til en tilbudspris af kr. 3999.
Jeg ringede herefter til Loch Marine i Skærbæk, og fortalte hvad jeg kunne købe
den omtalte GPS til. Jeg fik at vide, at så kunne jeg da også få den hos dem til
samme pris, og at jeg kunne hente den om to dage.
Jeg hentede den herefter til den aftalte tid, kom hjem med den og fik den monteret, men kunne ikke få den til at finde satellitterne. Jeg ringede min nød til Loch
Marine, og 30 min. efter stod indehaveren af Loch Marine hjemme hos mig i Ribe
og fik apparatet til at virke, og det var uden beregning.
Tak for en god service
Børge Roland Petersen
Anne Sofie, Ribe
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Tur på vadehavet for Red Barnet
Af Richard Kværnø
Red Barnet, Ribe Lokalkomité, 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
Det har været gjort før, nemlig både i
2004, 2005 og 2006. I 2007 aflyste vi
på grund af vejret; men nu er vi klar
igen og håber, at Ribe Sejlklubs medlemmer også er det.
Vi ved fra snak med dem, der har
deltaget, 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.

Vi har opdaget, at der er rigtig mange mennesker, der har en drøm om at
opleve havet; måske især Vadehavet. Vi
drømmer om det, og vi ønsker naturligvis, at det en dag kan lade sig gøre.
Red Barnet har aftalt med Jørn Møller,
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,
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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 dejlig oplevelse på Vadehavet.
Red Barnet håber på, at der vil melde
sig så mange bådejere, at vi kan have
ca. 60 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 350 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. 12. september
kl. 9 til ca. 18.
Bådejere, der har lyst til at stille sig til
rådighed, bedes melde sig til formand
Jørn Møller.
Skulle der være noget, I har brug for
at tale om, kan I kontakte Jørn Møller
fra Ribe Sejlklub eller Richard Kværnø,
som organiserer turen for Red Barnet.

Renovering af Kammerslusen
Af Jørn Møller
Ribe kammersluse skal have en større
reparation her i sommer. Vi har fået
denne orientering fra Thomas Jensen,
Esbjerg Kommune:
Der skal udbedres en del ting ved Ribe Kammersluse denne sommer. Arbejdet sendes i udbud med udgangen af
marts, og licitation afholdes 3-4 uger efter. Selve arbejdet skal udføres i majjuni-juli.
Som det ser ud lige nu skal der ske en
renovering af de ydre stormporte (de tages af og køres på værft), en reparation
af slusehovedet ved den sydlige kammerport, samt en opgravning ved og
kontrol af ankre langs den sydlige kammervæg der efterfølgende skal udformes i stil med den nordlige kammervæg. Men man ved jo aldrig, når man
sådan begynder at rode med en så
gammel konstruktion.
Vi kender ikke tidsplanen i detaljer,
men er klar over at perioden for arbej-

det er sammenfaldende med sejlsæsonen. Men den type af arbejde må nødvendigvis foregå på den tid af året, hvor
risikoen for stormflod er mindst. Vi bestræber os selvfølgelig på at udføre arbejdet med så få gener for slusens brugere som muligt, men der vil være perioder hvor gennemsejling og slusning ikke er muligt.
Jeg sender information og detaljer så
snart jeg har dem. Arbejdet vil senere
blive annonceret. Dette var bare tænkt
som et forvarsel, især med henblik på
isætning af både, så i kan få det overstået inden arbejdet går i gang, og der
graves ved den sydlige kammervæg (1.
maj er indtil videre en god dato at melde ud.
Så vi må altså imødese lidt besvær
med slusning her i sommer, men vi må
tage det som det kommer, hjælpe til
med at få tingene til at glide.
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Sommerfest 2009
Sæt kryds i kalenderen
Lørdag den 29. august
Ribe sejlklub vil gerne være vært ved vores
fælles sommerfest, hvor Jan Daneris vil komme
og give os mange hyggelige timer
Højvande:
Fredag
kl. 21.33
Lørdag
kl. 09.52
Søndag kl. 11.11
Nærmere program følger

Med venlig hilsen Festudvalget
Conni 61 30 10 59
Dorte 75 42 33 40
Carlo 40 93 18 26
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Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
E-mail: sillejagt@stofanet.dk
Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk
Sekretær:
Svend Tougaard, Gravsgade 5, 6760 Ribe
E-mail: svend@s-tougaard.dk
Medlemmer:
Anders Knudsen, Nørrebyvej 9, Vilslev, 6771 Gredstedbro
Ingen e-mail
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
Ingen e-mail
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk

Tlf. 75 17 38 59

Tlf. 75 41 01 80

Tlf. 75 43 18 45

Tlf. 75 41 01 35

Tlf. 23 64 41 12
Tlf. 75 42 17 85

Tlf. 75 43 18 45

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

Tlf. 75 42 17 85 (kl. 18.00-19.00)

Ansvarlig for Havnen Ribe
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Anders Knudsen, Nørrebyvej 9, Vilslev, 6771 Gredstedbro

Tlf. 75 42 17 85
Tlf. 75 43 18 26
Tlf. 23 64 41 12

Ansvarlig for Havnen Kammerslusen
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe

Tlf. 75 43 18 45
Tlf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, 6760 Ribe

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 75 42 47 19
Tlf. 75 42 33 40

Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 47 19

Tlf. 75 44 13 45 (kl. 18.00-19.00)
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