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Formanden har ordet
Af Jørn Møller
Så er sne og is endelig smeltet efter
en meget lang og kold vinter, og sejlsæsonen nærmer sig med hastige skridt.
Folk er i gang med forårsklargøringen,
solen skinner og temperaturen er til at
holde ud. Skønt!
Vi har jo som sædvanligt standerhejsning sidst på måneden, og jeg håber at
mange vil deltage i arrangementet, for
det er en god ting at starte sæsonen
med lidt socialt samvær, og samtidigt
holde traditionerne kørende med den
lille ceremoni omkring flagstangen.
Vi er desværre ikke ovre kvalerne i
forbindelse med renoveringen af slusen
sidste år, for det har vist sig at kranpladsen ikke er stabil nok til at bære de tunge køretøjer, og derfor er det nødvendigt at begrænse brugen af pladsen i år.
Arbejdet i Vadehavets bådklubber kører nu rigtig fint, og der er med Farvandsvæsenets revision af afmærkningen nok at se til. Per og Svend gør et
stort stykke arbejde for at få aftaler i
stand, så vi fortsat kan sejle i området.
Desuden skulle der gerne blive et samarbejde klubberne imellem, så de - heldigvis meget få - der ikke kan finde ud
af at betale restancer ikke blot kan flytte
til naboklubben.
Med hensyn til Hovedengen - vores
smertensbarn - er der desværre ikke nogen ændringer. Vejen er fortsat i ringe
stand, og rørene generer ved en del af
bådpladserne. Jeg har desværre ikke
kunnet få en reel tidshorisont for udbedring af problemerne. Det hele hænger
sammen med fredningen, og hvad angår vejen, så tror jeg desværre ikke at
den nogensinde vil blive lavet, idet der
efter fredningsfolkenes mening slet ikke

skal være en vej lige der. Hvad vanddybden ved bådpladserne angår, vil jeg
opfordre jer til hver især at klage til
kommunen over forholdene - det kan
måske speede tingene lidt op.
Vi har jo fået en ny pladsmand, Aksel
Jensen, og jeg vil bede jer om at tage
godt imod ham. Han får i den første
weekend hjælp fra Bent og Kurt, så han
kan se hvordan vi gør tingene, men
fremover vil han være ene om det. Derfor skal man selv gå til hånde under søsætning/optagning og den efterfølgende opklodsning af båden, eller have en
hjælper med der kan gøre det. Man skal
selv sørge for at have klodser og bukke
klar ved optagning, og selv rydde op.
Bukke og klodser skal mærkes tydeligt
med bådnavn hvis de skal blive på
pladsen efter søsætning.
Jeg vil til slut ønske jer alle en rigtig
god sæson, jeg håber I får en masse
gode oplevelser på søen i løbet af sommeren, og at vejret vil arte sig fra den
gode side - jeg synes vi fortjener det efter den vinter.
Med venlig hilsen
Jørn Møller
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Formandens beretning
Af Jørn Møller
Inden jeg går i gang med min beretning, skal jeg lige sige at umiddelbart
efter generalforsamlingen er Sejlklubben vært ved en kop kaffe med brød. Øl
og vand kan købes ved skranken.
Sejlklubben har pr. 1. januar 2010
189 aktive medlemmer og 52 passive
medlemmer, hvilket i forhold til sidste år
en fremgang på 2 aktive og 2 passive
medlemmer.
Vi har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder og haft løbende kontakt med
Esbjerg Kommune i forbindelse med bl.
a. renovering af kammerslusen. Vi har
desuden haft gang i en del kommunikation vedrørende evt. etablering af slæbested samt renovering af havnefaciliteterne ved slusen. Vi skal i løbet af foråret have et møde på stedet med kommunens folk, så vi kan finde ud af hvad
vi kan forvente at få tilladelse til. Først
derefter kan vi gå i gang med den
egentlige projektering og efterfølgende
ansøgninger om tilskud m.m.
Vi har i 2009 arbejdet hårdt på at få
gang i Vadehavets Bådklubber, og det
er nu lykkedes. Der har været afholdt
nogle møder, og det ser ud til at kunne
blive et godt samarbejde. Vedtægterne
er blevet ændret, så der nu er en egentlig bestyrelse, og der er lagt fastere
rammer for sammenslutningens mødeaktivitet. Per Petersen her fra klubben er
valgt som formand, Svend Tougaard er
sekretær. Sammenslutningens repræsentant i Det Rådgivende Udvalg har tidligere været Bjarne Kiholm, men da han
ikke ønskede at fortsætte, blev det i stedet Roar Thomsen fra Højer.
Ved den traditionelle standerhejsning
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sidste torsdag i april var der pæn tilslutning, og aktivitetsudvalget havde som
sædvanligt sørget for lidt godt til ganen
under den efterfølgende hyggelige samvær i klubhuset.
Vi har i 2009 udskiftet 7 broer i Ribe
havn. Det viste sig igen at blive en del
billigere end vi havde budgetteret med dejligt, for vi skal nok få brug for pengene. Vi havde egentlig nedlagt jollepladserne på grund af dårlig stand og
brugernes manglende interesse for vedligehold, men de blev reddet på stregen
af et medlem, Leif Christensen, som tilbød at udføre arbejdet hvis blot sejlklubben ville betale materialerne. Det valgte
vi at gøre, så jollepladserne er nu i orden.
Der er problemer med for ringe vanddybde forårsaget af tilgroning ved nogle
af broerne på hovedengsiden, og det er
et problem som vi har noget svært ved
at løse. Vi kan på grund af fredningen
ikke umiddelbart få tilladelse til at grave
i åen, og vi har derfor aftalt med kommunen, at når de i forbindelse med den
forestående oprydning i bevoksningen
på brinken alligevel skal grave, vil de
sørge for at pladserne bliver gjort brugbare.
Det samme gælder vejen på hovedengen - med mindre kommunen gør
noget ved den, må vi leve med den som
den er.
Der har i 2009 været store problemer
med afmærkningen i vadehavet. Farvandsvæsenet har valgt uden varsel at
inddrage afmærkningerne i bl. a. Kelding Lo og Mandø Gyde. Vi har selvfølgelig protesteret kraftigt, og sagen nåe-

de da også helt op til forsvarsministeren. Desværre var det uden resultat,
med vi fik dog en tilkendegivelse fra formanden for kultur og fritidsudvalget i
Esbjerg kommune, Knud Jager Andersen om at kommunen efter hans mening bør give økonomisk hjælp til at afmærke løbene igen, og at han vil tage
sagen op med det politiske og administrative system.
Farvandsvæsenet vil i 2010 gennemføre en revision af afmærkningen i vadehavet, som vil betyde at al afmærkning bliver inddraget. Det skal forstås
sådan, at hvis der skal afmærkes, skal
brugerne selv få udført arbejdet og betale for det. Så der bliver i høj grad brug
for Vadehavets Bådklubber til i samarbejde med kommuner, redningsstationer
og andre brugere at finde en brugbar
løsning, hvor det forhåbentligt bliver Esbjerg Kommune der betaler vores del af
det.
Sommeren 2009 har været præget af
reparationsarbejderne på kammerslusen, det har medført en del gener, og
vores fest ved slusen blev især præget af
det, for den faldt sammen med tidspunktet for montering af sluseportene,
og i ugen op til festen var der meget
svingende meldinger om mulighederne
for slusning i forbindelse med festen.
Det gik dog ikke så galt, men tilslutningen til festen var for ringe, derfor endte
vi med et lille underskud. Festen var der
ikke noget galt med - den var efter sigende rigtig god
Ved generalforsamlingen 2009 blev
der efterlyst arrangementer for nye
medlemmer, hvilket vi har taget til efterretning. Vi afholdt i juni måned en sejltur til Langjord, hvor der blev informeret
om tidevand, slusning, afmærkning
m.m.. Der deltog 7 både, og deltagerne

var enige om at arrangementet bør
gentages, hvilket vi vil bestræbe os på.
Red barnet turen måtte desværre igen
aflyses på grund af sygdom. Om der
bliver en tur i 2010 ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
Vi har nu ansat en ny pladsmand, Aksel Jensen, som vil være klar her fra foråret. Aksel er tidligere fiskeskipper, nu
på efterløn og har sejlet hele livet.
Sæsonen sluttede af med standerstrygning på Skibbroen og efterfølgende
hyggeligt samvær i klubhuset. Fremmødet var som sædvanligt ganske pænt.
Vores planer for 2010 er - ud over de
sædvanlige reparationsarbejder - at
prøve at få styr på hvordan vi kan lave
renoveringen af havnen ved slusen samt
økonomien i det. Det er et meget stort
projekt, og det er vigtigt at vi her i planlægningsfasen undersøger tingene til
bunds - fejl kan blive dyre, og det er altafgørende at vi får et anlæg som kan
holde til de specielle forhold, og som i
mange år frem vil være til at vedligeholde uden større investeringer.
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.
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Referat fra generalforsamlingen
Af Svend Tougaard
1. Valg af dirigent
Bent Friis blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. Der var fremmødt 37
valgberettigede deltagere.
2. Formandsberetning
Formand Jørn Møller aflagde formandsberetningen, som kan læses på de foregående sider.
Spørgsmål og debat til formandsberetningen:
Ove Jensen gjorde opmærksom på, at
sejlklubben siden 1981 skal vedligeholde vejen på Hovedengen efter aftale
med Ribe Kommune.
Formanden svarede, at fredningerne på
Hovedengen er skærpet betydeligt og
der fremover vil blive begrænsninger på
kørsel på Hovedengen. Vi afventer udspil fra Kommunen og fredningsmyndigheder.
3. Fremlæggelse af regnskab
Paula Andersen fremlagde regnskabet
for Ribe Sejlklub og Ribe Sejlklubs Havneanlæg.
a. Kassererens fremlæggelse af regnskab for Ribe Sejlklub
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
b Kassererens fremlæggelse af regnskab for Ribe Sejlklubs havneanlæg
Havnenes regnskab blev godkendt.
c Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år
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Bestyrelsen foreslog uændret kontingent,
som blev godkendt.
d. Kassererens fremlæggelse af havneudvalgets forslag til broleje m.v. for det
kommende år
Havneudvalget foreslog uændret broleje. Godkendt
4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet 3 forslag:
A. Forslag til vedtægtsændring om ændring af ugedag for standerhejsning strygning fra torsdag til lørdag fremsendt af festudvalget.
Der blev begæret skriftlig afstemning.
Resultatet blev:
Ja: 20 - Nej: 12 - Blank: 4 - Ugyldig: 1
Da det er en vedtægtsændring, der kræver 2/3 flertal, faldt forslaget.
B. Jørn Jørgensen havde foreslået, at
der etableres vand og el til broerne i Ribe.
Formanden kunne meddele, at bestyrelsen ikke kunne anbefale det, da det ville
blive meget dyrt. Ove Jensen kunne
supplere, at da man for et par år siden
undersøgte prisen, ville det koste ca.
120.000 kr. at etablere 3 udtag og
yderligere udtag 10.000 kr. pr. styk. Forslaget blev nedstemt.
C. Allan Husted havde foreslået en uddybning af løbet uden for Kammerslusen.
Formanden orienterede om, at det ville
betyde mindre vand i Ribe Å, at der ville
blive problemer med tilladelse og det

ville blive meget dyrt, hvorfor bestyrelsen ikke kunne anbefale noget sådant.
Forslaget blev nedstemt.
5. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var:
Hans R. Andersen- Modtager genvalg
Bent Puggaard
Genopstiller ikke
Per Petersen
Modtager genvalg
Carlo Nielsen
Modtager genvalg
Bestyrelsen foreslog Jan Køpke Sørensen
til bestyrelsen og Ove Gemmer fra forsamlingen tilbød at opstille.
Valget gav følgende stemmer:
Hans
32
Carlo
29
Per
28
Jan
27
Ove
24
Dermed blev Hans, Carlo, Per og Jan
valgt til bestyrelsen for to år.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Niels Grün blev genvalgt og Ove Petersen nyvalgt.
Valg af revisorer:
Bent Friis genvalgt
Valg af revisorrepræsentant:
Jakob Andersen genvalgt

Resten betales i dag af Esbjerg Havn og
Havneby Havn.
Formanden supplerede med, at Vadehavets bådklubber har taget sagen op,
og det forventes, at der i løbet af foråret
findes en løsning af, hvem der skal betale for afmærkningen. Han forventer, at
kommunerne vil overtage en del af den
økonomiske forpligtigelse, og pegede
på, at den kommende Nationalpark også bør være med især set i lyset af, at
de har store projekter med at fremme
den maritime turisme..
Niels Grün foreslog, at bestyrelsen blev
bemyndiget til at lave en prioritering af
afmærkningen, hvortil formanden svarede, at det som udgangspunkt var bestyrelsens ønske at bevare så meget som
muligt, men derfra forhandle det bedst
opnåelige.
Carl Schack Æresmedlem
Formanden takkede Carl Schack for
hans store arbejde i klubben gennem de
mange år og udnævnte Carl til Æresmedlem
Formanden takkende Bent Puggard for
han store arbejde i bestyrelsen.
Generalforsamlingen sluttede og festudvalgets traktement blev fortæret.

6. Eventuelt
Per Petersen redegjorde for mødet med
Farvandsvæsnet om afmærkningen i Vadehavet, afholdt i Ribe Sejlklub, den 4.
feb. og uddelte Farvandsvæsnets skrivelse om afmærkningen. Farvandsvæsnet
ophører med at afmærke alt det, de ikke bliver betalt for af brugere efter en
nyfortolkning af loven. Det medfører, at
Knudedyb, alle løb til Mandø og Lundvigløb ikke bliver afmærket efter 15.
nov. 2010. De fortsætter med at afmærke det yderste af Grådyb og Listerdyb.
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En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Så nærmer foråret sig endelig, efter en
lang vinter med masser af sne. Jeg håber efter sådan en vinter, at vi får en rigtig god og varm sommer. 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 "betalt
mærkatet" kan I se jeres medlems nummer og på "frihavns mærkatet" jeres 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 undgå at betale for sent og
dermed at skulle betale rykkergebyr, og
til sidst at skulle igennem en inkasso sag
fra vores advokat, med yderligere omkostninger for jer. 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 homebanking.
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 containere til hushold8

ningsaffald og en kun til dåser. Så kære
medlemmer hjælp Sejlklubben med at
sortere jeres affald. Der har ikke været
de store problem sidste år, så I skal bare
fortsætte med at sortere så godt som I
har gjort. Det er selvfølgelig altid nogle
som ikke kan finde ud af det.
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive: Bo Kristian Madsen, Finn Madsen, Jan Nielsen, Kurt Jensen, Morten
Møller-Christensen, Tom Petersen, Flemming Hansen, Henning Josefsen, Jürgen
Labonte, Niels Laurids Christensen, Preben Glud og Rinda Klausen.
Passive: Leif Sleiman og Ulla Gaardsdal.
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 på:
Telefon nr. 75 43 18 45 eller
E-mail: jedsted@bbsyd.dk
Med ønske om en rigtig god sommer,
og forhåbentlig rigtig mange gode sejlerdage.
Forretningsfører Paula Andersen

Joller og bukke på bådpladsen
Ejere søges
Der har i en årrække ligget nogle joller, som vi ikke ved hvem tilhører, på bådpladsen . Vi vil gerne have lidt styr på tingene, så vi kan få ryddet ordentligt op. Hvis du
ejer én af jollerne, så giv os lige besked. Desuden bedes du mærke din jolle så vi
fremover ved hvem den tilhører. Uidentificerede joller vil blive bortskaffet efter 1.
juni 2010.
Vi skal også have ryddet op i bukkene på bådpladsen, og derfor har vi besluttet at
alle bukke og klodser der ikke er tydeligt mærket, så vi kan identificere ejeren, vil
blive fjernet fra bådpladsen efter d. 1. juni 2010. Alle de defekte bukke, der ligger i
hjørnet bag huset, vil allerede først i maj blive kørt på genbrugspladsen, så hvis du
har noget liggende der, skal du få det bjerget med det samme. Efter søsætning,
skal dine bukke placeres efter anvisning fra pladsmanden.
Bestyrelsen
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Søsætning forår 2010
Nu’ det forår...
Det er forår og bådene skal i vandet. Der søsættes på følgende dage:
Lørdag d. 17 april kl. 08.00
Søndag d. 18. april kl. 08.00
Lørdag d. 01. maj kl. 08.00
Søndag d. 02. 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
Aksel Jensen

Kranpladsen ved slusen
Det har vist sig at pladsen stadig er for blød til at bære de tunge køretøjer, så det
har været nødvendigt at lægge køreplader ud. Af hensyn til den videre tørring af
pladsen, vil pladerne blive fjernet igen d. 1. juni.

Kranpladsen vil derfor ikke kunne benyttes efter denne dato.
Bestyrelsen

Ribe Sejlklub

- Ændringsmeddelelse:

Kan sendes til Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro eller
E-mail: jedsted@bbsyd.dk

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

Takstblad 2010
For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab

Kr. 700,-

Aktivt indmeldelsesgebyr

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn (Ved hovedengen)

Kr. 250,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 800,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 2000,-

Broafgift efter 1 august - 31 december pr. mdr.
Depositum Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 165,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 19. februar 2009. Alle priser er inkl. moms.
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Afmærkningen i Vadehavet
Af Svend Tougaard
Farvandsvæsnet har meddelt at de ophører med afmærkning af Vadehavet
med udgangen af 2010.
I sommeren 2009 var Farvandsvæsnet
på besigtigelse i Vadehavet, og meddelte, at de allerede i 2008 havde besluttet
at ophøre med afmærkning af Kjelding
Lo og Mandø Gyde.
Disse beslutninger gav en del polemik i
sejlerkredse og i lokalpressen, og udløste spørgsmål i Folketinget til forsvarsministeren, der er myndighed for afmærkningen.
Senere på året var Farvandsvæsnet inviteret til møde i Det rådgivende udvalg
for Vadehavet , for at redegøre for deres
dispositioner. Her meddelte de, at man
var sindet helt at ophøre med afmærkning. Kun afmærkningen til Skallingende i Grådyb og grænseafmærkningen i
Listerdyb ville blive videreført.
Disse foruroligende oplysninger gjorde,
at Vadehavets Bådklubber inviterede
Farvandsvæsnet til et orienterende møde
i Ribe Sejlklub, den 4. feb. i år. Her redegjorde 3 repræsentanter fra Farvandsvæsnet for deres synspunkter for

en inviteret gruppe fra alle klubberne,
repræsentanter fra de fire vadehavskommuner, Kommunernes Vadehavssekretariat og Skov- og Naturstyrelsen.
Revision af afmærkningen i alle danske
farvande
Michael Skov, chef for afdelingen for afmærkningen, forklarede på mødet, at
de hvert 10. år reviderede afmærkningen i alle danske farvande og sidst havde revideret Vadehavet i 1998. I 2007
havde de været på inspektion i dele af
Vadehavet og på besigtigelse i Kelding
Lo sommeren 2009.
De havde besluttet at inddrage afmærkningen i Kelding Lo og Mandø Gyde,
meddelt i Meddelelser for Søfarende i
juli 2009. I september blev det samme
sted også oplyst, at afmærkningen i Juvre Dyb og Østerdyb (der ikke havde været afmærket i flere år) var inddraget!
På mødet oplyste Michael Skov, at Farvandsvæsnet, i henhold til lovgivningen,
kun var pligtige til at afmærke til sikker
ankerplads og gennemsejling mellem
farvandene. Det betyder, at Farvandsvæsnets afmærkning i Knudedyb og

I lov om sikkerhed til søs står i § 8
Stk. 2:
Etablering og vedligeholdelse af navigationssystemer og afmærkning til hjælp for pladsbestemmelse og sejlads i hoved- og gennemsejlingsfarvande samt til sikker ankerplads udføres
for statens regning ved Farvandsvæsenets foranstaltning.
Stk. 3.
Navigationssystemer og afmærkning, der ikke er omfattet af stk. 2, udføres og vedligeholdes
af vedkommende havnevæsen, brobestyrelse m.v., der tillige afholder udgifterne i forbindelse
hermed.
Stk. 4.
Spørgsmål om afgrænsning mellem stk. 2 og 3 afgøres af forsvarsministeren.
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gennemsejlingen til Grådyb har været
gennemført i umindelige tider uden lovmedhold - eller at Farvandsvæsnet - i
henhold til deres egen instruks - har
besluttet, at forholdene i Vadehavet har
ændret sig så meget, at de kan stoppe
med afmærkningen (eller har nyfortolket
loven) .
Instruks om afmærkningsrevisionsiger bl. a.:
a.
• Afmærkningsrevision skal gennemføres
hvert tiende år:
• Skal sikre, at afmærkningen er tidssvarende (fx ændrede geografiske forhold)
• Skal sikre, at omkostningerne ved afmærkning bæres af dem, der er forpligtiget hertil
• Se på udviklingen i skibstrafikken, herunder ændring af sejladsmønstre

Situationen i dag
På mødet blev det oplyst, at:
I Grådyb afmærker Farvandsvæsnet ind
til sikker ankerplads ved Skallingende.
Resten af Grådyb til Esbjerg Havn betales af Esbjerg Havn og afmærkningen i
Hjerting Løb og videre til Varde betales
af Varde Kommune.
Fanø Lo betales af Fanø Sejlklub og
Fanø Kommune og Slunden af Fanøoverfarten
I Knudedyb afmærker Farvandsvæsnet
til Ribe Strøm og Lundvig Løb til Esbjerg.
Videre til Kammerslusen betales af Ribe
Sejlklub. Som nævnt opgav Farvandsvæsnet sidste år at afmærke Kelding Lo
og Mandø Gyde.
I Juvre dyb er al afmærkning opgivet.
I Listerdyb afmærker Farvandsvæsnet til
anduvningen og Rømø Havn betaler resten ind til havnen. Afmærkningen af
grænsen foretages af Farvandsvæsnet
og dermed afmærkningen af Højer løb

til øst for Jordsand. Her inddrages den
sidste afmærkning (stb 4). Tønder Kommune betaler resten af vejen til Vidå Slusen.
Konsekvenserne
Konsekvenserne af Farvandsvæsnets udmelding vedrører dermed først og fremmest Knudedyb-området og gennemsejlingen fra Knudedyb til Esbjerg.
Hvis Farvandsvæsnet har magt som de
har agt, betyder det, at afmærkningen
til sikker ankerplads i Knudedyb ikke
længere opretholdes. (Det er netop her,
der er fundet vragrester fra en kogge fra
1200-tallet og formodentligt her Dronning Dagmar i sin tid ankrede op).
Ligeledes betyder det, at sejlads mellem
Ribe, Nordby og Esbjerg skal foregå
vest om Fanø, hvis ikke afmærkningen
bibeholdes.
Herudover fortsætter Farvandsvæsnet
afmærkningen i Galgedyb til Sønderho
af hensyn til Redningsbåden.
Fremtiden
På mødet fortalte Michael Skov, at afmærkningen ville stoppe 1. november
2010, men Farvandsvæsnet var indstillet
på en overdragelse af afmærkningsmateriellet, hvis andre vil overtage afmærkningen og opstillede forskellige muligheder for oprettelsen af et vagerlaug
mellem brugere, den kommende Nationalpark, kommunerne og Farvandsvæsnet, der så kunne varetage afmærkning.
Tilbage er dog økonomien. Hvem skal
betale?
I denne forbindelse er det påfaldende,
at EU og Regionen netop har bevilliget
et millionbeløb til et projekt, der skal stimulere den søværts turisme i den kommende Nationalpark, Maritime Oplevel13

ser. Det stemmer meget lidt overens
med, at afmærkningen opgives. Hvordan skal de kommende sejlende turister
kunne finde rundt? For Farvandsvæsnet
er der selvfølgelig en klar besparelse
ved at lægge omkostningerne over på
andre aktører.
På et efterfølgende møde i Vadehavets
bådklubber blev det aftalt, at alle klubber sender kommentarer til fremtiden,
og får skabt en dialog med kommunerne, hvor der kan aftales en strategi
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overfor Farvandsvæsnet, om fremtiden.
Her vil det være vigtigt, at der inden
sommeren ligger en principiel afgørelse
klar, om betalingen til den fremtidige afmærkning, som oplæg til forhandlingerne med Farvandsvæsnet, der stadig har
ansvaret for, at afmærkningen udføres i
overensstemmelse med de internationale bestemmelser.
Vi må håbe, det lykkes at finde en løsning, så afmærkningen kan bevares.

Én af de mange gode ture til Fanø
En historie fra det virkelige liv af Anders Knudsen
Det var blevet fredag, vejret var fint ca. 22 grader, overskyet men tørt. Årets
Fanø-tur var planlagt til mindste detalje,
nu kunne intet slå fejl. Speedbåd og
gummibåd var blevet søsat i ugens løb,
og bådene var nu fyldt med alt hvad
hjertet kunne begære.
Vi mødtes alle ved slusen og skulle nu
have alt pakket ned i min lille Beest 22.
Alle skulle sejle med i min båd fra slusen, og når vi nåde Esbjergs havn ville
min fætter og jeg få båden for os selv,
resten skulle sejle videre i min kammerats forældres båd fra Esbjerg til Fanø.
Turen til Esbjerg var lang. Den kære
gamle 14 hk en-cylindrede Yanmar
bankede derudad, men farten var med
7 personer, en speedbåd og en gummibåd på slæb kun 3 knob. Humøret var
højt og blev kun bedre og bedre på turen. Vi nåede albuebugten og bum, så
sad vi der! Det havde taget for lang tid
at sejle herom, men med alle mand i
stævnen klarede vi det og kunne tørre
sveden af panden.
Da vi var kommet under masterne,
blev vi ringet op af nogle stykker fra
sejlklubben, som var på Fanø. De undrede sig over hvad det var for en underlig konvoj der kom sejlende.
Efter 5-6 timer nåede vi Fanø, grillen
blev tændt, den obligatoriske svømmetur i havnen overstået, og vi var efterhånden sultne efter turen, så nu var det
spisetid. Aftenen fordrev vi i klubhuset som altid en succes! (tak for det Fanø
sejlklub).
Næste dag fløj af sted med gåture i
Nordby og små sejlture til Esbjerg. Nu
var vi blevet et par stykker mere, og der
var lagt op til en god aften. Vi grillede

som altid. Snak, sang og lidt til ganen
fik aftenen til at gå som en leg. Ja og nu
må jeg ikke glemme alle de mere rutinerede sejlere, som sørgede for at vi
blev sat ind i tingene, og hen på aftenen
kunne fortælle en historie. Tak til jer, I
gør det lidt sjovere at være nybegynder i
Ribe sejlklub.
Senere på aftenen gik turen til Chaplin hvor vi da også blev godt svimle. På
turen til havnen holdt taxaen oppe på
vejen, hvilket min fætter ikke observeret,
så da han stod ud af taxaen kunne han
ikke følge benene på vej ned af skrænten. Det blev noget af et kunststykke at
få ham ned i båden, idet y-bommene
kun kan bære en person ad gangen.
Jeg holdt ham fra en båd på den ene
side, min kammerat fra en båd i den
anden side. Det gik rimeligt på trods af
hans svære gang. Så snart hovedet var
ud for hullet i presenningen skubbede
vi. Han landede halvvejs ovenpå motorkassen og fik vist nok et par skrammer
hist og her.
Det blev morgen og var tid til mad
min fætter havde sovet med en spand
og denne skulle tømmes og skylles. Jeg
glemmer det aldrig, ansigtsudtrykkende
på de sejlere der stod og snakkede på
broen. Min fætter sagde godmorgen,
tømte spanden i havnen, skyllede den
og gik igen. Der var stille lidt tid inden
de råbte efter ham om han ville ha en
øl.
Så gik turen hjemad. Folk var lidt
mere tavse end på vejen derover, de fleste lå rundt omkring og sov, og nu begyndte det også at regne. Vi nåede
Kammerslusen og endnu en god tur til
Fanø var overstået.
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Standerhejsning
Torsdag d. 29. april kl. 19.00
Ribe sejlklub inviterer til standerhejsning.
Vi starter ved flagstangen på Skibroen
hvor formanden byder sejlsæsonen
velkommen og hejser klubbens
stander.
Derefter er klubben
vært ved lidt godt til
maven i klubhuset

Med sejler hilsen Bestyrelse og Festudvalg.

Vadehavstur med Red Barnet
Vi er igen i år blevet spurgt om vi vil sejle på Vadehavstur med Red Barnet, og det
har vi sagt ja til. Turen er en form for en indsamling, hvor vi lægger både til og sejler, Red barnet sørger for forplejning og deltagere. Overskudet går til Red Barnets
støttearbejde. Vi har tidligere med stor succes gennemført arrangementet, sidste
gang med ca. 70 betalende deltagere. En dejlig oplevelse både for deltagere og
skippere, og en god måde at støtte et godt formål på.
Datoen er i år lørdag den 5. juni
Har du lyst til at deltage med din båd, så ring til formanden på 75 173059 eller email jm@bundsgaard.dk

16

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@bbsyd.dk
Sekretær:
Svend Tougaard, Gravsgade 5, 6760 Ribe
E-mail: svend@s-tougaard.dk
Medlemmer:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: ocani50@hotmail.com
Anders Knudsen, Nørrebyvej 9, Vilslev, 6771 Gredstedbro
E-mail: anders100987@hotmail.com
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, 6740 Bramming
E-mail: jan@kopke.info
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: jedsted@bbsyd.dk

Tlf. 75 17 30 59

Tlf. 75 41 01 80

Tlf. 75 43 18 45

Tlf. 75 41 01 35

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 23 64 41 12
Tlf. 40 21 55 01

Tlf. 75 43 18 45

Bådpladsen:
Pladsmand:
Aksel Jensen, Åbøllingvej 10, Tobøl, 6683 Føvling
Afløser:
Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, 6760 Ribe

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

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

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
Eva Pedersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, 6760 Ribe
Laurids Kristensen, Kirkegade 2 th., 6771 Gredstedbro
Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

Tlf. 75 39 83 45 (kl. 18.00-19.00)

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 61 30 10 59
Tlf. 75 41 01 80
Tlf. 75 42 33 40

Tlf. 61 30 10 59
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