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Formanden har ordet
Af Jørn Møller
Efter et par iskolde vintre og en sommer
som smagte mere af efterår, eller sågar
vinter, føltes den nys overståede vinter
ikke så ubehagelig, og heller ikke så
lang. Men det er nu alligevel dejligt at
det er forår, og at vi nu meget snart kan
komme ud at sejle. For det er jo det det
drejer sig om.
Der er gang i forårsklargøringen rundt
omkring, og også i klubben er der begyndt at ske noget. Jeg var et smut forbi
slusen i formiddags for at ordne internetforbindelsen. Det var godt nok koldt,
men jeg fik nu alligevel en ubændig lyst
til at sejle en tur - men der går nok et
par uger endnu inden jeg er så vidt.
Der har tidligere været talt om bomme
på Hovedengen, og det er nu blevet ført
ud i livet. Det er sådan, at bådejere der
har bro på hovedeng-siden og andre
med lovligt ærinde på engen har fået en
brik til at åbne bommene med. Det er
selvfølgelig lidt irriterende, men det er vi
desværre nødt til at finde os i.
Som I kan se længere omme i bladet, er
der nu helt styr på afmærkningen i Vadehavet, og kostene i Ribe løb og Lundvig løb bliver sat til sæsonstart af Ribe
Sejlklub.
Der er på nuværende tidspunkt planlagt
et par arrangementer i sommer, bl. a.
smakketræf kombineret med maritimt
marked på Skibbroen, ligesom aktivitetsudvalget har planer i retning af fællestur. Lad os håbe at vejret vil arte sig
så disse tiltag bliver en fornøjelse.
Der dog et arrangement som vi fremover desværre må undvære, nemlig
havnefesten. Vi har i sejlklubben ikke

været involveret i arrangementet, men
det har nok været det arrangement omkring åen og havnen, som flest medlemmer har deltaget i. Desværre har det ikke kunnet løbe rundt, og da der var ikke
nogen som var interesserede i at hjælpe
med at føre det videre, er det slut med
det. Jeg må indrømme at det ærgrer
mig meget, vi har i vores familie nydt
den dag rigtig meget, faktisk var det et
af sæsonens højdepunkter.
Med hensyn til broprojektet ved slusen,
er der ikke så meget nyt - der arbejdes
videre på sagen.
Jeg vil ønske jer alle en god sæson - lad
os håbe at vi får kanongodt sejlervejr
hele sommeren.
Med venlig hilsen
Jørn Møller
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Formandens beretning
Af Jørn Møller
Sejlklubben har pr. 1. januar 2011 195
aktive medlemmer og 44 passive medlemmer, hvilket i forhold til sidste år er
en fremgang på 6 for aktive og en tilbagegang på 1 for passive medlemmer.
Det er desuden værd at bemærke, at for
første gang i mange år, er alle broer i
Ribe Havn udlejet.
Vi har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder i klubhuset, hvilket er 2 mere end
vi plejer, så vi har været flittige.
2011 har været et år, hvor det for mange nok har været så som så med sejladsen, men hvor der i klubben er sket en
hel del. En af de helt store opgaver har
været afmærkningen i Vadehavet, som
Ribe Sejlklub jo har udført i vores del af
området. Indsejlingen til Ribe blev som
sædvanligt udført med lønnet arbejdskraft, men resten af området er blevet
afmærket udelukkende med frivillig,
ulønnet arbejdskraft. En stor opgave, for
det er jo ikke bare at sejle ud og sætte
kostene, der skal skaffes materialer og
grej, nogle skal lægge båd til og der
skal planlægges og arrangeres. Det hele er blevet udført på bedste vis, så vi
har kunnet sejle som vi plejer.
At afmærkningen er kommet på plads
er et direkte resultat af det gode samarbejde, der i årets løb er kommet på
plads i Vadehavets Bådklubber, så det er
lykkedes at få nedsat et vagerlaug, og
dermed få den overordnede planlægning og finansiering på plads.
En anden af årets bemærkelsesværdige
ting er oprydningen på bådpladsen
samt indretning af jolleskuret til værksted. Ud over at det er blevet rigtig fint,
synes jeg at det er værd at bemærke
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den drivkraft der har været blandt de
medlemmer der har gået og arbejdet
med tingene. Der er virkelig vist interesse for det, og nogle har også bidraget
med værktøj til værkstedet. Det er dejligt
at se at der er grobund for den slags i
Ribe Sejlklub.
Den langsomme internetforbindelse ved
slusen, er i 2011 blevet udskiftet med en
15 Mbit fiber. Vi fik en fordelagtig aftale
i stand i samarbejde med Restaurant
Kammerslusen og Ribe Bådcenter, så vi
faktisk ikke betaler mere for den nye
hurtige forbindelse end vi gjorde for den
gamle. Det er i praksis en ganske billig
fornøjelse, idet sommerhusene betaler
det halve af abonnementet.
Den hurtige forbindelse åbner op for
nogle nye muligheder, vi har i bestyrelsen haft en online vejrstation og webcam oppe at vende, men da udgiften til
en egnet station - den skal jo kunne holde til det barske miljø - vil være omkring
kr. 10.000-12.000, har vi valgt at se tiden an. I er velkomne til at tilkendegive
jeres synspunkt vedrørende dette i debatten herefter.
Som I sikkert har bemærket, så har
kommunen renoveret området uden for
klubhuset og plantet en hæk langs plankeværket ved bådpladsen og ind imod
roklubben. Belysningen er også bragt i
orden, og i det hele taget ser det nu
pænt ud. Vi ville gerne have haft en anden indretning af området udenfor klubhuset, men kommunen ville desværre
ikke tage os med på råd.
Efter mange års kvaler med pælene på
nordsiden i slusen, er det nu lykkedes os
at få dem udskiftet. De nye pæle er hø-

jere, kraftigere og sidder tættere, så nu
kan man lægge til selv ved meget høj
vandstand. De mangler blot at blive afkortet så de er ens. Hagen ved det er, at
vi selv har måttet indkøbe og betale pælene - men vi synes i bestyrelsen at det
er pengene værd.
Projektet med udskiftning af broerne ved
slusen har også været en vigtig opgave i
2011. Vi har haft mange drøftelser, fået
undersøgt en masse ting og fået tilbud
på forskellige løsninger. Synspunkterne
har været mange, og der har være flere
forlag oppe.
Det springende punkt er pengene, for
med de tider vi har i dag, er det måske
ikke så ligetil at hente flere millioner ind
i form af tilskud, og da projektet skal
være færdigudarbejdet inden vi kan søge om tilskud, skal vi - inden vi bruger
penge på at lave projekteringen - være
enige om hvor meget vi er villige til at
betale for det. For det vil koste en klækkelig forøgelse af brolejen for den enkelte ved slusen at få den bedste løsning, det er der ingen tvivl om, og er vi
ikke villige til det, skal vi vælge en billigere løsning. Per vil i aften kort orientere
jer om hvad vi arbejder med og hvilket
prisleje vi ligger i.
Et evigt tilbagevendende problem er
vedligeholdelse af bevoksningen ved
broerne ved slusen. Medlemmerne skal
selv sørge for at holde bevoksningen
nede, men der er mange som ikke får
det gjort. Vi har derfor lavet en aftale
med ham der slår græs for Restaurant
Kammerslusen om, at han finder ud af
hvad det skal koste, hvis han skal slå
det fremover. Får folk det ikke gjort selv,
vil de fremover modtage en regning for
udførelse af arbejdet.
Årets traditionelle standerhejsning og
standerstrygning forløb som planlagt og

med god tilslutning. Det er rart at vi holder traditionerne i hævd, og samtidig
har lidt socialt samvær i klubben.
Der er ikke blevet udført de store reparationer på broerne, men i forbindelse
med at vi havde en gravemaskine nede
på Hovedengen, var vi nødt til at rykke
lidt rundt på bevoksningen i vandet ved
broerne. Det har vi efterfølgende modtaget en klage over via kommunen fra
én af beboerne på Skibbroen.
Jollepladserne, som jo sidste år blev
reddet på stregen, er blevet forbedret
med y-bomme.
Vi besluttede i bestyrelsen i foråret, at vi
fremover vil forsøge at placere både
med klassisk tilsnit op mod byen, for således at tilgodese ønsket om et mere
klassisk maritimt miljø. Det skal ske ved
naturlig omrokering og afgang; der vil
ikke blive tale om at flytte nogen imod
deres vilje.
Vi havde igen i 2011 i forbindelse med
det maritime marked besøg af smakkesejlerne, som camperede på bådpladsen. Og igen var det et fint arrangement
som trak mange folk ned på Skibbroen.
Vi havde i starten af august besøg af
Fulton i vores del af Vadehavet. Det var
en fornøjelse at se de mange både fra
Ribe Sejlklub, som var sejlet skibet i møde, og fulgte det ind til ankerpladsen
ved den grønne bøje i Knudedyb.
Vi var også i midten af september på tur
med Red Barnet, hvor 5 både fyldt med
deltagere stævnede ud fra slusen i pænt
vejr. Turen var en stor succes, deltagerne
fik virkelig hvad de var kommet for. Så
vi håber på at det også kan lykkes i
2012.
Ellers har der - ud over de traditionelle
arrangementer som gule ærter og julebanko - ikke været de store arrange5

menter i klubben.
Sidste år nævnte jeg i formandsberetningen at det var mærkbart at restauranten var lukket, og i år har den så været åben de meste af sæsonen. Jeg har
det indtryk, at man nok ikke helt har fået fat i hvad der er nødvendigt for at drive restaurant på det sted, i hvert fald
har der været en del klager over at der
har været lukket for servering, at man
ikke har kunnet få en simpel menu og at
iskiosken har været lukket. Det er selvfølgelig ikke noget vi kan blande os i,
men det påvirker stemningen på stedet,
og det er en skam.
Mange har nok bemærket den gamle
mine, som er blevet opsat ved slusen.
Den er fra 1. verdenskrig, og har tidligere stået inde i Ribe by som minde om
minesprængningerne i vadehavet under
krigen - altså miner som sprængte sig
selv når de strandede. Minen har dermed en lang historie som er knyttet til
området, og vi synes at den nu har sin
rette plads. Der vil blive opsat en tavle
med oplysning om historien ved minen.
I 2012 har vi et par projekter på bedding. Vi er nødt til at have noget gjort
ved miljøet på bådpladsen, så vi skal
have lavet en opsamlingsbrønd til slam
fra bundspuling. Dette vil blive udført i
foråret. Desuden skal vi have opsat en
miljøstation, så vi kan få styr på farligt
affald.
Vi skal også have lavet et halvtag til vores traktor, så den ikke bliver så udsat
for vejrliget. Det er for dyrt i længden at
lade den stå ude i det fri. Dette vil ligeledes blive udført i foråret.
Bestyrelsen er ifølge vedtægterne forpligtet til at orientere generalforsamlingen hvis vi nægter at optage en person
som medlem. Det har vi netop gjort:
Vi har i 2011 haft en rigtig kedelig sag
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med en mand der har lagt sin båd ved
vore broer uden at være medlem. Historien er i korte træk sådan, at han i juni
måned lagde sin båd ved en bro i Ribe
havn, hvorefter han bad om at blive
medlem. Da det viste sig at han havde
en restance i Esbjerg Søsport, fik han
besked på at han skulle få den sag
bragt i orden inden han kunne blive
medlem. Han fik desuden at vide, at såfremt han ikke fik sagerne bragt i orden,
skulle han fjerne båden, ellers ville det
koste gæstetakst at ligge ved broen. I
september måned var der stadig ikke
sket noget, og vi skrev til ham for at få
ham til at reagere. I en efterfølgende telefonsamtale, aftalte jeg med ham, at
han senest ugen efter skulle få bragt sagerne i orden. Denne aftale overholdt
han ikke, men ca. 2 uger efter fik jeg
besked fra Esbjerg om at han havde betalt der. Men imod forventning, skete der
fortsat ingenting i Ribe, og i december
sendte vi både et anbefalet og et almindeligt brev til ham. Det resulterede i at
han ringede til Hans og truede ham. Vi
har nu sendt sagen til vores sagfører, og
han har meldt tilbage at manden gerne
vil være medlem, sige undskyld og betale kr. 1500 pr. måned af på gælden.
I bestyrelsen er vi enige om at vi ikke vil
optage ham som medlem, i første række på grund af truslen, og i anden række fordi han har trukket os rundt ved
næsen i mere end et halvt år. Vi mener
ikke at han vil opføre sig anderledes bare fordi han bliver medlem.
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.

Referat fra generalforsamlingen
Af Svend Tougaard
1. Valg af dirigent
Steffen Steffensen blev valgt. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med vedtægterne
2. Formandsberetning
Jan Nørgaard spurgte til projektet med
renovering/fornyelse af broerne ved
Kammersusen og anførte, at der måtte
være fonde, der kunne søges til projektet.
Leif Fogtmann spurgte, om det var nødvendigt, at forny det hele. Det eksisterende fungerede fint og vil kunne renoveres billigere. Det har heller ikke været
vedligeholdt i flere år.
Formanden kunne kun sige, at der var
vedligeholdt det, der var nødvendigt,
men på grund af overvejelserne om
projektet, var der holdt igen med den
store renovering.
Jan Nørgaard kunne supplere med, at
hans indtryk var, at skader var blevet
udbedret.
Bjarne Kiholm foreslog, at debatten broerne ved slusen blev fortsat til Per Petersen fremlagde projektet senere i dagsordenen. Dirigenten støttede dette. Bjarne
spurgte til slusepraksis og Esbjerg Kommunes ønske om serviceforringelser. Vi
skulle være opmærksomme på, at slusemesteren vil holde op.
Formanden svarede, at vi afventede
kommunens udspil. Per Petersen supplerede, at slusemesteren ikke har sagt op.
Bjarne nævnte, at DN-Esbjerg har foreslået, at slusning skulle være gratis og
bedre afmærkning i Vadehavet. Fore-

slog bestyrelsen at kontakte DN.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Paula Andersen fremlagde regnskabet
for Ribe Sejlklub og Ribe Sejlklubs Havneanlæg.
a: Ribe sejlklubs regnskab blev godkendt uden kommentarer af betydning.
b: Havneanlæggenes regnskab blev
godkendt uden kommentarer.
c: Kontingentet uændret 800,- kr.
d: Broleje mv. fortsætter uændret
4. Behandling af indkomne forslag
Det fremsendte forslag om vedtægtsændring var fremlagt på bestyrelsesmøde,
den 29. nov. 11 og dermed i overensstemmelse med vedtægterne. Forslaget
var, at slette sætningen i §3: "Standeren
hejses sidste torsdag i april og stryges
igen første torsdag i september" og
overføre bestemmelserne til forretningsordenen.
Forslaget blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Jørn Møller og Svend Tougaard blev
genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Lauritz Christensen
som medlem til bestyrelsen i stedet for
Hans Ryttergaard, der ikke genopstillede. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, og genvalgt blev Jan Køpke
Sørensen, Per Petersen og Carlo Nielsen
og nyvalgt Lauritz Christensen.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
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Ove Petersen blev genvalgt og Torben
Mathisen nyvalgt.
Valg af revisorer:
Ove Jensen blev genvalgt
Valg af revisorrepræsentant:
Fritz Sandberg blev genvalgt
6. Eventuelt
Per Petersen orienterede om projekt med
flydebroer ved Kammerslusen, der ville
koste 3.3 mio. kr. ex moms.
Der var mage spørgsmål og forslag fra
forsamlingen: Bjarne Kiholm, om vi ikke
kunne bruge de gamle flydere. Børge
Jensen hvordan det kunne finansieres
og om alle skulle være med til betalingen eller kun broejere ved slusen. Dres
anførte, at bådene i Ribe ikke skulle
med til kommende afstemning om sagen.
Formanden anførte, at de gamle flydere
ikke kunne bruges, at vi håbede på
fondstilskud til projektet, med restsummen skulle dækkes af klubben, samt at
bådene i Ribe også var solidariske for
risikoen ved projektet ved Kammerslusen og dermed medbestemmende ved
afgørelsen.
Preben Glud foreslog at bestyrelsen arbejde videre med projektet og søgte at
finde penge til finansiering. Jan Nørgaard, at vi fandt folk til at søge penge
og nedsatte en projektgruppe.
Hans Ryttergaard fremlagde projektet
med renovering af de gamle broer og
anlæggelse af en sti befæstet med SFsten i stedet for den lange bro, renoverer de gamle broer og gøre dem flytbare, så de kan placeres af hensyn til bådenes størrelse. Stien vil koste 1,3 mio.
kr. og broer og nyt anlæg af broerne
1,2 mio. kr.
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Der var en livlig debat og mange forslag. Allan Kosegarden, at vi søgte LAG
midler, som man havde fået i Randers i
et fælles projekt med kommunen og en
ny marina. Flere var inde på, at der blev
nedsat en projektgruppe med folk udover bestyrelsen, der professionelt arbejder med denne slags projekter og gennemarbejder, hvad behovet er.
En længere debat om faciliteterne for
sejlere ved slusen gav mange forslag.
Jan Nørgård, at vi fik et bedre hus, med
indendørs muligheder også i den koldere tid. Ove Jensen, at vi ikke skulle konkurrere med klubhuset i Ribe, Leif Fogtmann, at vi ved slusen ligger på digelagets jord på lånt tid. Formanden nævnte, at bestyrelsen havde undersøgt, hvad
en renovering med et ekstra toilet og indendørs faciliteter ville koste, med at de
800.000 kr., som overslaget var, gjorde
at det blev sat i bero. Der var ønske om
blot at få faciliteter, á lá Der røde Palæ",
f.eks ved et vindues-parti foran terrassen
og termotag. Evt. rydde skuret og sætte
vinduer i, så man kunne være indendørs
dér.
Bjarne Kiholm nævnte behovet for et
slæbested ved slusen og mulighederne
for at få Nationalparken med i projektet. Formanden svarede, at det var med
i overvejelserne. Niels nævnte mulighederne for at sætte en bom for slæbestedet, som man mod betaling kunne bruge.
Der blev spurgt til vejretten til broerne
ved slusen og Carlo kunne sige, at der
er en gammel vej, men den ikke har
været brugt længe, og landmanden, der
ejer jorden har pløjet op. Formanden
supplerede, at kommunen er positive
overfor at finde en mulighed for bedre
adgangsmuligheder.
Leif Fogtmann takkede de frivillige prik-

sættere. Det har lavet et godt stykke arbejde, som han syntes skulle påskønnes.
Carlo opfordrede medlemmerne, at de
anførte deres e-mail adresse på hjemmesiden, så det var lettere at komme i
kontakt med medlemmerne og at alle
med e-mail vil få besked, hver gang,
der var nyt i klubben. Formanden supplerede, at kritikken om ikke opdaterede brolister på hjemmesiden udelukkende var på grund af, at medlemmerne ikke har opdateret deres oplysninger. Man skal blot logge ind på hjemmesiden og finde egne oplysninger og
opdatere.

Bjarne Kiholm nævnte det kommende
smakketræf og Maritim Dag, den 7. juli, som klubben er medarrangør af.
Han håbede, at klubbens medlemmer
ville være aktive. Han henviste også til,
at Ribe Byforum har nedsat et udvalg,
der skal arbejde med renovering af
Skibbroen, og håbede, at bestyrelsen
ville være aktive med påpegning af de
maritime forhold.
Formanden takkede Hans Ryttergaard
for det store arbejde han havde ydet i
bestyrelsen.
Dirigenten kunne slutte mødet kl.
20:30, og festudvalgets servering kunne indtages.

En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Vi kan nu se en ende på vinteren, og
foråret banker for alvor på døren.
Vi skal til at have bådene gjort forårsklar, så vi kan komme til at sejle igen.
Med Sejler Nyt følger jo som sædvanlig
et betalt mærkat, og til dem som har en
bro, også et fri havns mærkat. Begge
dele skal være sat på bådene et fra land
synligt sted, senest 8 dage efter modtagelsen.
Havnefolkene vil i år igen komme rundt
og tjekke om de er sat på, hvis ikke koster det 200 kr. Man kan ikke blive søsat, hvis ikke mærkat er på sat. På betalt
mærkatet står jeres medlemsnummer,
og på frihavns mærkatet også jeres bro
nr.
Eventuel oprykning skal også være sket
senest 8 dage efter modtagelsen af
mærkatet.
Der er sat nye brolister op både i byen
og ved slusen, brolisten er også opdateret på hjem-

mesiden.
PBS er nu begyndt at have sin virkning,
der skulle sendes rykkere ud til ca. 10,
som alle har betalt.
Husk også at melde evt. flytning til mig.
Jeg træffes bedst tirsdage mellem 18.00
og 18.30 på tlf. nr. 75431845 eller
mail:jedsted@bbsyd.dk.
Med venlig sejlerhilsen
Paula Andersen
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive: Johnny Jensen, Kim Nielsen,
Thyge Jensen, Bent Meng Larsen, Henrik
Christensen, Lauge Nielsen og Ronny
Mærsk Larsen.
Passive: Sanne Lønborg, Erik Lauridsen,
Jørn Mortensen og Paskaran Rasalingam.
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Søsætning forår 2012
Endelig er det forår...
Det er forår og bådene skal i vandet. Der søsættes på følgende dage:
Lørdag d. 12. maj kl. 08.00
Søndag d. 13. 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

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 2012

For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab (Junior ½ pris)

Kr. 800,-

Aktivt indmeldelsesgebyr (Junior fritaget)

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn (Ved hovedengen)

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 800,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen (Junior ¼ pris)
Broafgift efter 1 august - 31 december pr. mdr.
Depositum Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 2000,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 10. februar 2011. Alle priser er inkl. moms.
Junior gælder indtil 18 år
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Afmærkningen i Vadehavet
Af Svend Tougaard
Med denne sæson skulle afmærkningen
af Vadehavet endelig have fundet er løsning. Og snart være "på plads og i orden".
Vadehavets Vagerlaug blev endeligt
nedsat den 9. marts 2012. Det består af
repræsentanter for Nationalparken, de
fire kommuner ved Vadehavet, Kystredningstjenesten og Vadehavets Bådklubber. Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen
kan indkaldes efter behov.
På første møde blev Svend Tougaard fra
Vadehavets Bådklubber formand og
Bent Poulsen, formand for Nationalparken blev næstformand. Nationalparkens
sekretariat vil også virke som sekretariat
for Vagerlauget.
Det er Vagerlauget, der fremover er ansvarlig for al afmærkning i Vadehavet undtaget indsejlingen til Esbjerg og Havneby, samt afmærkning ved Sønderho.
I praksis betyder det, at Nationalparken
har overtaget de flydende Vagere i Knudedyb fra Farvandsvæsnet, Esbjerg
Kommune de tre vagere i Hjerting Løb
og klubberne den resterende priksætning med stager.
Udgifterne til sætningen deles mellem:
Nationalparken (100.000 kr), Kystredningstjenesten (18.000 kr), Naturstyrelsen (10.000 kr), de fire kommuner
(122.000 kr) og Vadehavets bådklubber
resten (for 2011, ca. 13.000 kr). Fordelingen fremover er aftalt således, at de
næste år vil de offentlige myndigheders
tilskud fortsætte uændret, og besparelser ved sætningerne komme bådklubberne til gode.
I Vadehavets bådklubber der det aftalt,
12

at fordelingen mellem klubberne udregnes efter antallet af aktive medlemmer.
I sæsonen 2012 udskiftede Søfartsstyrelsen vagerne i Knudedyb og på mødet i
Vadehavets Vagerlaug blev denne afmærkning vederlagsfrit overdraget til
Nationalparken, der så fremover skal
vedligeholde vagerne.
Prikkerne sætte i Ho Bugt af Varde Sejlklub, i Fanø Lo og den nordlige del af
Lundvig Løb til Vandskellet af Fanø Sejlklub, resten af Lundvig Løb og Ribe
Strøm af Ribe Sejlklub og Højer Løb af
Højer Sejlklub.
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Smakketræf 5. til 8. juli 2012
Af Svend Tougaard
Også i år arrangeres snakketræf, med
både fra hele landet. Bådene ankommer til Ribe sejlklub fra torsdag og forlader byen søndag. Nogle af besætningerne overnatter på pladsen og benytter
klubbens toiletter for gæstesejlere.
Det vil også i år blive arrangeret en tur
på Vadehavet - formodentlig om fredagen. Her at alle medlemmer af sejlklubben inviteret til at deltage. Sidste år gik
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turen til Mandø Flak med i alt 12 både,
hvoraf 5 var fra Ribe Sejlklub.
Det hele kulminerer på det Maritime
marked om lørdagen, den 7. juli, hvor
der arrangeres forskellige aktiviteter
med smakkerne på åen ved Skibbroen,
og en række aktiviteter på Skibbroen vil
finde sted. Nærmere program for Den
maritime Dag kommer i avisen.

Forårshilsen fra aktivitetsudvalget
Af Carlo Nielsen
Så er vinteren forbi, en mild vinter dog
med en kort periode med hård frost. Arrangementer i vinterens løb har været
med en blandet følelse, nogle med stor
opbakning, andre har vi måttet aflyse guleærter, som i mange år har haft stor
tilslutning, måtte vi aflyse på grund af
manglende tilmelding.
Standerstrygning var som den plejer
med god tilslutning. På generalforsamlingen blev det vedtaget at flytte standerhejsning og standerstrygning ud af vedtægterne til forretningsorden, men da
det er en vedtægtsændring, er det først
gældende fra 2013. Det betyder at festudvalget kan foreslå bestyrelsen andre
dage, for eksempel en lørdag formiddag med foredrag eller hygge om eftermiddagen eller aften. Til næste år falder
sidste torsdag i April op til bededag, så
måske skule man flytte den, så dem der
skal på bededagsferie kan komme med,
men mere om det i næste nr. af sejlernyt.
Til julebanko med amerikansk lotteri var
der fuld hus, og Lena havde samlet
sponsorgaver. Stor tak for det store stykke arbejde. Sponsorerne er:
Ide Møbler, Esbjerg Fiskernes Indkøb,
Qvedens Gård, Silvan, Maren Splid,
Børn og Brugskunst, Spirrevippen, Knæk
og Bræk, Ribe Farvehandel, Jysk Sengetøj, Louis Nielsen, Mamma Mia, Profil
Optik, Thiele Briller, Special Butikken,
Garant, Kvickly, Tip Top, AP Jørgensen,
Punkt 1, Ribe El, Ribe Bådcenter, Peppers, Stenbohus, Andelskassen, Rådhusbageren.
Dem vil sejlklubben gerne takke, og opfordre medlemmerne til at støtte dem

der støtter os.
Guleærter måtte vi aflyse, ærgerligt når
man tænker på at der var fuld hus sidste
år. I år var der kun tilmeldt femten personer, og når man tager i betragtning at
de fleste er par, er det mindre end ti
medlemmer der har vist interesse. Arbejdet med at købe ind og tilberede
maden er ens om man er få eller mange, og interessen for at udføre det falder
når medlemmerne ikke til melder sig
festudvalgets arrangementer. Ærgerligt
for dem der gerne ville med.
Sommeren begynder med standerhejsning den 26 April. Vi stater ved flagstangen kl. 19.00 og hejser standeren,
hvorefter vi mødes i klubhuset.
Der er smakkertræf i slutning af uge 27,
hvor de låner bådpladsen, og der er
maritimt marked på Skibroen lørdag
den 7. juli.
I år er det Varde sejlklub der arrangere
sejlerfest Lørdag den 1. august, så kære
sejlere - husk at støtte den fest, det er
virkelig et stort stykke arbejde at stå for
sådan et arrangement. Der kommer
mere info på hjemmesiden og ved opslag.
I 2013 er det Ribe sejlklub der står for
festen, og allerede nu begynder arbejdet med at finde musik, dato, telt, mad,
sponsor, toiletter og folk til at hjælpe til.
Her og nu arbejder festudvalget med
flere arrangementer i sommerens løb,
for eksempel en fællestur til Norby, måske med afgang fra slusen om aftenen,
så sejlere, der aldrig har sejlet når det
er mørkt, får chance for at prøve det.
For eksempel den 15. juni med højvan15

de kl. 01.15 eller 10. august hvor der
er højvande kl. 21,10, eller en afslutningstur i september, hvor det dog er
lidt svært at sætte en dato på når vi ikke kender planerne for slusning.
Den bedste måde sejlklubben kan få
nyheder ud til vores medlemmer, er på
vores hjemmeside, Har man oplyst sin
e-mail adresse på medlemslisten, får
man en e-mail når det er en nyhed.
Det er lige fra arrangementer til arbejdsdage og aflysninger. Som noget
nyt vil bestyrelsen indkalde til arbejdsdage på hjemmesiden med kort varsel,
så er det nemmere at tage højde for
vejret, og så håber vi det spredes som
en steppebrand og folk møder op.
Efter en sommer med forhåbentlig
mange sejleroplevelser slutter vi som-

meren af med standerstrygning torsdag
den 4. oktober
Vigtige datoer til kalenderen 2012
 Standerhejsning Torsdag den 26
April
 Smakkertræf sidst i uge 27
 Maritim Marked på skibroen Lørdag
den 7 Juli
 Fællestur ?
 Sejlerfest Varde Lørdag den 1 September
 Standerstrygning Torsdag den 4 Oktober
Med sejlerhilsen Festudvalget

Standerhejsning
Torsdag d. 26. 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.
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Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 30 59
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Næstformand:
Jakob Andersen, Holmevej 9, 6760 Ribe
Tlf. 21 40 58 16
E-mail: jakob.andersen@skolekom.dk
Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, 6740 Bramming
Tlf. 40 21 55 01
E-mail: jan@kopke.info
Sekretær:
Svend Tougaard, Gravsgade 5, 6760 Ribe
Tlf. 75 41 01 35
E-mail: svend@s-tougaard.dk
Medlemmer:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Tlf. 40 93 18 26
E-mail: ocani50@hotmail.com
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Tlf. 51 50 95 39
E-mail: sillejagt@stofanet.dk
Laurids Christensen, Kirkegade 17, 6771 Gredstedbro
Tlf. 20 94 19 15
E-mail: llcdione@gmail.com
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 18 45
E-mail: jedsted@bbsyd.dk
Bemærk venligst:
Al henvendelse vedr. broleje, medlemskab samt økonomi bedes rettet til regnskabsføreren.
Bådpladsen:
Pladsmand:
Aksel Jensen, Åbøllingvej 10, Tobøl, 6683 Føvling
Afløser:
Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, 6760 Ribe

Tlf. 75 39 83 45 (kl. 18.00-19.00)
Tlf. 75 44 13 45 (kl. 18.00-19.00)

Ansvarlig for Havnen Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Jakob Andersen, Holmevej 9, 6760 Ribe

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 21 40 58 16

Ansvarlig for Havnen Kammerslusen
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Laurids Christensen, Kirkegade 17, 6771 Gredstedbro

Tlf. 75 41 01 80
Tlf. 20 94 19 15

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 Christensen, Kirkegade 2 th., 6771 Gredstedbro
Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

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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