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Formanden har ordet
Af Niels Grün

Kære sejlervenner

og lagt gammel nid og kævl i graven.
Mere af det ville være den rette vej
mod den perfekte klubånd.
Der er sket mange andre positive
ting. Arrangementsudvalget er blevet
gendannet med følgende personer:
Karin Grün, Uffe Vestergård Petersen
og Søren Søndergaard. Jeg ved, at
der ved søsætningerne vil være kaffe,
rundstykker og nogle små. Ved standerhejsning vil der være et større traktement. Jeg ved, at de har har mange
andre arrangementer i støbeskeen.
Netop i forsøg på igen at få en hyggelig
klubånd med sammenhold.
Jeg og Svend har været til møde med
en repræsentant for Esbjerg Kommune
vedrørende en helhedsløsning omkring
Kammerslusen. Kort fortalt er at de
ønsker og ambitioner vi som klub har

Undertegnede, Niels Grün, er nu den
nye formand for foreningen. En kort
præsentation for de der ikke kender
mig. Jeg er 64 år gammel, gift med Karin og bor på adressen Præstegade 27
her i Ribe.
Har været erhvervsaktiv som dyrlæge indtil 2012, hvor jeg gik på efterløn. Har sejlet i området siden jeg var
14 år gammel.
Siden generalforsamlingen har min
tid som formand ikke været kedelig.
Et par kedelige sager som har ligget
og ulmet, er blevet løst til alle parters
tilfredshed, vil jeg mene. Andre utrolig
positive tiltag, der er foregået, som
jeg selv har været vidne til er, at flere
personer har stukket hinanden næven
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for Kammerslusen og Skibbroen er lagt
sammen, så Per og Ove er ansvarlige
for begge dele. Vedr. bådpladsen bliver
det én enhed forstået sådan, at Kurt
og Aksel har ansvaret for selve pladsen
og broen. Så henvendelse for at benytte broen til reparation eller andet skal
ske til dem. Altså, skal man benyttet
broen over 24 timer, ringer man lige for
at verificere en aftale.
Jeg vil lige nævne, at Sønderho
Havn Støtteforening har fået godkendt
indholdet i VVM af Kystdirektoratet.
Dermed er en havn ved Sønderho
rykket meget tættere på.
Til slut vil jeg bare ønske for alle
medlemmer, at I vil få en rigtig fantastisk sejlersæson. Mine ambitioner for
klubben er helt klart at få genskabt
det sammenhold jeg følte, da vi alle
sejlede til Sønderho.
God sommer
Niels Grün

for området blev noteret. Der var nogle knaster vedr. toilet og bad. Det er
senere blevet revideret i retning af
hvad klubben ønsker for området. Jeg
vil senere sende mail til hver enkelt,
når der er flere data.
Når jeg engang får lavet et komplet
adressekartotek på min computer, vil
alle medlemmer løbende få alle nyheder omkring klubben direkte fra
mig. Flere medlemmer har efterspurgt
denne service.Det er hermed taget
til efterretning. (jeg skal jo have lidt
hjælp til sådan noget)
Når dette er kommet i bladet, vil
der være sket så meget vedr. broer
ved Kammerslusen, at jeg vælger ikke
at beskrive det her, men venter til de
konkrete valgmuligheder for løsninger
foreligger.
Der er nogle få ændringer i administrationen af klubben. Havneudvalget

4

Bestyrelsens beretning
Af Svend Tougaard, fungerende formand
Endnu engang står vi uden formand til
generalforsamlingen. Truels trak sig fra
formandsposten og bestyrelsen i slutningen af september i frustration over
ikke at kunne finde den ånd og vilje,
der efter hans mening er forudsætningen for en velfungerende klub.
Der var ingen i bestyrelsen, der ville
overtage formandsposten, og jeg påtog mig, som sekretær, at køre bestyrelsesarbejdet videre indtil generalforsamlingen.
Der har været holdt 14 bestyrelsesmøder, hvor der er gået mange
timer med trivielle sager, som kunne
være klaret, hvis medlemmerne fulgte
klubbens regler, og var mere indstillet
på at hjælpe bestyrelsen og hinanden
med at få det hele til at køre.
Vi har holdt tre møder med kommunen. Vi bad om et møde med udvalgsformand og direktør for også at få
det politiske involveret i broprojektet,
da det gik op for os, at kommunen og
nationalparken indrettede offentlige
toiletter ved slusemesterboligen, og
fandt ud af, at kommunen var sindet at
beholde boligen. Vi blev enige om, at
der blev udarbejdet en helhedsplan for
hele kammersluseområdet, hvor også
sejlklubbens broprojekt blev indarbejdet. Der blev hurtigt afholdt et møde
med interessenterne og kommunen
lovede et udkast til helhedsplan efter
sommerferien. Den venter vi stadig på.
Er i fredags indkaldt til møde på onsdag.
Vi har også afholdt møde med fire
medarbejdere fra forvaltningen for at
drøfte broprojektet i detaljer, så alt er
klar til kommunens endelige godkend-

else af projektet. Mere om broprojektet på punkt 6 i dagsordenen.
Projektet om åbning af den store åslynge, som blev nævnt sidste år, har
resulteret i tre møder, hvor det er indstillet til den politiske behandling i
kommunen og nationalparken, at der
skal arbejdes med en løsning, hvor
slyngen åbnes og lader gennemskæringen uændret. Hvis ikke EU kan godkende den løsning er der en mulighed
for at sætte en langsgående spuns i
den østlige ende af gennemskæringen
for at tvinge mere vand gennem åslyngen. Begge løsninger vil ikke medføre
ændringer i vandstanden i de tilstødende landbrugsarealer.
Ellers har bestyrelsen arbejdet med:
o
Bedre budgetstyring og forbedring af kontoplanen, så vi undgår
fejlposteringer og revisor får lettere
ved at kontrollere budgettet og regnskabet bliver mere gennemskueligt for
medlemmerne.
o
Ønsket på sidste års generalforsamling om lavere kontingent for
pensionister er gennemgået, men med
de mange pensionister, klubben har, vil
det blive økonomisk betænkeligt.
o
Nationalparken har ønsket
at det kommende nationalparkskib
skal ligge i Ribe. Bestyrelsen har lagt
vægt på, at være behjælpelige med
at få båden til Ribe. Der er lavet en
foreløbig aftale om at skibet får bro
ved rutebådsbroen ved kammerslusen
om sommeren og om vinteren i Ribe.
Nationalparkens skibsgruppes planer
om at skibet skulle ligge ved Kolvig efter aftale med Arne Johansen, der også
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15 medlemmer efter veloverstået praktisk duelighedsprøve i Prik, 21. maj 2015 med
lærer, censor og inspektion fra Søfartsstyrelsen.

aftalen skal opsiges til 1. januar med
virkning fra næste 1. januar. Opsigelsen kom først i januar 2016.
o
Den nye praksis ved Kammerslusen har vist sig at have nogle
svagheder, idet der har været tilfælde
af manglende tilkaldsmuligheder på
helligdage. Tages op til det kommende
møde med kommunen og forholdene
ved Kammersluse.
o
Der er sat akustikdæmpning op
i klubhuset og der arbejdes på at sætte
akustikplader op på væggene udformet
som billeder.
o
Det lykkedes at få malet klub-

økonomisk ville bidrage, blev nedgjort
af nationalparkens bestyrelse, der ønskede det skulle være ved Skibbroen.
Der er lavet en foreløbig aftale om, at
skibet om vinteren kan ligge ved bro 3,
når Søhanen er på land. Men på længere sigt vil bro 5 være den bedste
løsning, men nu er det akutte problem
løst. Det er Steffen, der er klubbens
kontakt med nationalparken.
o
Esbjerg kommune har opsagt
aftalen om tilskud til toiletterne ved
Kammerslusen, men vi afventer helhedsplanen for Kammerslusen inden vi
accepterer opsigelsen, der i henhold til

Klubbens fællesbroer
Læssebroen og broen ved bådpladsen er beregnet til midlertidig fortøjning
for medlemmer og gæster.
Skal man ligge mere end 24 timer, skal det aftales med havneudvalget. Ellers havnepenge, 90 kr. pr. døgn.
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bro i elefantriste ved slæbestedet.
o
Vi er igang med at renovere
hjemmesiden, så den bliver mere overskuelig og lettere at bruge.
o
Strømstik ved Skibbroen er
kommunen meget uvillige til at give
tilladelse til, men måske nationalparkskibet vil kunne få kommunen til at
medvirke.
o
‘Debatten’ på hjemmessiden
er beregnet til indlæg af almen interesse, for klubbens medlemmer. I flere
omgange er det sket, at medlemmer
skriver indlæg i Debatten henvendt til
enkeltmedlemmer af bestyrelsen.

huset udvendigt, men igen kneb det
med at få frivillige og det blev de sædvanlige frivillige, der sikrede, at det
kom så langt.
o
Varmepumpen har halveret
strømforbruget i klubhuset, men det
kræver en god styring.
o
Prik har fungeret efter hensigten.
o
Afmærkningen er også udført
af de sædvanlige. Problemet med den
‘sunkne’ Lundvigløb-bøje fik vi løst
foreløbigt ved at rense den delvist. Til
foråret kikker vi igen på den og tager
stilling til, om den skal udskiftes.
o
Duelighedskurset blev gennemført og alle bestod med Prik som båd
ved den praktiske prøve.
o
Her efter jul er der gennemført
et VHF kursus, hvor alle fik certifikat
o
Vi gennemførte, — det nu —
traditionelle smakketræf med mange
fremmede smakker og vores egne både
som ledsageskibe. Bliver i år 1. og 2.
juli.
o
Ramper ved de to huse og ny

Aktivitetsudvalget meddelte sidste
forår, at de ville stoppe til årsskiftet,
men opfordringer i Sejlernyt og på
hjemmesiden har ikke givet resultat,
så vi er uden aktivitetsudvalg. Derfor
ingen servering i dag. Vi håber, det
lykkes at få nedsat et nyt, så vi kan afvikle de mange traditionelle fester og
aktiviteter igen.
En stor tak til det afgåede udvalg for

Standerstrygning 2015. Uffe holdt talen. Han havde skrevet en sang til lejligheden.
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rengøring og udleje af klubhuset. Hun
har dog lovet at fortsætte til 1. maj,
så der er tid til at lave en ny aftale.
Vi arbejder på, at lave bookingen af
huset på hjemmesiden, så det kun er
rengøring Connys afløser skal tage sig
af.
Der skal lyde en stor tak til Conny for
hendes store indsat og tak for, at du vil
hjælpe med at få kørt den nye i stilling.
Der skal også lyde en stor tak til de
frivillige, der også i år har betydet, at
klubben har kunnet få gennemført de
mange opgaver, som er gennemført. Vi
håber flere vil melde sig til at bistå.
I den forbindelse har bestyrelsen
besluttet, at nedsætte et teknisk- eller vedligeholdelsesudvalg til at styre
og udføre de mange løbende opgaver,
så bestyrelsen kan aflastes. Vi håber
meget, at der melder sig frivillige, der
vil være med i udvalget.
Endelig har Laurits besluttet ikke at
genopstille. Hans arbejde forhindrer

deres store indsats de sidste mange år.
Havneudvalget har en utaknemmelig
post, og i år har der været nogle irriterende sager med medlemmers brug af
vore fællesbroer, som bestyrelsen blev
involveret i.
Det skal her understreges, at brug
af læssebroen og broen ved pladsen
i henhold til bestemmelserne skal
aftales med havneudvalget inden brug
i en længere periode. Bestyrelsen har
revideret bestemmelserne, så bådejeren skal henvende sig til havneudvalget indenfor 24 timer og lave en aftale
(før 12 timer). Der er havneudvalget,
der har myndigheden i henhold til Havnereglementet.
Vi har også haft en anden kedelig
sag med et ikke medlem, der har haft
sin båd liggende ved Kammerslusen
på trods af adskillige henstillinger fra
havneudvalget. Vi overgav sagen til
sagfører, og båden er nu konfiskeret,
og den vil blive solgt på auktion.
Conny har opsagt sin aftale om

Det nye nationalparkskib, der kommer til Ribe. Skroget bygget som hollandsk kuf
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ham i at deltage i for mange bestyrelsesmøder. Stor tak til Laurits for
hans altid positive tilgang til arbejdet
i bestyrelsen.
I stedet for Truels indtrådte 1. sup-

pleanten, Niels Frederiksen, men han
har ikke tid til at fortsætte i bestyrelsen, men er indstillet på at genopstille
som 1. suppleant. Tak for din indsats i
de turbulente måneder, Niels.

Sejlklubbens kollektive
ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen dækker:
o Under sejllads hele året.
o Også når båden henligger på land.
o Dækker ikke brand og skade på egen båd. Der skal
tegnes en særskilt kaskoforsikring.
Betingelserne vil I kunne finde, når i logger ind på
hjemmesiden under fanen klubben og vælger download.
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Søsætning forår 2016
Der søsættes både på følgende dage:
•
•

Fredag, den 15. april kl. 8:00
Lørdag, den 30. april kl. 8:00

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

Fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

Efter kalenderen er det ved at være forår, men den lader vente på sig.
Vi skal til at have bådene gjort forårsklare, så vi kan komme til at sejle igen.
Med ”Sejler Nyt” følger jo som sædvanligt et betalt-mærkat, og til dem som har
en bro, også et frihavns mærkat. Begge dele skal være sat på bådene, et fra land
synligt sted, senest 8 dage efter modtagelsen.
Hvis I vil have en liste over de havne der er med i frihavnsordningen, skal I selv
printe den på: Frihavne.com.
Havnefolkene vil også i år komme rundt og tjekke om de er sat på, hvis ikke
koster det 200 kr.
Man kan ikke blive søsat, hvis ikke mærkatet er påsat.
På betalt mærkatet står jeres medlemsnummer, og på frihavnsmærkatet 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 hjemmesiden.
Husk også at melde flytning til mig. Til jer der ikke får nyheder fra Sejlklubben på
mail, vil vi gerne have jeres mailadresse, så vi også kan sende til jer. I kan sende
en mail til mig med jeres medlemsnummer og mailadresse.
Jeg træffes bedst torsdage mellem 18.00 og 18.45. på telefon nr. 75 43 18 45 eller på mail: jedsted@bbsyd.dk
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive: Christian Fabricius, Frank Rødgaard, Jens Kristian Jensen, Jørn Møller,
Peter Siedentopp og Poul Hansen
Passive: Lasse Andersen og Brit Kjærgård,

10

Takstblad for 2016
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Referat af generalforsamling 2016
Af Niels Frederiksen
1. Valg af dirigent

Steffen Steffensen blev valgt til dirigent.
Konstaterede at generalforsamlingen
er blevet lovlig indvarslet.
45 fremmødte er stemmeberettigede.

2. Bestyrelsens beretning

Fungerende formand, Svend Tougaard aflagde bestyrelsens beretning.
Uddrag af debatten i forlængelse af
beretningen:
- Indretning af køkken ved Kammerslusen er ikke hensigtsmæssig.
- Anvendelsen af toiletvaskene ved
Kammerslusen som køkkenvaske er ulovligt og skal stoppes.
- Generalforsamlingen besluttede
sidste år at gangbroerne ved Kammerslusen skal repareres. Det er ikke sket.
Hvorfor har bestyrelsen ikke rettet sig
efter det?
- Bestyrelsen - Ønsker at flytte debatten om broerne ved Kammerslusen
ind under pkt. 6.
- Bestyrelsen har pligt til at følge en
generalforsamlings beslutning, hvorfor
er det ikke sket? Forventer at få et svar
nu, og ikke under pkt. 6. hvad er bestyrelsens svar?
- Bestyrelsen – Tingene smuldrede
undervejs. Til sidst var der kun 2 mand
på projektet. Ingen meldte sig efter
opslag på klubbens hjemmeside. Det
er svært at skaffe frivillige.
Problemet er at de første 150 m. af
gangbroerne er livsfarlige.
- Vil bestyrelsen arbejde for at det
”byggeaffald” der ligger i strømmen
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ved Skibbroen bliver fjernet. Vi skal
henvende os til kommunen nu.
- Bestyrelsen – Affaldet er nu en del
af miljøet og er fredet i.h.t. natura
2000 og Habitatdirektivet. Kommunalbestyrelsen er indstillet på at det skal
fjernes, men må ikke.
- Bestyrelsen skulle udnytte de kontakter der er til politikkerne i Esbjerg
kommune og få det fjernet.
- Det er politikkerne der skal beordre embedsmændene til at affaldet
skal fjernes. Politikkerne ved nu at det
kan lade sig gøre. Vi skal bare sige til,
så bliver det fjernet.
- Bestyrelsen – Der vil under alle omstændigheder skulle laves en VVM undersøgelse.
- Hvis interesser varetager bestyrelsen? Lige nu skal bestyrelsen bare sidde
stille, så skal sagen nok blive klaret.
- Bestyrelsens måde at kommunikerer på er ikke befordrende for samarbejdet. I kan ikke bare flytte rundt
på hvilke både der skal ligge ved hvilke
broer som det passer jer. Det vil bringe
jer en sag på halsen hvis I fastholder
flytningen.
- Bestyrelsen – Vi forsøger at tilgodese alle, men er også nødt til tage
hensyn til at det ikke er alle broer vi
har fuld råderet over. Derfor har vi valgt at placerer Nationalpark skibet som
vi har gjort.
- Forklaringen er ikke accepteret og
det skal ikke lykkes for jer at flytte mig
Beretningen kom herefter til afstemning:
For 33 - Imod 2
Beretningen vedtaget

3. Fremlæggelse af Regnskab

Regnskaberne var i forvejen lagt på
hjemmesiden, så medlemmerne har
kunnet forberede sig.
a. Kasseren fremlagde regnskabet
for Ribe Sejlklub
Godkendt
b. Kasseren fremlagde regnskabet
for Ribe Sejlklubs havneanlæg
Godkendt
c. Ingen forslag til kontingentstigning
Godkendt
d. Ingen forslag om stigning i broleje
Godkendt
e. Forsikringsdækningen vil blive oplyst i Sejlernyt
Godkendt

4. Indkomne forslag

Niels Frederiksen fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer af § 4 i
vedtægterne: tilføjelse af mulighed
for eksklution af medlemmer med følgende tilføjelse som afsnit fire i §4
§ 4: Medlemskab
Eksklusion af aktive og passive
medlemmer kan ske når 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Eksklusionen
skal være velbegrundet og kan kun ske
i tilfælde hvor et medlem bevisligt
tilsidesætter og modarbejder foreningens/bestyrelsens og dens udvalgs arbejde og beslutninger.
I tilfælde af eksklusion skal bestyrelsens beslutning godkendes på en
følgende ordinær generalforsamling.
og i fortsættelse af femte afsnit:
Medlemmet vil herefter kunne ekskluderes.
Motivation:
Forslaget skal ses som en forebyggende foranstaltning.
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Der er ikke mulighed for at foreningen, ifølge de nuværende vedtægter,
kan ekskluderer medlemmer.
Vi kan nægte optagelse i klubben, vi
kan kræve både fjernet fra såvel broer
som bådplads, men vi har ingen mulighed for at opsige et medlemskab.
Forhåbentlig får vi aldrig brug for
paragraffen, men vi er nødt til at have
en paragraf der tager højde for at vi
kan komme ind i problemer, hvor det
vil være nødvendigt med eksklusion.
Uddrag af debatten i forlængelse af
fremsættelsen af forslaget:
- Utryg ved at bestyrelsen får denne
mulighed, bør afvente næste års generalforsamling
- Træder det i kraft når bestyrelsen
har besluttet det, eller først ved generalforsamlingen?
- Bestyrelsen – Hvis I ser hvilke krav
der stilles til at bestyrelsen kan foreslå
et medlem ekskluderet, er det ikke
bare noget man kan gøre, det skal
være bevisligt at man har modarbejdet og tilsidesat foreningens regler og
beslutninger. Eksklusionen vil træde
i kraft når bestyrelsen har besluttet
det. Men skal herefter forelægges til
beslutning på førstkommende generalforsamling. Her vil den ekskluderede
kunne fremlægge sin sag.
- Det er lang tid at skulle vente på at
få sin sag afgjort.
- Bestyrelsen bør have denne mulighed.
- Jeg er imod. Det bør I andre også
være.
Forslaget kom herefter til skriftlig
afstemning. Kræver 2/3 flertal.
For: 38 - Imod: 7 - Vedtaget

5a. Valg til bestyrelsen

På valg: Niels Frederiksen. Modtager

ikke genvalg
Per Petersen . Modtager genvalg
Jan Køpke. Modtager genvalg
Laurits Christensen. Modtager ikke
genvalg
Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer:
Niels Grün
Martin Jacobsen
Per Petersen
Jan Køpke
Ingen andre forslag. Alle blev valgt.

5b.Bestyrelsessuppleanter:

1. Niels Frederiksen 1. suppleant
2. Steffen Steffensen 2. suppleant
Begge valgt

5c. Revisorer:

Frits Sandberg - Ove Jensen
Begge valgt

5d. Revisorsuppleant:
Flemming Kondrup
Valgt

6. Broer ved Kammerslusen

Erik Lund Christensen fremlagde på
vegne af bestyrelsen, de foreløbige
resultater af financieringen af hhv.
nye flydebroer og renovering af de nuværende.
Hvad angår nye flydebroer vil den
samlede pris andrage 2.2 mio. kr.,
heraf har klubben selv 400.000 kr. så
der skal findes 1.8 mio. kr. Ved banklån
vil det betyde en årlig ekstraudgift
pr. medlem på mellem 1.700,00 kr.
og 2.400,00 kr., hvilket er urealistisk.
Derfor anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til at
arbejde videre, men at der selvfølgelig
vil blive indkaldt til ekstraordinær gen-

14

eralforsamling inden iværksættelse af
projektet.
Hvad angår renovering af de nuværende anlæg, har klubben fået et
tilbud på 1. mio. kr.
Med hensyn til kontingentstørrelse,
ligger vi meget under både Fanø og Esbjerg, så der kunne være plads til en
lille kontingentstigning.
Uddrag af den efterfølgende debat:
- Sæt kontingentet op med 1000,00
kr. pr. år, så vi kan få råd til at financierer projektet.
- Vil det ikke være muligt at søge
sponsorater i metervis.
- Vi er selv skyld i at vi står i situationen, ved at der har været manglende vedligehold og det koster.
- Det helt store behov er på de første
125 m., som er kassabel. Resten er ok.
- Få de første 125 m. af gangbroen
lavet og giv så broejerne gratis kontingent i en årrække, for at renoverer
deres egen bro.
- Få et tilbud på renovering af de
første 125 m. gangbro.
- Bestyrelsen fik for 2 år siden bemyndigelse til inden for et år, at se om
der kunne skaffes fondsmidler til et nyt
broanlæg. Hvis man ikke kunne det,
skulle man renovere det nuværende anlæg. I har ikke kunnet skaffe midlerne,
derfor skal der renoveres.
- Projektet bør deles op og tages i
etaper, med nye broer.
- Der bør indhentes flere tilbud til
renovering.
- Tag de medlemmer med i projektetgruppen, som er dem der i dag går
og renoverer anlægget.
En stor del af debatten omhandlede problemerne med, at der ikke
er medlemmer nok i klubben som vil
bruge fritiden til at yde et stykke ar-

bejde for klubben. Derfor skal vi regne
med at betale for det arbejde, der skal
laves på broerne.
Bestyrelsen fik herefter mandat til at
arbejde videre med såvel nyanlæg som
med renovering af det eksisterende anlæg, men at processen skal speedes op
af hensyn til sikkerheden ved det nuværende anlæg.
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde eller ekstraordinær generalforsamling, når der er nyt i sagen.

Ad. 7. Eventuelt

-Det blev foreslået at der afholdes
2-3 medlemsmøder om året. Bestyrelsen kan så skære ned på antallet af
bestyrelsesmøder.
- Der har været et stort forbrug af
vand på bådpladsen, det kan skyldes at
man ikke har været opmærksom på at
få lukket, hvis slangen er kommet til at
ligge ude i åen.

- Den 26. april afholdes 1.hjælps
kursus på brandstationen. Nærmere
herom i Sejlernyt.
- Aktivitetsudvalget er stoppet fra
årsskiftet, derfor er der behov for at
nye melder sig til at yde et stykke arbejde i et nyt aktivitetsudvalg. Der
efterlyses derfor nye frivillige til aktivitetsudvalget. Søren Søndergård meldte sig som den første.
- Flere gav udtryk for at tonen på
denne generalforsamling havde været
ubehagelig og havde givet et indtryk
af dem og os, i.f.t. bestyrelsen. Vi
er en klub, og bestyrelsen yder også
et stykke frivilligt arbejde, som bør
påskyndes. Derfor bør vi nu se fremad
og få den gode tone tilbage.
Dirigenten takkede af. Svend takkede herefter dirigenten for hans måde
at lede generalforsamlingen i god ro og
orden.

Mail-adresser
Vi har ved en gennemgang af medlemsregistret konstateret, at vi mangler email-adresser på mange af foreningens
medlemmer.
Hvis I er i tvivl om, hvor vidt jeres mail er registreret – eller
hvis ikke I normalt modtager mail fra klubben, så venligst
giv besked om jeres mail-adresse til: nkg@post.tele.dk
Det sparer på portoudgifterne og dermed på klubbens samlede udgifter.
Tak.
Venlig hilsen Niels Grün
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Standerhejsning 23. april

Festudvalget serverer i klubhuset efter standerhejsning.

Grillfest – sommerfest – d. 9. juli

Der afholdes grill- og sommerfest i Ribe Sejlklub, d. 9/7
2016 på bådpladsen (klubhus).
Medlemmer med påhæng og følge, skal være velkomne til
en hyggelig aften fra kl. 18.30
Der vil blive foranstaltet underholdning i løbet af aftenen –
nærmere følger.
Pris for voksne, kr. 75 Pris for børn, kr. 35
Der kan købes øl, vand og vin på stedet.
Tilmelding senest 1/7 på mail: uvp@km.dk eller tlf.
29473343
Venlig hilsen
Arrangementsudvalget, Karin, Søren, Uffe, Martin

Sommertogt

Af Truels Stauning Jensen
Efter en lang vinter på duelighedskursus med modstrøm, sydbøjer, deviationstabeller, misvisning og beholden
kurs retvisende, besluttede Kirsten og
jeg, at vi ville ud og lufte vores nyerhvervede duelighedsbevis.
Valget faldt på ”Øhavet rundt for
Smakker og andre småbåde” i uge 30.
Forinden havde vi forhørt os blandt
garvede deltagere, som vi mødte ved
vores smakketræf her i Ribe, om det
var noget for os, sådan at komme
dumpende som ”nyuddannede”. Ingen
tvivl! Det var nærmest lavet for vores
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skyld.
Som lovet mødte vi op i Gambøt på
Thurø ved Svendborg søndag eftermiddag og blev taget vel imod.
”Øhavet rundt for Smakker” er udsprunget af kapsejladsen ”Fyn rundt”,
man var dog trætte af at blive agterudsejlet og chikaneret af ”de store”. Derfor tog man i 1986 initiativet til Øhavet
rundt. Det er en anarkistisk kapsejlads,
hvor det gælder om at have det sjovt
og passe på hinanden.
Første sejlads mandag i uge 30 gik fra
Thurø til Hjortø, vi lagde først fra kaj,

da startskuddet gik, så vi var ikke med
helt i front fra starten og det viste sig
hurtigt, at vi lå i den bagerste 1/10 af
feltet på 30 både, det holdt det meste
af ugen, undtagen på den sidste sejlads, men det vender vi tilbage til.
Vejret var godt, med passende vind,
men retningen gjorde at vi måtte
krydse hele vejen ind gennem Svendborgsund. Der var mange overvejelser undervejs: Hvad kan vi? Hvad må
vi? Var det det, vi lærte i vinter? Har
færgen set os? Osv. Vores strategi, med
ikke at placere os forrest i feltet og
dermed vise vejen, viste sig at være
rigtig, vi gjorde ligesom de andre. Til
sidst skulle vi dog bruge kikkert for at
følge deres strategi.
Vi fandt Hjortø havn, hvor resten af
dagen gik med udpakning , hygge og
utrolige historier fra dagens sejlads.
Dag 2, sejlads fra Hjortø til
Ærøskøbing og derefter videre til
Kleven

17

Det blæste en del fra morgenstunden
og de mindste både tøvede med at begive sig ud i bølgerne. Vores strategi
var jo at være lidt tilbageholdende her
det første år, så derfor afventede vi
også situationen og vejret.
Vinden flovede. Så ved middagstid
begav vi os ud i det, for fok og lidt motor. Ret hurtigt viste det sig, at vinden
var mere frisk ude på det åbne vand
og af varierende styrke, så vi droppede
fokken og tog resten af turen for mo-

tor. På trods af, at det var tørvejr arbejdede lænsepumpen på højtryk og vi
måtte endog supplere med håndlænsning.
På turen over mod Ærøskøbing blev
vi et par gange frekventeret af nogle
store plastikbåde der var ude og boltre
sig i det friske vejr, de slog måske vejen forbi for at se om de havde opdaget
et større vragdel af værdi, men vi vinkede tilbage, alt ok. Det giver tryghed,
at der bliver holdt øje med en.
Turen fra Kleven til Avernakø foregik
i et adstadigt tempo, så der var tid til
dejlig frokost samt badning fra båden.
I det gode vejr sejlede vi syd om Drejø
og så om til Korshavn på Avernakø.
Her var planlagt to overnatninger af
hensyn til børnefamilierne, vi andre
nød det også med lange gåture, besøg
på stranden og frokost på en lille cafe.
Torsdag aften var sidste aften og
dermed festaften med lagkagekonkurrence og festmiddag med grill mad til
ca. 100 mennesker
Ikke alle var lige friske fra morgenstunden på afrejsedagen, så morgen-
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gymnastikken og skippermødet forud
for hjemsejladsen trak lidt ud. Her var
det, vi smed vores trumf kort. Vi lagde i
al stilhed fra kaj, før skippermødet, og
fik på denne geniale måde et kæmpe
forspring til feltet, en helt ny fornemmelse, vi nåede helt ind til broen over
Svendborgsund før de første fik kontakt
med os.
5 dage i det Sydfynske øhav var slut,
en fantastisk tur sammen med mange
glade mennesker fra hele Danmark. Vi
har allerede sat kryds i kalenderen ud
for uge 30, men denne gang holder vi
os ikke i baggrunden.

Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Niels Grün, Præstegade 27, Ribe			

Telf. 20 43 86 13

Næstformand:
Erik Lund Christensen, Gl. Grænsevej 2, Ribe		

Telf. 20 69 89 03

Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming		

Telf. 40 21 55 01

Sekretær
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe			

Telf. 40 18 45 70

Medlemmer
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			
Martin Jacobsen, Gedager 2, Ribe			

Telf. 51 50 95 39
Telf. 75 42 32 86
Telf. 30 46 10 67

Forretningsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, Gredstedbro

Telf. 75 43 18 45

Bådpladsen
Pladsmand: Aksel Jensen,Åbøllingvej 10 Tobøl, Føvling Telf. 75 39 83 45
							(kl. 18:00-19:00)
Afløser: Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, Ribe		
Telf. 29 39 11 74
							(kl. 18:00-19:00)
Havneudvalg i Ribe og Slusen
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			
Telf. 75 42 32 86
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			
Telf. 51 50 95 39
Aktivitetsudvalget
Uffe Vestergaard, Sdr. Kirkevej 20, V.Vedsted		
Karin Grün, Præstegade 27, Ribe			
Søren Søndergaard, Hundegade 5, Ribe			
Martin Jacobsen, Gedager 2. Ribe			

Telf.
Telf.
Telf.
Telf.

Udlejning Klubhus
Conny Nissen, Idrætsalle 14, Ribe (Indtil 1. maj)
Herefter udlejning: kasserer, Jan Køpke Sørensen

Telf. 61 30 10 59
Telf. 40 21 55 01

Rengøring klubhus (efter 1. maj)
Vagn Kirkmand, Seem Kirkevej 13			

Telf. 51 26 02 92
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29
29
40
30

47
47
33
46

33
33
04
10

43
43
84
67

Skibbroen, maj 2015.

Foto S. Tougaard

’Prik’ lastet til priksætning, 2016

