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Indlæg fra formanden
En sejlersæson er ved at være forbi. Bådene skal snart på land og vi kan
se tilbage på en sommer som lignede sommeren 2004, men med 14 gode
dage i juli og 3 uger i september har det jo slet ikke været så dårligt endda.
Vi har i hvert fald ikke kunnet gøre noget ved det!!
Bestyrelsen og et lille hold af frivillige, har brugt rigtig mange timer på renovering og udbygning af klubhuset, det har været en drøj omgang, men
vi har selvfølgelig også haft mange gode og sjove timer sammen under
byggeriet. Ønskeligt havde det jo været at der var kommet flere for at hjælpe til, men resultatet er vi i bestyrelsen godt tilfreds med, vi blev færdige til
vores jubilæumsdag og kunne få klubhuset indviet samtidig.
Klubhuset står nu helt færdig, og som vi af Naturarvstyrelsen havde fået
pålagt, er huset nu malet sort, og jeg synes faktisk at det ser godt ud, og
falder godt ind i omgivelserne. Vi har i hvert fald fået rigtig mange positive
tilkendegivelser, både fra turister og folk som færdes i området til daglig.
Og fra de mange sejlende gæster fra vores naboklubber, som har besøgt
os i sommer, hører vi også kun om stor tilfredshed med at kunne benytte
vores hus og de gode faciliteter vi har fået.
Som vejret har artet sig i sommer har det bevirket en god vandstand i åen,
så vi har næsten kunnet sejle hele tiden, derfor har vi også haft mange
flere gæstesejlere end vi plejer, og det har så igen betydet at broen ved
bådpladsen har været meget optaget.
Derfor vil jeg gerne at vores medlemmer vil rette sig efter § 23 i vores vedtægter:
§23: "Der må ikke henligge både ved de 6 orangemærkede pæle,
med mindre der påfyldes brændstof eller vand.
Udenfor de orange afmærkninger må både henligge til reparation i
indtil 48 timer. Behov derudover skal aftales med pladsmand/
ansvarlig for bådpladsen. Hvis der skal bruges strøm ud over oplader eller almindelig håndværktøj, skal der bruges bi måler som afleveres af den ansvarlige for bådpladsen".
Vi hører om meget stor utilfredshed med medlemmer som parkerer deres
både i længere tid ved bådpladsen, det er irriterende for de som skal have
tanket vand, eller støvsuget eller vasket deres både. De kan ikke komme
til, så vis hensyn.
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Vi har igen i år fået slået grøde i Skibbroåen - det er en opgave som sejlklubben selv skal betale for at få gjort, hvor mærkeligt det end lyder, men
der ligger altså et stykke papir på det.
På papiret står også, at det påhviler broejeren/lejeren at friholde sin bro for
grøde og andet skidt, hvilket jeg hermed gerne vil gøre opmærksom på,
for det kniber for en del af vores medlemmer at få det gjort…
Til næste år håber jeg at vi kan skrive i Sejlernyt hvilken uge slåningen vil
blive udført - det har Amtet givet mig lovning på.
Venlig hilsen
Ove Jensen

Husk
Generalforsamling d. 9. Februar 2006 kl. 19.00 i Klubhuset
Mød op og gør en forskel!
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Nyt fra kassereren, efterår 2005
Så går sommeren på hæld. og efteråret og vinteren nærmer sig.
Tiden nærmer sig også, hvor jeg skal til at udsende nye opkrævning på
medlemskontingent, broleje og lejebroer.
Har l nogle ændringer, så som udmeldelses, adresseændringer, ønske om
at købe en bro i stedet for at leje, hører jeg gerne fra jer senest d. 10-12.
Så kan jeg nå at få det rettet inden jeg udsender giroblanketter.
Til næste år er der lagt 50 kr. på brolejen og lejebroerne. Så får de der har
sådanne broer et frihavnsmærke tilsendt sammen med betaltmærket først
i april. Denne regel blev jo vedtaget på årets generalforsamling i februar.
Ændringer kan sendes til mig på:
Mailadresse: ryttergaard@post.opasia.dk.
Jeg træffes også på tlf. nr. 75431845, bedst tirsdag mellem kl. 18.30 og
19.00
Sejlerhilsen Paula Andersen, Kassereren.
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Takstblad 2006 for Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab

Kr. 650,-

Aktivt indmeldelsesgebyr

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn Hovedengen

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 750,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 1950,-

Broafgift efter 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. 800,-

Strømpenge pr. døgn

Kr. 20,-

Brusebad pr. bad

Kr. 10,-

Ekstra betaltmærkat til båd nr. 2
Alle priser er inkl. moms.
Broafgift er inkl. Pladsleje. Ved depositumsbro opkræves pladsleje.
Broafgift og pladsleje inkluderer Frihavnsmærke (kr. 50,-)
Vedtaget på generalforsamling den 10. februar 2005.
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Kr. 200,-

Optagning efterår 2005
Så skal bådene snart op. Der optages både på følgende dage:
•

Lørdag d. 22. oktober kl. 08.00

•

Søndag d. 23. oktober kl. 08.00

•

Lørdag d. 5. november kl. 08.00

•

Søndag d. 6. november kl. 08.00

•

Søndag d. 19. november kl. 08.00

Der er ophængt lister i skuret hvor man kan skrive sig på med navn, bådnavn og tlf. nummer. .
Med venlig hilsen
Kurt Schmidt og Bent Puggård

Nyt fra havnene
Havnen ved Slusen
Rutebådspladsen er i august blevet renoveret. Der er bl. a. lagt et helt nyt
brodæk.
De problemer der har været med hensyn til strømudfald er blevet rettet.
Der er blevet monteret fejlstrømsrelæer ved hver stander, så det nu ikke
længere er hele broen, men kun den enkelte stander der falder ud.
Hans Ryttergaard Andersen
Carlo Nielsen
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Fra Aktivitetsudvalgets side
Tiden går - men hvor går den hen. Atter er tiden inde til at skrive til Sejlernyt om, hvad der er sket i Aktivitetsudvalget siden sidste blad udkom. Der
er jo hændt en del og det mest glædelige er nok, at vi har fået vores eget
klubhus igen. Et klubhus, der er dejligt og fint indrettet og som modtager
enhver sejler i et lyst og venligt miljø. Det er en fryd at stå i klubhusets
køkken og lave kaffe og andet og nu mangler vi blot at afprøve huset, når
vi en gang skal holde vort første arrangement.
Nu vil den opmærksomme læser nok sige - "Hov, det passer ikke helt - der
blev da holdt reception for Sejlklubbens 100 års jubilæum?" Det er rigtigt,
men det tog bestyrelsen sig selv så fint af. Vi var der bare.
Vi er desværre ikke så mange i aktivitetsudvalget for tiden. Der er faktisk
kun Alis, Tove og Ellen, derudover Carlo, der trækker et stort læs med alt
det praktiske og Egon, der nærmest er blevet halet ind sådan lidt sidelæns, fordi han er god til alt der har med en computer at gøre.
Indtil videre er det gået med så få aktive i aktivitetsudvalget, men vort største ønske er, at kunne finde et par dygtige folk, der gerne ville være med
og som i samarbejde med os kan "holde boldene i luften", således at der
bliver "mindre bolde til hver" og det blive lidt "sjovere at lege med boldene".
Siden sidst.
Standerhejsning: Standerhejsningen foregik torsdag den 28. april. En dejlig dag med fint vejr, så selv om det blev lidt køligt til aftenstide, var der
ingen problemer med at få standeren hejst. Flot vejede den over Ribe å og
forkyndte alle om, at en ny sejlersæson var startet. Derefter var der traktement i Roklubbens klubhus, som de venligt have udlånt til os. En stor tak
skal lyde til Roklubben for husly.
Reception: Den 3. maj var der reception i anledning af Sejlklubbens 100
års jubilæum i det nye klubhus, som stod (næsten) fikst og færdigt. Aktivitetsudvalget stod ikke for arrangementet, men vi havde lovet at give en
hjælpende hånd.
Slusefesten 2005
Igen i år må Slusefesten vel nærmest betegnes som et brag af en fest. Det
er i hvert fald de positive tilkendegivelser, som vi har fået. Vejret var rigtigt
fint, stemningen var god og øllene kolde. Jo, det blev et par festlige dage i
godt selskab med sejlervenner fra vor egen sejlklub og fra nabosejlklub8

berne. I år var vi ikke så mange, som vi havde forventet, men inden vi gik
til bords i teltet lørdag aften, havde antallet af feststemte gæster alligevel
sneget sig op på 120, så vi var meget tilfredse med opbakningen.
Fredag aften:
Der var hygge og stemning i teltet. I år havde vi fået Niels Skelmose fra
Nordby på Fanø til at komme og spille på sin harmonika. Lidt
senere trådte Jørn Møller fra bestyrelsen til med sin guitar og snart gyngede teltet i takt til de liflige toner, de to
herrer lokkede frem. Det blev en god og vellykket aften
og en god start på årets SLUSEFEST.
Lørdag:
ALLE hyggede sig og nød det smukke vejr. Morgenmaden gik fint og mange sejlere fra nær og fjern kom og nød det store morgenbord garneret
med kaffe og te.
Stumpemarked har vi også stadigvæk. Mange havde været i "gemmerne"
og fundet ting og sager frem, som de fik afhændet på en god og sjov måde. Nåede du ikke at få lavet et bod i år - fortvivl ikke - du kan nå at være
med næste gang.
Tombolaen blev igen den store succes. Dog fik vi lidt klager over, at der
var alt for mange nitter i tromlerne. Det var der MÅSKE - vi fik da heller
ikke udsolgt lodderne i år og kom dermed heller ikke af med alle gevinster.
De resterende gevinster blev udloddet på middagsbilletteme. Tusind tak til
sponsorer for mange og rigtige flotte gevinster til vor tombola.
Børnesjov blev også en god aktivitet i år. Der deltog ti børn og med en retskaffen dommer - fra Varde - lykkedes det for alle børn at vinde en præmier og bagefter var der softice til alle deltagere. Tak til hr. dommer og tusind
tak til Kvickly for de fine præmier.
Fællesspisningen var bare godt. I år fik vi helstegt pattegris med
tre forskellige lækre kartoffelretter til og en udsøgt salatbar og til
dessert softice. Igen i år var maden leveret af Total Party. Musikken blev leveret af lokale - Morgenstjernen fra V. Vedsted. Musikken var god og meget høj. Til næste år kommer vor - efterhånden "hjemmevante" - musiker Jan Danneris igen. Han har fingeren på pulsen og ved, hvordan en flok sejlere kan lide musikken. Derudover havde vi besøg af en mandsling med styrthjelm, af Cleo og af Povl Dissing i en og samme person.
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Planlægning/arbejde.
Igen blev Slusefesten en god og positiv oplevelse, hvor helheden gik planmæssig og alt bare "klappede", fordi vi igen i år havde rigtig mange frivillige hjælpere, som gjorde en stor og flot indsats. TUSIND TAK skal lyde til
jer - hver og én, for uden jer havde det ikke været muligt med så stort arrangement, som Slusefesten er. Mange tak fordi l med godt humør og et
stort smil hjalp os igennem - med forberedelser og indsats før, under og efter festen. MANGE, MANGE TAK
SKAL I HAVE - ALLE SAMMEN.
Kommende aktiviteter
Så sker der snart noget i Sejlklubben igen.
Julebanko bliver den 6. november klokken 14.00 i Klubhuset. Kom og vind ænder og vin til Mortensaften. Det
bliver en festlig og hyggelig eftermiddag, hvor der vil blive lejlighed til at
købe årets - måske - første kop gløgg og æbleskiver.
Gule ærter kan vi IKKE undvære, så Alis er klar til at lave sine suveræne
gule ærter. Dem vil vi alle kunne nyde i Klubhuset fredag den 27. januar
2006
Standehejsning finder sted torsdag den 27. april 2006.
Slusefesten 2006 - fredag den 18. august og lørdag den 19. august. Husk
at sætte x i kalenderen allerede NU
For eftertiden vil Slusefesten ligge fast og altid finde sted DEN ANDEN
SIDSTE WEEKEND I AUGUST.
Det var ordene til Sejlernyt fra aktivitetsudvalgets førende pen denne
gang. Vi glæder os til at se jer til overstående arrangementer. Vi vil gøre
vores til, at det må blive nogle fornøjelige og hyggelige timer sammen.
Gjort gerning står ikke til at ændre.
Med ønske om et godt vinterhalvår, venlig hilsen
AKTIVITETSUDVALGET.
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Hyggekrogen.
Var laksen over mindstemålet ?
Efter en drabelig fight landede jeg verdens smukkeste laks, men ak og ve.
Mit målebånd var knækket, og nu var jeg i tvivl om den var over mindstemålet, eller om jeg var nødt til at sætte den ud igen - Pokkers! Men man er
vel ikke rigtig lystfisker hvis man ikke i en snæver vending kan finde på
råd, vel ?
Jeg fiskede den lille stump målebånd frem som jeg endnu havde tilbage,
og så skal du altså hjælpe mig med resten.
Ser du, hovedet var 9 centimeter langt, og halen var ligeså lang som hovedet plus halvdelen af kroppens længde. Og kroppen var nøjagtig ligeså
lang som hovedet og halen tilsammen.
Kan du hjælpe mig med at regne ud om min laks var en undermåler eller
ikke. Hvor lang var min laks?
Den som først finder det rigtige svar har vundet retten til at skrive et indlæg til Hyggekrogen.

Og så lidt at grine af.
Fristelser er svære at modstå, fordi de som regel dukker op
ved festlige lejligheder
Kan din kæreste lave mad? - Lave mad? Han kan ikke engang lave te om
morgenen. Jeg må koge vandet om aftenen, så han bare skal varme det
næste morgen.
Doktor, hvis jeg giver afkald på vin, kvinder og sang, vil jeg så leve længere? - Ikke rigtigt, men det vil føles sådan.
Det er forfærdeligt med mit mareridt. Jeg ser min svigermor komme trækkende med et forfærdeligt uhyre. Et forfærdeligt syn; blodskudte øjne, fråde om munden og lange klør. - Ja, det lyder ikke rart. - Nej, så skulle du se
uhyret.
Hørt i skolen: - Ole, kan du fortælle mig hvilken fugl, der bygger sin rede af
ler ?. - Tja, det må vel være lerduen...
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Lille Per kom hjem fra sin første skoledag, og hans mor spurgte "Har du
lært noget?" - "Ikke det mindste - vi skal komme igen i morgen!"
Hvor finder man lettest telefonnummeret på en kinesisk restaurant? På De
gule Sider.
Min hund har lært at hente avisen i postkassen. - Det ved jeg, min kat fortalte det i går.
Blondinen kommer ind på skadestuen med panden fuldstændig flænset
op. "Hvad er der dog sket?" "Jeg var ved at slå et søm i en mur med en
banan, da en mand kom forbi og foreslog mig, at bruge hovedet..."
Så var der den om manden der kom op til dyrlægen: "Min hund har det
med at jage folk på cykel, hvad skal jeg gøre?" Lægen: "Har du prøvet at
tage cyklen fra den?"
Nu fik du grinet, så er det med at holde smilet resten af dagen...
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Tur på Vadehavet for Red Barnet - igen igen.
Igen i år havde Red Barnet en fantastisk tur på Vadehavet.
Lørdag d. 10. september sejlede vi ud fra Kammerslusen, op i Lundvig
løb, hvor vi fortøjede bådene til hinanden, mens vi drak formiddagskaffe
og hyggede os, derfra rundt om Langjord, hvor frokosten blev indtaget.
Sidste år gik vi en tur på sandet; men i år forsøgte vi at sejle ind nord om
Langjord, det lykkedes kun for en enkelt båd.
Derfra sejlede vi så en tur til Mandø Flak for at hilse på sælerne der, inden
turen gik tilbage til Kammerslusen.
De 17 deltagere fik en utrolig flot
tur på Vadehavet, hvor vi så rigtig
mange fugle og sæler, og når så
vejret var fint, kunne man ikke ønske sig mere.
Ove Jensen havde valgt dagen rigtigt, vejret var flot, og takket være 4
bådejere/skippere fik alle en god
oplevelse.
At det var en god tur, kan vi se af, at 6 deltagere allerede har meldt sig til
næste års tur. Vi håber naturligvis, at det lykkes at lave en lige så god tur
igen.
Tak til Carl Schack, Hans Ryttergård Andersen, Bjarne Kiholm og Ove
Jensen for dagen.
Margit Kværnø
(Formand for Red Barnet, Ribe)
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Telefonliste for 2005
Bestyrelsen:
Formand:
Ove Jensen, Holmevej 13, 6760 Ribe
Ingen e-mail

Tlf. 75 421271

Næstformand:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: tang@c.dk

Tlf. 75 431826

Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk

Tlf. 75 431845

Sekretær:
Frits Sandberg, Albert Skeelsgade 21, 6760 Ribe
E-mail: frsa@ribekom.dk

Tlf. 75 422473

Medlem:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk

Tlf. 75 173859

Medlem:
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
Ingen e-mail

Tlf. 75 421785

Medlem:
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
E-mail: carl-schack@privat.dk

Tlf. 75 445136

Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk

Tlf. 75 431845

Bådpladsen:
Pladsmand:
Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, 6760 Ribe
(Træffes kl. 18.00 - 19.00)

Tlf. 75 441345

Afløser:
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
(Træffes kl. 18.00 - 19.00)

Tlf. 75 421785

Ansvarlig for Havnen Ribe
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
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Tlf. 75 445136
Tlf. 75 421785

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

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

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

Tlf. 75 410636
Tlf. 75 431188
Tlf. 75 431826
Tlf. 75 431826

Udlejning klubhus:
Ove Jensen, Holmevej 13, 6760 Ribe

Tlf. 75 421271

Hjemmeside adresse: www.ribe-sejlklub.dk
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