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Indlæg fra formanden
Af Ove Jensen
Sejlersæsonen 2007 er ved at være
slut, vi er på vej ind i efteråret og vore
både skal snart på land, og andre interesser venter formentlig her til den mørke vintertid.
Sejlervejret har i år nok været det dårligste vi kan mindes i mange år, de
planlagte ture rundt til de forskellige
mål man havde sat sig, er der nok for
manges vedkommende blevet ændret
en del på, men vi må så bare håbe på
det bliver bedre til næste år.
Sejlturen for Red Barnet måtte desværre også aflyses på grund af vejret,
en sejltur hvor der var tilmeldt 72 deltagere, men jeg syntes det var flot at der
var 16 af vore medlemmer der havde
stillet sin båd til rådighed for denne
dag.
Den kraftige sommerstorm vi havde
den sidste uge i juni var årsag til at flere
koste i vores område knækkede eller
forsvandt, de største gener eller farer
ved det, var jo nok stumperne der stod
tilbage de var svære at få øje på, men
nye koste er nu på plads igen og stumperne er rykket op.
Vi har her i eftersommeren, med Erling Basse og Torben Hvids hjælp, fået
gravet nye og højere strømstandere ned
langs broen på bådpladsen, så de er nu
bedre sikret mod de høje vandstande
der med mellemrum indtræffer i vinterhalvåret, de er samtidig blevet monteret
med nye lovlige CE stik, med de nye stik
skal vi så lige fremover tænke på, at vi
selv skal have en ledning med en Ce
hanstik når vi skal bruge strøm fra disse
standere.
I et nyhedsbrev fra Esbjerg Søsport
fortæller Formanden, at de har mere

end 40 medlemmer på ventelisten for at
få fast liggeplads, og samtidig er der set
en stigning i større lystbåde blandt medlemmerne, derfor har Esbjerg Søsports
bestyrelse udarbejdet et midlertidigt projekt for udvidelse af deres bro 3 med 24
liggepladser, skitseprojektet er blevet forelagt Esbjerg Havn, som har givet tilsagn om, at man ikke derfra vil gøre
indsigelser mod udvidelsesplanen, såfremt Esbjerg Søsport skulle beslutte sig
for at gennemføre udvidelsen.
Medlemmerne bliver nu indkaldt til et
møde og drøftelse af det fremlagte projekt.
Efter en længere pause har ledelsen
for Vadehavets bådklubber indkaldt til
møde d. 24 okt. på Fanø for igen, at få
gang i samarbejdet klubberne imellem.
For de mange nye medlemmer der er
kommen inden for de senere år, som
måske ikke ved hvad V.B. er, eller står
for, kan jeg fortælle, at sammenslutningen V.B. er stiftet på et møde i Ribe d. 2
marts 1993, sammenslutningen talte
dengang ca. 600 mdl. ( i dag er der
nok ca. 800 mdl.) fordelt på følgende 8
klubber :
Højer - Vidå - Rømø - Fanø - Esbjerg - Ribe - Ho bugt - Varde.
Formålet er, at styrke sammenholdet
og fællesskabet klubberne imellem. At
få indflydelse på de beslutninger, der
vedrører vor fremtidige muligheder for
sejlads i vadehavet. At virke for et større
kendskab til vadehavet, dets muligheder
for sejlads og dets sårbare miljø.
Traditionen tro sluttede vi vores sejlersæson af med standerstrygning d. 1
torsdag aften i Oktober, hvor der trods
det mørke og regnfulde vejr var et rigtig
3

godt fremmøde, omkring 40 mennesker
var mødt op for at være med til en hyggelig aften, og efter at have taget standeren ned på Skibbroen, samledes vi i

klubhuset, hvor aktivitetsudvalget ventede os med et flot traktement, og til et
par timers hyggelig samvær.
Venlig hilsen Ove Jensen

Optagning efterår 2007
Det er efterår og bådene skal op. Der tages både op
på følgende dage:
•
•
•
•

Lørdag d. 3. november kl. 08.00
Søndag d. 4. november kl. 08.00
Lørdag d. 17. november kl. 08.00
Søndag d. 18. november kl. 08.00

På de ophængte lister skriver man sig på med navn,
bådnavn og tlf. nummer.
Husk at skrive medlemsnummer på bådvognen.

DSC VHF Kursus i klubhuset
Vi vil forsøge at arrangere et DSC VHF kursus i klubhuset her i vinter.
Betingelsen for at det kan blive til noget er mindst 10 deltagere. Detaljer og pris er
endnu ikke fastlagt, men det er vigtigt at du tilkendegiver din interesse, ellers løber
det ud i sandet.
Interesserede bedes kontakte Ove på tlf. 75 42 12 71 hurtigst muligt.
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Indlæg fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Så gik den sommer. Det vil også sige
at tiden nærmer sig, hvor der igen skal
udsendes opkrævning på medlemskontingent og broleje.
Til jer som har tilmeldt betaling via.
PBS sker det automatisk. I modtager et
brev fra PBS, at der betales kontingent
og broleje d. 15. januar fra den konto, I
har tilmeldt betalingen til.
Til jer der ikke er tilmeldt PBS ; I modtager også er brev fra PBS med et giroindbetalingskort med mulighed for at tilmelde jer til PBS. I skal selv tilmelde jer i
jeres egen bank. Få jer nu tilmeldt, så
får I ikke betalt for sent, og undgår derved rykkergebyr. Husk at melde ny
adresse til mig.
Husk også at sidst frist for evt. udmeldes er d. 31-12. Det skal ske skriftlig i
følge vedtægterne, enten pr. brev eller
send en mail. Se min mailadresse og
adresse i telefonlisten.

Ribe Sejlklub

Sejlklubben byder velkommen til følgenfølgende nye medlemmer:
Carsten Bertelsen, Maj Unnerup, Flemming Kondrup, Hans Nissen, Henning
Paulsen, Jan Køpke Sørensen, Jens
Mærsk, Jørgen Lydom, Karsten Legaard,
Klaus Thorø Nielsen, Michael Nørgaard,
Morten Fabrin, Nikolaj Saaterup og
Thomas Jensen
Husk at meddele mig ny adresse, hvis I
flytter - I kan bruge ændringsmeddelelsen herunder eller kontakte mig pr. telefon eller på e-mail ryttergaard@post.
opasia.dk. Jeg træffes bedst tirsdag
mellem 18.30 og 19.00
Med venlig sejlerhilsen
Forretningsfører Paula Andersen

- Ændringsmeddelelse:

Jeg er flyttet
Medlemsnummer

Navn

Ny adresse
Nyt telefonnummer
Eventuel E-mail adresse

Underskrift
Kan sendes til Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro eller
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk
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Fra aktivitetsudvalget
Af Ellen Tang Nielsen
Det er slet ikke til at forstå, at der allerede er dead-line for Sejlernyt. Sejlesæsonen er ved at være forbi, og der har
allerede været standerstrygning. Vi er
begyndt på de tre sidste måneder i år
2007 og dagene bliver kortere. Så nu er
det snart sidste udkald for at sejle en tur,
mens der er fint vejr.
Det har været en dårlig sommer, når
nu vi snakker om sommeren. Maj og det
halve af juni var skønne måneder, hvor
vi sukkede over varmen, men så skiftede
vejrguderne taktik og vi fik den ene
regnfulde periode efter den anden. Så
er det altså ikke så sjovt at sejle, som
når det er fint vejr.
Vi holder vist alle sammen af, at vi
kan benytte frihavnsordningen og vi nyder at besøge naboklubberne. Vi er meget glade for de lokale sejlere, der altid
er søde og rare og snaksalige. Vi føler
os velkomne, når vi oftest tager til Fanø,
men både i Esbjerg og Varde er der altid en hyggelig stemning .
Derfor gør det så ondt helt ind i sjælen, at der i Ribe Sejlklub, har været
nogle mislyde over sejlere fra anden
klub. De havde ikke gjort noget, de var
der bare, men lokale sejlere ville bestemme. Det er der vist ingen, der ønsker at opleve en gang til. Det kan vi ikke være bekendt, så lad os alle blive
enige om, at vi vil være ligeså søde og
rare og gæstfrie overfor vore naboklubber, som vi selv oplever det.
Det var et lille hjertesuk, men det var
berettiget og så ikke mere herom. Det
skal ikke kommenteres yderligere.
Sæsonen startede med standerhejsningen torsdag den 29. april 2007. Det
er altid en glæde, når formanden Ove
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Jensen hejser standeren, mens de fremmødte medlemmer står i en bue omkring flagstangen og synger en sang.
Derefter gik alle i samlet trop til klubhuset, hvor øl og vand og kaffe med pålægsmadder stod klar til at blive fortæret. I år ville vi synge af de små blå
sanghefter, og det blev til et par sange.
Ellers var der almindelig hygge, hvor
snakken gik. Det er sjov oplevelse og stå
lidt i baggrunden og bare lytte til den
livlige summen , der er i lokalet, når alle
sejlere snakker på een gang. Godt 40
medlemmer havde valgt at mødt op til
denne dejlige forårsaften med super
godt vejr.
Den 9. Juni 2007 havde vi arrangeret
sommerfest i klubhuset, som erstatning
for vor slusefest. og med festudvalget
blev vi ca. 40 medlemmer med deltagelse fra både Fanø og Esbjerg. Det
blev en dejlig og varm og våd fest, og vi
morede os alle sammen. De sidste deltagere gik vist hjem klokken halvfem
næste morgen.
Maden fik vi fra Total Party, som har
leveret maden til Slusefesten i en årrække, og vi har altid været godt tilfredse
med dem, så festudvalget blev enige
om, at det naturligvis var der vi ville have festmaden. siger jeg nu, at der var rigelig mængde mad og det var dejlig
varm og i bedste kvalitet, så vil jeg lyve,
så det gør jeg ikke, så den om maden
lader vi stå. Til dessert kom Alis med sin
dejlige jordbærkage, og var den god.
Ja, det var den og den blev næsten spist
op rub og stub. Senere på aftenen spillede en søster til en sejler lidt for os.
Først guitar og dernæst harmonika. som
lød vældigt fint og en liflig musik steg op

under loftet.
Den 1. september havde Fanø Sejlklub arrangeret Uddybningsfest og
hvem andre kunne være ophavsmænd
og kvinder til en så gigantisk, god fest,
end de forhenværende Ribe-sejlere, Pia
og Ole Jakobsen.
De havde sammen med Flemming og
Karen fra Fanø taget initiativ til at få
stable en fest op. Det hele kørte efter
samme koncept, som tidligere Slusefester med almindelig hygge fredag aften,
morgenmad, stumpemarked, tombola,
spisning, og dans om aftenen. Det hele
svingede og vi havde en god weekend
på Fanø. Fra Ribe var vi repræsenteret
med fem både og det var godt nok,
men jeg vil da sige, at I gik glip af en
god fest. Håbet er, at Fanø Sejlklub igen
vil holde "havnefest", for de har forholdene i orden til at stable så stor en fest
op. Der var plads nok og der var god
adgang til køkkenet.

Kommende aktiviteter
Julebanko
Julebanko vil, som de forrige år, blive
arrangeret den første søndag i november. Nemlig søndag den 4. November
klokken 14.30 og det er med mange fine gevinster. Som vi plejer, vil der være
en pause, hvor vi gerne vil servere en
kop gløgg og æbleskiver. Dermed har vi
markeret, at julen er godt på vej. Kom
og vær med til banko og vind en and,
en god rødvin eller andre fine sager.
Øvrige arrangementer er ikke planlagt endnu, men kig på opslagstavlen
ved klubhuset, på terrassen ved Kammerslusen og på hjemmesiden. Ellers
hold godt øje med Uge-Avisen, hvor vi
vil annoncere arrangementerne.

Ja det var så, hvad jeg valgte at vælge
at bringe i vor lille artikel.
Og til allersidst lidt at grine af:
Det var den værste syndflod i mands
minde. Digerne var sprunget, og vandet
stod meterhøjt i gaderne. Et redningshold i en robåd fik øje på en ranglet,
sort skikkelse på taget af en bungalow.
- Spring herned! råbte de fra båden,
vandet stiger!
- Red blot de andre! lød stemmen fra
hustaget, jeg er pastor Clausen. Herren
vil se til, at der intet sker med mig!
Så roede de videre og vandet steg. Nu
kom der en motorbåd forbi, og bungalowen var helt under vand. Pastor Clausen stod i vand til livet.
- Kom op i båden, sagde redningsfolkene, vandet stiger stadig!
- Red blot de andre, sagde præsten med
klaprende tænder, jeg er vis på, at Herren vil frelse mig.
Så sejlede de videre og vandet steg og
steg, men nu kom der en helikopter hen
over den oversvømmede by.
- Vi firer en lejder ned, lød det oppe fra
helikopteren til præsten, der stod i vand
til hagen.
- Red blot de andre. Jeg er præst - gurgle - Gud vil frelse - gurgle - gurgle. . .
Og præsten forsvandt under vandet og
druknede. Et øjeblik efter stod præsten
foran sin skaber.
- Herre! Jeg stolede sådan på dig. Hvordan kunne du svigte mig?
- Svigte dig? råbte Gud, jeg sendte først
en robåd, så en motorbåd og så en helikopter for at redde dig! Hvad mere forlanger du?
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Sønderho havn
En undergruppe under Sønderho borgerforening
Så er vi godt i gang - men hvor står vi nu?
Hvad har vi nået - hvor går vi hen?
Økonomi:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vi har fået overført kr. 75.000,-. i fondspenge til Havnen til næste år.
Vi har indsamlet kr. 16.000,- i Sønderho, og det "drypper" stadig.
Torben Mahler har lavet tegning af æ' Kåver ud fra Per Hofmans materialer
Fanøspecialisten har givet kr. 1.000,- i sponsorstøtte
Fra Kulturelt Samråd kr. 5.000,Tilskud på kr. 7.500,- fra Sønderho Borgerforening samt leje af Forsamlingshus
Fra Bageren Sønderho kaffe og Fanøkringle
Carlos har lavet logo
Kommunen hjulpet med transport
Vi har lånt kunstværker af Kunstmuseet
Vio har lånt skillevægge af Biblioteket

Tusind tak til alle der har hjulpet!
Du kan stadig støtte projekterne ved at indbetale på vores bankkonto: 9684
0000151211 samt på girokort i info-rummet, turistkontoret og på udstillingen den
18.10 2007, og ved at købe vore streamers, klistermærker og badges.
Tilladelser:
•
•
•

Vi har gravetilladelse over Keldsand til havnen
Vi har tilladelse til at genrejse kåveren.
Vi har meget positiv tilkendegivelse fra Borgmesteren og Turist- og erhvervschefen

Så nu skal der laves hydrauliske undersøgelser for at se om vi kan få en effektiv
gennemstrømning, så der ikke sker en hurtig tilsanding igen, der skal laves ansøgning om byggetilladelse til kåveren og der skal findes mange penge til udførelse af
projekterne, som vi håber kan udføres af lokale håndværkere og producenter.
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Støtte fra Fanø Byråd og Turistforening
Ordlyd af brev fra Fanøs borgmester og Erhvervs- og Turistforening
Fanø Byråd støtter jeres maritime projekter for Sønderho Havn
En genetablering af sejlrenden fra Knudedyb til Sønderho Havn vil medføre at
der bliver meget bedre muligheder for sejlads til og fra Sønderho.
Igennem mange år har Sønderho været et yndet udflugtsmål for lystsejlere i Vadehavet og for udenlandske sejlere på besøg i den danske del af Vadehavet. Det er
vores håb at genetablering af sejlrenden igen vil give mange besøg ad søvejen til
Sønderho.
En uddybning af sejlrenden vil formentlig også medføre at flere charterbåde vil
komme på besøg.
Foruden besøg af de udefra kommende lyst- og charterbåde, får både de lokale
beboere i Sønderho og byens gæster væsentlig bedre mulighed for at kunne sejle
ud fra Sønderho og opleve den spændende natur i Vadehavet.
Endelig, men også af væsentlig betydning, vil fedningsstationen hurtigere kunne
få søsat sin redningsbåd ved ulykker i farvandet øst for Fanø.
Forbedrede sejlmuligheder til og fra Sønderho, kan være med til at genoplive det
liv, der gennem generationer har været i og ved Sønderho Havn.
Genrejsning af kåveren vil ligeledes være med til at markere Sønderhos historie,
og med sin størrelse og placering vil den uden tvivl give anledning til spørgsmål og
svar der vil være med til at udbrede kendskabet til Sønderhos spændende maritime
historie.
Vi vil derfor varmt anbefale projektet.
Vedr. støtteerklæring til arbejdsgruppen Sønderho Havn
Fanø Erhvervs- og Turistforening skal herved meddele sin fulde støtte til arbejdsgruppen Sønderho Havn's arbejde med en genetablering af sejlrenden fra knudedyb til Sønderho Havn og opsætning af en kåver ved Sønderho.
Begge projekter vil uden tvivl have stor kulturel værdi. Den maritime fortid har
haft afgørende betydning for Fanøs udvikling og væsentlige dele af den særlige
kultur på Fanø er afledt af den maritime historie. Det gælder bygningsværker, dans
og musik og meget mere. Genetablering af sejlrenden og opsætning af kåveren
kan være med til at bevare og revitalisere denne særlige kultur, skabe nyt liv i den
tidligere storhavn Sønderho.
Men genetablering af sejlrenden vil også kunne få erhvervsmæssig betydning.
For det første er den særlige Fanø kultur en væsentlig del af øens turistmæssige attraktionsværdi, og for det andet giver en genåbning af havnen i Sønderho nye turistmæssige muligheder for påde privat lystsejlades samt at udvikle nye turistprodukter med charterbåde.
Fanø Erhvervs- og Turistforening kan derfor varmt anbefale de 2 projekter.
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Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Ove Jensen, Holmevej 13, 6760 Ribe
E-mail: r-oj@stofanet.dk
Næstformand:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: tang@c.dk
Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk
Sekretær:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Medlemmer:
Erling Basse, Højrupvej 25, Højrup, 6510 Gram
E-mail: hannekaffekande@hotmail.com
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
Ingen e-mail
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
E-mail: carl-schack@privat.dk
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk

Tlf. 75 421271

Tlf. 40 931826

Tlf. 75 431845

Tlf. 75 173059

Tlf. 21 467111
Tlf. 75 421785
Tlf. 75 445136

Tlf. 75 431845

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

Tlf. 75 441345

(kl. 18.00-19.00)

Tlf. 75 421785

(kl. 18.00-19.00)

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

Tlf. 75 445136
Tlf. 75 421785

Ansvarlig for Havnen Kammerslusen
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Erling Basse, Højrupvej 25, Højrup, 6510 Gram

Tlf. 75 431845
Tlf. 40 931826
Tlf. 21 467111

Aktivitetsudvalget:
Tove Christensen, Hans Jacobsvej 44, 6760 Ribe
Egon Christensen, Hams Jacobsvej 77, 6760 Ribe
Alis Kjærgård, Kongeåvej 12 st., 6771 Gredstedbro
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe
Hanne Nielsen, Koldingvej 71, 6760 Ribe

Tlf. 29 250636
Tlf. 40 860636
Tlf. 75 431188
Tlf. 40 931826
Tlf. 75 424719
Tlf. 75 437059

Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

Tlf. 75 424719
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Takstblad 2007
For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab

Kr. 650,-

Aktivt indmeldelsesgebyr

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn (Ved hovedengen)

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 750,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 1950,-

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

Kr. 160,Kr. 6250,-

Faste optagningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Faste søsætningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Optagning/Havari på andre dage pr båd

Kr. 250,-

Søsætning/Havari på andre dage pr. båd

Kr. 250,-

Pladsleje bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 65,-

Pladsleje bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Bådvogne på bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr

Kr. 65,-

Bådvogne på bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Kranplads Kammerslusen

Kr. 100,-

Klubstander

Kr. 50,-

Frihavnsmærker

Kr. 50,-

Nøgledepositum

Kr. 200,-

Leje af klubhus (kr. 1000,- for passive medlemmer)

Kr. 800,-

Strømpenge pr. døgn

Kr. 20,-

Brusebad pr. bad

Kr. 10,-

Ekstra betaltmærkat til båd nr. 2

Kr. 200,-

Broafgift er inkl. pladsleje.
Ved depositumsbro opkræves pladsleje.
Vedtaget på generalforsamling den 9. februar 2005. Alle priser er inkl. moms.
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