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Formanden har ordet
Af Jørn Møller
Så er vi ved enden af en sæson, hvor
sommeren her i området har været
uden de helt ekstreme udsving i vejret,
og ganske fin - vi har bestemt haft dem
der var værre, og september måned har
vist sig fra den bedste side med varme.
Vi har igen i år udskiftet et antal broer
her i Ribe havn, og vores jollepladser,
som vi egentlig havde nedlagt, blev reddet på stregen og repareret af et medlem. Det er rart at se den slags initiativer
fra andre end de sædvanlige Tordenskjolds soldater.
Noget som har præget sommeren 2009
er reparationsarbejderne på kammerslusen. Arbejdet har medført en del gener, men det er noget vi er nødt til at leve med, for reparationerne er absolut
nødvendige, og mere omfattende end
først antaget. Der har været forlydender
fremme om at stolperne på nordsiden
ikke vil blive udskiftet, men det er ikke
rigtigt - det laves som planlagt.
Også vores fest ved slusen blev præget
af reparationsarbejdet, for den faldt
sammen med tidspunktet for montering
af sluseportene, og i ugen op til festen
var der meget svingende meldinger om
mulighederne for slusning i forbindelse
med festen. Det gik dog ikke så galt,
men tilslutningen til festen var for ringe,
derfor endte vi med et lille underskud.
Festen var der ikke noget galt med - den
var efter sigende rigtig god.

måske har set i Jyske Vestkysten - klaget
over nedlæggelsen, men svaret var desværre negativt. Men jeg har modtaget
en tilkendegivelse fra formanden for
kultur og fritidsudvalget i Esbjerg kommune, Knud Jager Andersen om at
kommunen efter hans mening bør give
økonomisk hjælp til at afmærke løbene
igen, og at han vil tage sagen op med
det politiske og administrative system.
Vi har i løbet af sommeren arbejdet
med at få genoptaget samarbejdet i Vadehavets bådklubber, og det er lykkes at
få holdt et møde, hvor det blev vedtaget
at fortsætte samarbejdet. Den nye ledelse blev opfordret til at revidere vedtægter og retningslinier for samarbejdet
samt udpege et ny repræsentant til der
rådgivende udvalg i stedet for Bjarne Kiholm, som har valgt at stoppe. Lad os
håbe at vi dermed kan få lidt mere styr
på samarbejdet fremover.
Vi har i et stykke tid søgt en ny pladsmand, idet Kurt har valgt at stoppe,
men det har desværre endnu ikke været
muligt at finde én til jobbet. Er du interesseret, så meld dig hurtigst muligt. Annoncen finder du på næste side.
Jeg vil sige tak for sæsonen til alle, og
ønske jer en god vinter.
Med venlig hilsen
Jørn Møller

Afmærkningen i Vadehavet er i løbet af
sommeren blevet væsentligt forringet,
idet Farvandsvæsenet har valgt at nedlægge Kelding Lo, Mandø Gyde samt
Kaneslunden. Jeg har - som nogle af jer
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Pladsmand søges
Ribe Sejlklub søger en ny pladsmand, idet Kurt har valgt at stoppe fra udgangen af
denne sæson.
Arbejdet består af følgende:
•
•
•
•
•

Optagning og søsætning både i forbindelse med de faste dage i forår og efterår samt ved tilkald/havari
Tømme postkasse med strømpenge
Græsslåning og oprydning på bådpladsen
Frostsikring af installationer og materiel
Eftersyn og reparation af materiel

Ansættelse på timebasis (timelønnet)
Henvendelse til formanden på telefon 75 17 30 59 (dag) eller 75 17 38 59 (aften
& weekend)

Kranpladsen ved slusen
På grund af de omfattende opgravninger, som har været nødvendige for at kunne
reparere ankrene i den sydlige væg i kammerslusen, kan kranpladsen ikke benyttes. Jorden skal have tid til at sætte sig inden belastning.
Derfor er der desværre lukket for optagning/søsætning indtil 1. April
April 2010.
Vi beklager, men det er nødvendigt.
Bestyrelsen
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En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Endnu en sejlersæson går nu på hæld.
Det har været en sæson med skiftende
vejrtyper.
Så varer det heller ikke så længe, inden
der kommer opkrævninger på kontingent og broleje. Som bekendt blev der
på generalforsamlingen besluttet at forhøje kontingent og broleje med 50 kr.
hver
Er der nogle som ønsker at købe en bro
i stedet for at leje dem, kan det nås, hvis
jeg får besked inden 10. december.
Eventuel udmeldes skal ifølge vedtægterne ske skriftlig til med senest d. 31.
december for at få virkning for 2010.
Til de medlemmer som ikke fik betalt til
tiden i år, og som modtog et rykkerbrev
med gebyr, og så efterfølgende betalt
det først udsendte opkrævning, vil der
også være et rykkergebyr for 2009 på
100 kr. Derfor husk nu at for jer tilmeldt
PBS, så undgår I at medtage rykkere.

Med venlig sejlerhilsen
Paula Andersen
Jedsted Klostervej 25
6771 Gredstedbro
Tlf. 75431845
E-mail: jedsted@bbsyd.dk
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye aktive medlemmer:
Christian Husted, Erik Kahl, Helge Thestrup-Schmidt, Henrik Skjønnemand,
Karsten Damm Jensen, Karsten Esmarch Knudsen, Kasper Søndergård,
Preben Johansen Pedersen, Søren Højbjerg og Tom Petersen.
Passive:
Jesper Lauridsen og Ragnhild Lønne.

AFFALDSSORTERING ved Slusen.
Som nævnt i foråret har vi kun fået tømt
affaldscontainere hver 14. dag. Det er
gået nogenlunde, det kniber dog gevaldig at finde ud af at sortere så der kun
kommer pap og papir i papcontaineren.
Vi har også fået en stor beholder til dåser. De løse skraldespande er fjernet på
grund af "utøj".
Husk at melde evt. flytning til mig.
Jeg har fået ny E-mail: jedsted@bbsyd.
dk.
Jeg træffes bedst tirsdage mellem kl.
18.00 og 18.30
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Optagning efterår 2009
Nu er det slut for i år...
Det er efterår og bådene skal tages op. Der tages både op på følgende dage:
Lørdag d. 24. oktober kl. 08.00
Søndag d. 25. oktober kl. 08.00
Lørdag d. 07. november kl. 08.00
Søndag d. 08. november 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
Kurt Schmidt og Bent Puggård

Ribe Sejlklub

- Ændringsmeddelelse:

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

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

Takstblad 2010
For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab

Kr. 700,-

Aktivt indmeldelsesgebyr

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn (Ved hovedengen)

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 800,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 2000,-

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

Kr. 165,Kr. 6250,-

Faste optagningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Faste søsætningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Optagning/Havari på andre dage pr båd

Kr. 250,-

Søsætning/Havari på andre dage pr. båd

Kr. 250,-

Pladsleje bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 65,-

Pladsleje bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Bådvogne på bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr

Kr. 65,-

Bådvogne på bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Kranplads Kammerslusen

Kr. 100,-

Klubstander

Kr. 50,-

Frihavnsmærker

Kr. 50,-

Nøgledepositum

Kr. 200,-

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

Kr. 800,-

Strømpenge pr. døgn

Kr. 20,-

Brusebad pr. bad

Kr. 10,-

Ekstra betaltmærkat til båd nr. 2

Kr. 200,-

Broafgift er inkl. pladsleje.
Ved depositumsbro opkræves pladsleje.
Vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2009. Alle priser er inkl. moms.
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Fra aktivitetsudvalget
Af Carlo Nielsen
Kære sejlere, så er sommeren ved at
være slut. I festudvalget er Eva og Laurids kommet til, og hjerteligt velkommen
til dem.
Festudvalget har ikke lige haft de største eller særlige arrangementer på programmet, når man lige ser bort fra vores sommerfest ved slusen, som dog efter udvalgets mening - manglede tilslutning. Nu er vi fem i udvalget så mon
ikke vi kan få gang i et eller andet.
Kære medlemmer kom til vores arrangementer. I må støtte og deltage i de
aktiviteter udvalget arrangerer. Er der
ingen opbakning vil aktiviteterne i udvalget gå til.
Siden sidst har der været standerhejsning, med ca. 35 fremmødte, Fin tilslutning var det, men hvad vil der ske, hvis
vi ændrer det til en lørdag eftermiddag,
lige som vores naboklubber. Lad os få
en debat på generalforsamlingen.
Sommerfest (slusefest), hvor vi i festudvalget desværre måtte konstatere, en
stor mangel på opbakning fra Ribe sejlklubs medlemmer. Det skuffede, når
man tænker over alt det arbejde som
festudvalget har lagt i en fest af sådan
format. Det er sørgeligt, at vi kun var 78
tilmeldte, voksne og børn. Det var trods
alt fire klubber med ca. tusinder medlemmer, der var inviteret.
De få der var med til festen, havde virkelig en god fest, Fredag med hyggelige
timer i baren som Peter og Laurids passede til alles tilfredshed. Lørdag med
morgenkaffe, stumpmarked, og der
kunne købes ristede pølser øl vand og
kaffe, vores gode musik, Jan Danneris
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underholdt med sjove historier og spillede dejlig dansemusik.
Her fra festudvalget skal der lyde en stor
tak til alle der var med til festen. Selvom
der blev taget godt indenbords af de våde varer, hyggede man sig og alle opførte sig pænt. En stor tak til jer sejlere,
der var mødt.
Kære medlem. Til næste år er det Esbjerg, der arrangere sommerfesten, så
husk at støtte op omkring festen, og
meld dig til i god tid.
Til kalenderen
Standerstrygning torsdag den 1
Oktober 2009
•
Julebanko Søndag den 22 November 2009
•
Gule ærter Fredag den 12 Februar
2010
•
Generalforsamling, datoen er endnu ikke fastsat
•
Standerhejsning torsdag den 29
April 2010
Og husk så at Ribe bliver 1300 år i
2010
•

Om klubben skal lave nogle særlige arrangementer i 2010, ved vi endnu ikke,
men mon ikke vi kan få opbakning til en
fælles sejltur til Fanø,
Husk at vores kommende arrangementer vil være at finde på klubbens hjemmeside og ved opslag i Ribe og ved
Kammerslusen.
Med sejlerhilsen festudvalget, Conni,
Dorte, Eva, Laurids og Carlo

En tur til Langjord
Af Jakob Andersen
I forbindelse med årets generalforsamling foreslog Jørn Pedersen, at man gav nye
medlemmer information om lokale besejlingsforhold. Det kunne eksempelvis være
i form af informationsarrangementer, hvor de mere erfarne medlemmer kunne videregive deres viden til de nye.
Bestyrelsen bakkede op om forslaget, og der blev derfor arrangeret en tur til Langjord for alle interesserede den 14. Juni.
Turen startede fra Skibbroen i småregn med 7 deltagende både - en blanding af
nye og gamle sejlere. Ved ankomsten til Slusen kom solen frem samtidig med at
portene gik op - perfekt.
På Langjord drak vi den øl, som bestyrelsen velvilligt havde doneret, imens Bjarne
Kiholm og Thyge Jensen fortalte om tidevand, slusning, afmærkning o.s.v.
Turen hjem foregik i høj sol, og under slusningen var alle enige om, at det havde
været en god og lærerig dag som bør gentages.
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Sønderho havnefest og 10 års jubilæum
Tale af Allan Husted Christensen
Det er i dag ikke kun havnefest for Sønderho Havn, men også 10 års jubilæum,
da det nu er 10 år siden jeg, Allan Husted Christensen, rejste mig op i Ribe sejlklub og foreslog, at vi gravede en rende indtil Sønderho gamle havn, som Ribe
Sejlklub i gamle dage prøvede at holde åben ved at sejle over og grave med skovle - mænd, kvinder og børn med mad og drikke, små 100 personer i alt. - en stor
festdag.
Hele Ribe sejlklub skreg af grin og Nick Jørgensen fra A.P Jørgensen i Ribe råbte
"hvis du kan få tilladelse til at grave, så graver jeg!"
Efter at have skrevet et ringbind fuld af ansøgninger, kunne jeg vise en fin tilladelse til Nick, som så gik i gang med at køre sin største traktor til Sønderho. Der var
kun lige plads til en æske tændstikker ved hver side, da han kørte ombord på færgen.
Nick gravede hver gang det var ebbe og fik også gravet en fin rende på ½ meters
dybde. Så gik grave aggregatet i stykker i det hårde sand. Desværre blev Nick syg
og til sidst døde han, så graveriet gik helt i stå.
Så prøvede jeg at rejse mig op i Fonden Gamle Sønderho og foreslog dem at gå
ind i graveriet, da der står i deres fundat, at de vil prøve at bevare og tilbageføre
Sønderho og omegn til gamle dage. De skreg ikke af grin, men de trak meget på
smilebåndet, da de mente, at havnen var at gå for vidt. Heldigvis lovede Anders
Bjerrum at se, hvad han kunne gøre, da han godt kunne lide tanken.
De fonde jeg henvendte mig til ønskede, at der blev dannet en gruppe af Sønderhoninger til at stå bag ved havnen, så jeg kontakte da Henrik Schønau Fogh fra
Nordland 16 og overlod til ham at skrive ansøgninger til fondene, men så fik han
job på universitetet i København og så var jeg lige vidt. Så gik det hele i stå igen,
men Sønderho Borgerforeningen hjalp os.
Heldigvis læste jeg et interview i avisen med Robert Peel, Kåvervej, som havde fødselsdag og han interesserede sig meget for gamle skibe. Jeg ringede han op, og
fortalte om sejlrenden og spurgte om han ikke kendte andre Sønderhoninger, som
kunne hjælpe med at få gang i den. Han foreslog Mogens Vestergård, Landevejen
80. Han var ikke nem at få med, men det endte da med, at han blev formand i
foreningen Sønderho Havn. Nu gik Anders Bjerrum, Østerland 16 ind i projektet
for fuld kraft og fik lavet nogle fine beregninger ved nogle firmaer over tilsanding
af Vadehavet, og særlig ved Sønderho, mens Bjarne Brinck prøvegravede en rende ud til Galgedyb. Min datter Stella Husted Krogager har overtaget mit arbejde,
da hun har købt Lux, Strandvejen 41.
Da vi nu er så mange der bakker op, så lad Sønderho Havn længe leve!
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Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
E-mail: sillejagt@stofanet.dk
Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@bbsyd.dk
Sekretær:
Svend Tougaard, Gravsgade 5, 6760 Ribe
E-mail: svend@s-tougaard.dk
Medlemmer:
Anders Knudsen, Nørrebyvej 9, Vilslev, 6771 Gredstedbro
E-mail: anders100987@hotmail.com
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
E-mail: grebe@stofanet.dk
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: jedsted@bbsyd.dk

Tlf. 75 17 38 59

Tlf. 75 41 01 80

Tlf. 75 43 18 45

Tlf. 75 41 01 35

Tlf. 23 64 41 12
Tlf. 75 42 17 85

Tlf. 75 43 18 45

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

Tlf. 75 42 17 85 (kl. 18.00-19.00)

Ansvarlig for Havnen Ribe
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Anders Knudsen, Nørrebyvej 9, Vilslev, 6771 Gredstedbro

Tlf. 75 42 17 85
Tlf. 75 43 18 26
Tlf. 23 64 41 12

Ansvarlig for Havnen Kammerslusen
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe

Tlf. 75 43 18 45
Tlf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Eva Pedersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, 6760 Ribe
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe
Laurids Christensen, Kirkegade 2 th., 6771 Gredstedbro

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 75 41 01 80
Tlf. 75 42 33 40
Tlf. 61 30 10 59
Tlf 20 94 18 15

Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

Tlf. 61 30 10 59

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