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Formanden har ordet
Af Jørn Møller
Så er endnu en sæson ved at være slut
efter en sommer som man vist må sige
har været udmærket, set med sejlerøjne.
Så mon ikke de fleste har fået sejlet en
del i år - vejret har i hvert fald ikke været til hinder for det
De sidste par år er der dukket nogle
faktorer op som vil få indflydelse på vores sejlads og muligheder. Nationalparken er én af dem, og vi ved desværre
stadig ikke hvad det vil indebære for os
- vil det blive en ulempe eller en fordel?
Det vi kan håbe på er, at vi kan få indflydelse på tingene, og måske få adgang til nogle af de midler som nationalparken får at arbejde med, ligesom
vi kan håbe på at der ikke kommer begrænsninger på vores færden og muligheder. Men vi kan konkludere, at nationalparken er der, og vi skal have det
bedst mulige ud af det.
En anden ting er problemet med afmærkningen i vadehavet. Vadehavets
bådklubber forhandler for øjeblikket
med kommuner og andre myndigheder
om hvem der skal betale for afmærkningen fremover. Det er desværre ikke kun
kostene det drejer sig om, det er også
tønderne i Knudedyb. Man kan sige, at
kostene kunne vi nok selv håndtere,
men ikke tønderne, de kræver kraftigere
grej. Men lad os håbe at der bliver fundet en løsning på problemet.
Den nye fredningsaftale for Hovedengen er også en ting som man kan bekymre sig om. Der har i sommer været
en episode med en klage fra en beboer
på Skibbroen, som resulterede i at vi af
kommunen blev pålagt at lade bevoks-

ningen være i fred - al beskæring skal
foretages af kommunens folk. Under
min samtale med kommunens medarbejder skinnede det tydeligt igennem at
man var bange for at komme til at træde DN over tæerne, i hvert fald indtil
fredningsaftalen er helt på plads. Hvad
fredningen så senere vil komme til at
betyde for os er uvist, men i hvert fald
så er kommunen enige med os i, at når
der er bådebroer, skal de også kunne
bruges - ellers er det jo formålsløst. Så
forhåbentligt får vi fjernet den bevoksning der er i vejen, både på land og i
vandet inden alt for længe.
Vi har her i efteråret haft et møde med
kommunen vedrørende vores muligheder for renovering af havnen ved slusen.
Mødet fandt sted ved slusen, hvor vi besigtigede forholdene og fik en snak om
forskellige muligheder. Resultatet af mødet kender vi endnu ikke - ting taget tid i
kommunen - men én ting kom der umidelbart ud af det. Det er ikke muligt at
etablere et slæbested til større både der
hvor der naturligt er en rampe ned til
vandet, idet der er meget lavvandet
temmelig langt ud i åen. En rampe vil
skulle etableres ca. 20 meter længere
ude mod slusen, hvor der skal graves
rigtig meget, og vi vil skulle sørge for at
få etableret en parkeringsplads. Det vil
alt i alt være et ganske stort anlægsarbejde, og det vil blive dyrt. Så det er vist
desværre ikke realistisk.
Med venlig hilsen
Jørn Møller
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Betalingsmærkater med mere
Vi har været på tur rundt i havnene, og har konstateret at der er rigtig mange som
ikke har betalingsmærkater på bådene, ligesom der ved nogle broer ligger 2 både
uden på hinanden. Desuden kniber det for mange gevaldigt med at holde græsset
nede ved bådpladserne ved slusen.
Disse forhold skal vi have strammet op på, så derfor:
• Både som ikke har betalingsmærkat påsat efter d. 18. oktober 2010 vil blive

betragtet som gæstebåde, og medlemmet som har brugsretten til broen båden ligger ved vil blive opkrævet betaling efter gældende regler.

• Vi forventer at alle både der ligger i 2. position er fjernet samme dato.
• Broejere som ikke pr. 18. oktober har slået græs ved deres bro vil blive op-

krævet for en timeløn til rydning. Det er muligt at låne foreningens buskrydder ved henvendelse i forvejen til Hans eller Per.

• På bådpladsen ligger en stor træbåd smidt. Pågældende ejer bedes fjerne

båden straks, da der ikke er betalingsmærkat på båden.

Der vil blive gennemført en ny inspektionsrunde i starten af uge 42
Bestyrelsen

Kranpladsen ved slusen
Der er desværre fortsat problemer med bæreevnen på pladsen. Der vil her i efteråret ligge køreplader, så det er muligt at benytte pladsen, men de vil blive fjernet
ca. midt i november.
Derefter er der lukket for optagning/søsætning indtil 1. April 2011.
Vi beklager, men det er nødvendigt.
Bestyrelsen
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En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Sommeren går på hæld og sejlersæsonen er ved at være slut for i år.

Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:

Inden længe går året også på hæld, og
dermed kommer også for tiden til udsendelse af nye opkrævninger for kontingent og bro leje for 2011.

Aktive: Brian Lønne, Erik Lund Christensen, Henrik Alsted, Kent Sylvestersen,
Poul Erik Andersbo og Thomas Feddersen.

De kommer jo som bekendt fra PBS.
HUSK nu at meld dem til PBS. Ønsker I
ændring af jeres forhold omkring at købe en bro i stedet for at leje, er det tiden
hvor det skal oplyses, og senest 15. november, hvis det skal kunne nås at blive
rettet på de kommende opkrævninger.
Når I det ikke inden den dato, så ring
eller send en mail, så finder vi også ud
af det.

Passive: Finn Troelsen og Lene Jensen.

Eventuel udmelding skal ifølge vedtægterne ske skriftlig senest d. 31. december.
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 2010 på
100 kr. Så endnu engang tilmeld nu til
PBS.
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
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Optagning efterår 2010
Nu er det slut for i år...
Det er efterår og bådene skal tages op. Der tages både op på følgende dage:
Lørdag d. 30. oktober kl. 08.00
Søndag d. 31. oktober kl. 08.00
Lørdag d. 13. november kl. 08.00
Søndag d. 14. 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
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 2011
For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab (Junior ½ pris)

Kr. 700,-

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 19. februar 2009. Alle priser er inkl. moms.
Junior gælder indtil 18 år
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Fra aktivitetsudvalget
Af Carlo Nielsen
Der har ikke været den store aktivitet fra
festudvalget i år 2010 til trods for at Ribe by har fejret 1300 års jubilæum. Det
har ikke været mulig at få noget på benene, og eneste forslag var natsejlads til
Nordby men vejret ville ikke som vi ville.
Esbjerg sejlklub har holdt vores sejlerfest. Det er et arrangement for alle medlemmer i de fire sejlklubber, og trods
det var der kun 90 tilmeldte. Det vil vi
dog ikke fokusere på, men blot konstatere at sejlerfolket er et glad folkefærd.
De, som var med hyggede sig med
morgenkaffe, stumpemarked og en fest
om aften med god mad og noget rigtig
godt musik. Altså når man tænker på,
hvor mange der gik glip af en god fest,
To personer pr. båd, så er der kun 45
både fra fire klubber med over femhundrede både. Fra Ribe var der kun
fem både
I skrivende stund arbejdes der med et
fælles møde med de fire klubber som
holder sejlerfest. Hvad skal der ske nu
hvor vi hver især har holdt festen. Skal
man forsætte eller skal man stoppe,
måske skal man holde festen i juni, eller
er der fælles interesse for helt nye tiltag,
eller er sejlerne generelt ved at være
trætte af de store fester
Arrangementer 2010 - 2011
Standerstrygning
Torsdag den 7. oktober kl. 19.00 ved
klubstanderen på Skibbroen.
Julebanko
Søndag den 5. december 2010 kl.
14.00 i klubhuset.
8

Gule ærter
Lørdag den 12. februar 2011 kl. 18.00
i klubhuset.
Og husk så lige generalforsamlingen i
februar.
Lige til slut et par kloge ord fra Storm P.
Nu har jeg gået her i tre timer og kedet
mig nederdrægtigt, og det kalder man
fest.
Tiden er efterhånden blevet sådan, at
hvis man opfører sig normal, så er man
ikke rigtig klog.
Man agter at undersøge havdybderne
for at finde uhyrer, som om vi ikke havde nok af dem i forvejen.
Man kan opbevare alt i spiritus, undtagen en hemmelighed.

Smakkesejl ved Ribe Skibbro
Af Ib Ivar Dahl
Ribe Sejlklub i samarbejde med andre af byens foreninger inviterede smakkesejlere
fra Østdanmark til at fejre Ribe som 1300 år gammel søfartsby. Det skulle foregå i
uge 28. De første af os ankom med joller på trailer om onsdagen og satte de små
skibe ud på åen fra sejlklubbens fine slæbested godt rådgivet af en venlig pladsmand.
Torsdag sejlede vi på åen og nogle for
årer og sejl så langt op ad den lille sidestrøm som til Liden Kirstens bro.
Fredag gik turen for frisk vestenmodvind
ud til Kammerslusen. Master ned og master op ved broen over omfartsvejen. Og
mange, mange kryds inklusiv hyggelige
møder med sortbrogede søkøer og Ribe
Domkirke som smukt agtermærke på turen.
Lørdag gik vi igen ned ad åen og blev sluset ud klokken 8 sammen med Jagt, Mejsen af Ribe og to grønne motorbåde bemandet med kyndige vadehavsfolk. Under
deres vejledning strøg vi trods modvind med 5 knob over grunden i krydsbenene
medstrøms ud til Riber Red, hvor tremastet Skonnert, Maja af Hvide Sande modtog
os på dækket med rundstykker og friskbrygget kaffe.
Mens strømmen endnu stod fralands på
faldende vande fortsatte vi ud i havet til
Langjord. Undervejs talte vi mere end
hundrede sæler inde på grundene på
Mandøsiden, og sælerne kom desuden
ganske nær jollerne og hilste på os.
Efter frokost- madpakker på Langjord gik
turen tilbage til Kammerslusen medstrøms
på stigende vand, og med et par sydvestlige tordenagtige byger i ryggen strøg jollerne af sted tilbage mod diget og landet
så skummet føg. Vi ventede ved bøjerne
foran slusen, mens regnen trommede i
olietøjet og nogen af os tjelede båden
med et sejl for at holde tobakken tør og fyr på piben.
Det har været en fantastisk oplevelse at sejle ud i Vadehavet fra Ribe.
Lad mig sige det som det er: Hvis vi ikke havde fået den invitation med lovning om
kyndig vejledning og lodsning, havde vi ikke dristet os til at besejle det farvand
med vores små joller.
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Gode fortællinger om egnen, byen, havet, fugle,
dyr, sæler og hvaler fik vi som ekstra bonus.
Skulle sejlklubben og initiativfolkene bag den invitere til en lignende tur en anden gang, vil vi
varmt anbefale det til vore østdanske jollevenner.
Stor tak til sejlskibsfolkene i Ribe og Ribe Sejlklub
som stillede slæbested, teltplads og et velfungerende klubhus til rådighed.
Blandt deltagerne var private repræsentanter for
Meginjollernes forening. Roskilde Produktionshøjskole og Vikingeskibshallen i Roskilde. Fyns
Smakkelaug og Øhavets Smakkecenter på Strynø
samt sydvestjyske smakke- og træskibsfolk.
Tak for gæstfrihed og en tindrende oplevelse.
Til lykke med de 1300 år som søfartsby.
På vegne af smakkesejlerne, Ribe Uge 28.
Ib Ivar Dahl
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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:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: ocani50@hotmail.com
Anders Knudsen, Nørrebyvej 9, Vilslev, 6771 Gredstedbro
E-mail: anders100987@hotmail.com
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, 6740 Bramming
E-mail: jan@kopke.info
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: jedsted@bbsyd.dk

Tlf. 75 17 30 59

Tlf. 75 41 01 80

Tlf. 75 43 18 45

Tlf. 75 41 01 35

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 23 64 41 12
Tlf. 40 21 55 01

Tlf. 75 43 18 45

Bådpladsen:
Pladsmand:
Aksel Jensen, Åbøllingvej 10, Tobøl, 6683 Føvling
Afløser:
Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, 6760 Ribe

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

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

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
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe
Eva Pedersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, 6760 Ribe
Laurids Kristensen, Kirkegade 2 th., 6771 Gredstedbro
Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

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

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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