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Julie Havn var forhindret i at deltage i fotograferingen
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Kom ind til
en Blå time og
få overblik over
dine muligheder

søsport og fiskeriartikler
Erik Brag
Sundgade 11 . 6400 Sønderborg . Tlf. /fax +45 74 48 64 03
E-mail: brag@bragsoesport.dk . www.bragsoesport.dk

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg

Gråsten
Boghandel

Ulsnæscentret · 6300 Gråsten
Telefon 74 65 44 22 · Fax 74 65 44 11
E-mail: 4890@bogpost.dk

BHJ - globale muligheder

Ingredienser i verdensklasse
BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og
kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien.
Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden.
Se mere på bhj.com

- when you are looking for real value

BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Bis vier Minuten vorm Start
dürfen wir noch liefern

GEHT NICHT? GEHT DOCH!
Als etablierter Vollservicebetrieb nehmen wir den Begriff Service
sehr ernst. Wir verfügen über viele Jahrzehnte Know-how, über
Winterlagerhallen, Werkstätten, ein Motor-Zentrum für alle
Arbeiten rund um den Motor, ein Sicherheits-Zentrum mit Service
für Rettungswesten und Rettungsinseln und ein umfangreiches
Produktsortiment. Auf 350 m² Ladenfläche finden Sie alles
rund ums Boot.
Wir sind offizieller Vertreter von:

FLENSBURGER YACHT-SERVICE GMBH & CO. KG
Am Industriehafen 4 · D-24937 Flensburg
Tel.: 0461-17727-0
info@fys.de · www.fys.de
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Formandens
side
Den 2. april blev Klub standeren hejst, og var
hermed ”startskudet” på den nye sejlsæson 2016
Ved standerhejsningen, fortsatte vi traditionen fra de sidste to år med at synge den
omdelte sang.
Der er tale om en god forårssang, som de
fleste af os nok kender og kan synge med
på. Ikke så maritim en sang, men alligevel
en dejlig forårssang ”kom maj du søde
milde”.
Tak for en veloverstået generalforsamling
og tak til Lars for det store arbejde du har
udført, det bliver svært for mig at leve op
til dit niveau, super, du har valgt at fortsætte i bestyrelsen som suppleant.
Vi tilstræber i bestyrelsen at finde ”den
bedste vej frem for klubben” – dvs. den
vej, der på bedste måde tilgodeser klubbens ve og vel, vort sammenhold, traditioner, og ikke mindst klubbens sunde
udvikling med nye tiltag og fornyelser.
Det var lørdag d. 9 april vi fik sat punktum på vores eksklusion fra Dansk Sejlunion.
Vi er nu ikke medlem af Dansk sejlunion
mere, se indlæg om sagen her i bladet.
Nu skal vi videre, og alle kapsejlere der
skal bruge er målerbrev, kan melde sig ind
i Gråsten sejlforening på www.graastensejlforening.dk
Vi skal videre med vores udviklingsplaner, klubbens medieudvalg er ved at lægge
sidste hånd på den nye hjemmeside, som
skal skabe muligheden for en bedre og

hurtigere nyhedsformidling i klubben,
samt en digital udgave af Fanglinen. Vi
afliver ikke en papirudgave af Fanglinen,
da denne fortsat vil kunne afhentes i klubhuset, dog i en printet udgave.
Vi har igen i år meget at glæde os til. For
blot at nævne noget af det, så fortsætter
vores ungdomsarbejde og vores kapsejllads som hidtil og som om intet er hændt.
Senior/tur-sejlerne kan bl.a. glæde sig
til pinseturen, mandeturen, nye tiltag og
ikke mindst vores havnefest d. 3.september, i den lune danske sensommer ;-)
Og glem endelig ikke vores egne private
sommertogter til nær og fjern.
En stor tak til klubbens programudvalg
og juniorafdelingen, som stod for den
velbesøgte Påske frokost/standerhejsning.
Også en tak til øvrige udvalg for en stor
indsats frem til dagen i dag, jeg glæder
mig til det fremtidige samarbejde.
Samt en speciel tak til juniorafdelingen
for det kæmpe stykke arbejde, I gør for
vores børn og ungdom.
Herfra skal lyde et ønske for jer alle om
en rigtig god sejlsæson 2016.
GOD VIND
Jan Petersen
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Referat af
bestyrelsesmøde
016

22. februar 2

Fraværende: Ingen
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
4. januar 2016
Referatet godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget skrivelse fra ”Sejl Sikkert”.
Mail fra Sønderborg Kommune omkring
ændring i åbningstiderne for Egernsundbroen, som fremover åbner hver time kl.
halv (i stedet for hel) i tidsrummet 6.30
– 21.30 – altså sidste åbning en lille halv
time tidligere end sædvanligt.
Enig om fælles indsigelse mod dette fra
”parterne bag broen”.
Modtaget mail fra GSI omkring indbydelse til samarbejde mellem foreningsog erhvervslivet i Gråsten.
3. Økonomi v. Bent B
Bent B. gennemgik posterne i regnskabet for 2015 samt budget 2016, hvor der
i sidstnævnte var indarbejdet forslag til
stigninger i diverse takster.
Betaling for udeblivelse fra arbejdspligt
blev debatteret og der var enighed om, at
det fremover skal håndhæves så alle bidrager med noget til klubben.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
Aktiv A:
Torben Hansen, Sønderborg

Brenda Sjoberg, Tønder
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Udmeldelse:
Aktiv A:	Poul Erik Rinkovski, Egernsund

Henry Bjerg, Gråsten

Anders Brock-Faber, Sønderborg

Martin Tambor, Adsbøl
Passiv:	
Lars Rerup, Sønderborg
Ændring fra Aktiv A -> Passiv:

Svend Hansson, Broager.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Hver udvalgsformand (plads, hal, fest,
program, junior, sejlads, klubhus, medie,
bro) forbereder 6-8 linjer ”highlights”
fra udvalget til generalforsamlingens
formandsberetning for 2015 (gerne med
en enkelt ”øjenåbner” til 2016)
Egon: Medlemmer af pladsudvalget vil
snarest muligt blive indkaldt til møde for
gennemgang og fordeling af arbejdsopgaver for den kommende sæson.
Àrni: Der er stadig ikke dukket ejere op
til de ukendte master.
Henrik K.: Standerhejsning løber af stablen den 2. april.
Bernhard: Der har været fin afvikling af
vinterens programpunkter og næste programpunkt er kursus i betjening af den
nyindkøbte hjertestarter.
Henrik M.: Juniorernes vinterprogram kører hver torsdag. Juniorweekend
afviklet med god tilslutning. Alle målerbreve under GS er annulleret – de vil blive
overført til Gråsten Sejlforening.
Stig: Sejladsudvalget er så småt ved at
vågne af vinterhiet.

Smudi: Gasfyr udskiftet. Der vil blive
indkaldt til møde i kluhusudvalget.
Lasse: Den nye hjemmeside er under
opbygning og forventes snart at være klar
til at kunne gå i drift. Der kommer mange
gode faciliteter – bl.a. ”Fanglinen” via
mail.
Ole: Broudvalget holder møde den
24. februar. Der skal planlægges bl.a.
udskiftning af en del brodæk. Udlægning
af DS-turbøjer kan overtages af FYC.
6.	Forberedelse af generalforsamlingen den 16. marts 2016
• Endelig dagsorden v. Lars
• Afvikling og traktement – info til
Frede
• Bestyrelsesorientering om nødvendige
vedtægtsændringer efter eksklusionen
af Gråsten Sejlklub fra Dansk Sejlunion – oplæg fra Lars

• B
 estyrelsesorientering om det videre
forløb for GS-udviklingsplan – oplæg
fra Lars
• Bestyrelsesorientering om overgang til
ny GS-hjemmeside – oplæg fra Lasse
Dirigent til generalforsamlingen på plads.
Forslag til dagsorden gennemgået og
tilrettet.
Vedtægtsændringer skal ikke op på den
kommende generalforsamling.
Lars fremlægger næste steps i udviklingsplanen på generalforsamlingen.
Lasse fremsender link til den nye
hjemmeside og orienterer om den på generalforsamlingen.
7.	Eventuelt
Intet til referat.
Bent Rasmussen

Referat af

Generalforsamling
i Gråsten Sejlklub 2016
. marts 2016

Afholdt onsdag den 16
Kl. 19.00 bød formanden velkommen
til ca. 70 fremmødte og gik straks over
til dagsordenen:

2. Valg af referent
Bent Rasmussen blev foreslået og valgt.

1.	Valg af dirigent
Hans Jørgen Laustsen blev foreslået og
valgt. Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht.
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

3. Beretning
Lars Møller aflagde beretning om årets
begivenheder i klubben og refererede til,
hvad der var sket i de forskellige udvalg
– dog fortalte Àrni selv om, hvad haludvalget havde udrettet.
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Eksklusionen af Dansk Sejlunion, som
var trådt i kraft i oktober sidste år, blev
selvfølgelig også berørt og vores sidste chance er nu, at eksklusionen bliver
underkendt på DS’ generalforsamling den
9. april.
Hans Peter Novrup spurgte ind til fremlæggelsen af eksklusionssagen på generalforsamlingen i 2013, hvor det blev
oplyst, at DS havde været med på sidelinjen fra starten og godkendt de formelle
regler i proceduren, men hvad med den
uformelle?
Lars svarede, at vi ikke har delt sagen op
i formelle og uformelle regler.
Lars Bønløkke spurgte om vi havde taget
kontakt til højere instanser – f.eks. igen
kulturministeren, som er ny ift. den forrige henvendelse.
Lars svarede, at det havde vi ikke; men
der findes en europæisk ankeinstans, hvis
vi taber afstemningen på DS’ generalforsamling.
Til sidst kunne beretningen godkendes.
4.	Forelæggelse af regnskab og budget
Bent Brüning gennemgik regnskabet for
2015 og budgettet for 2016 efterfulgt af
følgende kommentarer.
Hans Mortensen fik oplyst, at nedgangen
i lejeindtægter vedr. hallen udelukkende
skyldtes, at nogle opkrævninger først var
sendt ud efter årsskiftet.
Desuden fik Christian Eskildsen at vide,
at det er et beløb på ca. kr. 23.000 i kontingent til DS, som nu bortfalder.
Herefter kunne regnskab og budget godkendes.
5.	Fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forbliver på nuværende niveau, men at indskuddet for nye medlemmer hæves til kr.
2.000,00, hvilket kunne godkendes.

6.	Fastsættelse af diverse priser og
gebyrer
Her foreslog bestyrelsen en ca. 10%
stigning på diverse takster, herunder
halleje, broleje og pladsleje.
Stigningerne kunne godkendes.
7. Forslag til vedtægtsændringer
Der var ingen forslag indkommet.
8. Indkomne forslag
8.1 Bestyrelsesorientering om fremtidig
opkrævning af betaling for ikke udført
arbejdspligt.
Bernhard orienterede omkring alle medlemmers arbejdspligt i klubben. Bestyrelsen arbejder videre med et konkret
forslag.
8.2 Bestyrelsesorientering om det videre
forløb for GS-udviklingsplan.
Lars Møller orienterede om det igangsatte udviklingsprojekt og status for projektet. Lars bliver fremover ansvarlig for
projektets videre forløb.
8.3 Bestyrelsesorientering om overgang
til ny GS-hjemmeside.
Lasse Køjner orienterede om baggrunden
for behovet for en ny hjemmeside, som
forventes at være klar inden længe. Desuden fortalte han lidt om de nye faciliteter,
som der fremover bliver mulighed for,
herunder bl.a. at få Fanglinen tilsendt
som vedhæftet pdf-fil i en mail.
9. Valg til bestyrelsen og suppleant
Bestyrelsesposter:
Formand: 
Lars Chresten Møller

(modtager ikke genvalg)
Jan Petersen blev forslået og valgt til ny
formand. Jan takkede for valget.
Sekretær:
Bent Rasmussen

(modtager genvalg) – Genvalgt

9

Pladsudvalgsformand: 
Egon Rerup

(modtager genvalg) – Genvalgt
Haludvalgsformand:
Àrni Helgason

(modtager genvalg) – Genvalgt
Festudvalgsformand: 
Henrik Kjær

(modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen havde ikke kunnet finde en
ny kandidat og der var heller ingen i forsamlingen, der ønskede at overtage den
ledige post, hvorfor der ikke blev valgt
en afløser for Henrik.
Programudvalgsformand: Bernhard Jessen

(modtager genvalg) – Genvalgt
Suppleant:
Peter Øland

(modtager ikke genvalg)
Lars Møller overtager den ledige post
som suppleant og vil lægge sine kræfter
i det igangsatte udviklingsprojekt, som
giver Lars rigeligt at se til og han står
således ikke til rådighed til at overtage
posten som festudvalgsformand eller
en eventuel anden bestyrelsespost, som
måtte blive ledig i løbet af året.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor:	
Hans Peter Novrup

(modtager genvalg)

Hans Peter pointerede, at han ikke var på
valg i år, hvilket derimod den anden revisor, Hans Mortensen var – og Hans blev
således genvalgt.
Revisorsuppleant:
Tage Møller

(modtager genvalg) – Genvalgt
11. Eventuelt
Intet at berette.
Forsamlingen gav et stort bifald til den
afgåede formand Lars Møller for hans
store indsats i de 4 år, han havde været
formand.
Til slut takkede formanden dirigenten
for veludført arbejde og rettede også en
tak til den øvrige bestyrelse for det gode
samarbejde samt en stor tak til havnemester Frede Schmidt og hans kone.
Jan Petersen takkede endnu en gang for
valget og fortalte lidt om sig selv og sin
tidligere medvirken i juniorafdelingen.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.45.
Bent Rasmussen Hans Jørgen Laustsen
Referent	
Dirigent

Referat af
bestyrelsesmøde
ril 2016
g)
(konstituerin

Fraværende: Bent B.
1.	Konstituering af bestyrelsen
Ole Rieck blev valgt til næstformand.
Forretningsudvalget udgøres herefter
af formand Jan Petersen, kasserer Bent
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2. ap

Brüning og broudvalgsformand Ole
Rieck.
Der er fortsat ikke fundet en kandidat til
at besætte posten som formand for festudvalget.

2. Eventuelt
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes den
11. april, hvor vi har endelig afklaring
om vores situation overfor DS efter generalforsamlingen i Svendborg den 9. april.

Der ligger en sort mast på gulvet i hallen
– tilsyneladende uden ejermand.
Bent Rasmussen

Referat af
bestyrelsesmøde
11. april 2016

Fraværende: Ole (Tage Møller mødt),
Egon (Hans Jørgen Laustsen mødt) og
Stig

Lars vil gerne arrangere årets pinsetur og
i øvrigt være ansvarlig for festudvalget i
indeværende sæson.

1.	Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 16. marts samt
møde 2. april
Begge referater kunne godkendes.

3. Siden sidst og indgået post v. Jan
Modtaget opkrævning på kontingent fra
Sønderborg Idrætsråd.
Dykkerklubben Poseidon-Als afholder
kursus i speedbådskørekort – opslag
hænger i klubhuset.

2. Opsamling fra generalforsamlingen
(DS-suspension, Sejlforening, festudvalg etc.)
Lars refererede fra DS-generalforsamlingen, som desværre som forventet endte
med en stadfæstelse af vores eksklusion
af DS. Ca. 17.500 stemte for eksklusionen og godt 5.000 imod. Men der var
mange positive indlæg til fordel for vores
sag. DS havde dog sikret sig opbakning
fra en del store klubber.
GSF skal nu på banen og samle kapsejlere og juniorer op.
Vi drøftede at holde en ekstraordinær
generalforsamling i maj omkring
vedtægtsændringer efter udtrædelse af
DS og samtidig kan der orienteres om
medlemsforholdene i GSF.
Der nedsættes et udvalg til at arbejde med
dette – bestående af Jan, Bent R., Henrik
og Stig fra GS samt Thomas Lyhne og
Annette Weiss fra GSF.

4.	Fastsættelse af mødedatoer for den
kommende bestyrelsesperiode
Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder: 2. maj, 22. august, 3. oktober,
7. november, 5. december (start kl. 18.00),
9. januar samt 20. februar 2017. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 15.
marts 2017.
5.	Opgaver for det kommende år –
kort fra udvalg og funktioner
Junior: Træning på vandet er startet op
for de øvede. De øvrige følger trop sidst
i april. Der er lejet en H-båd hos Weiss.
Jan Slot er tovholder for sejlads i laserjoller, som tilbydes juniorforældre og
interesserede klubmedlemmer. Juniorsejlere hentede bronze og andre flotte placeringer ved EM for Zoom8 i Spanien i
påsken.
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Medie: Ny hjemmeside går i luften 1.
maj. Nyt Wi-Fi installeres i løbet af maj.
Mailadresser skal opdateres.
Bro: Bro B er næsten færdig og der er
bestilt brædder til A-broen. Yderligere
redningsstiger er monteret.
Plads: Der er kommet nyt grus på pladsen. Og der er holdt møde omkring fordeling af opgaver. Bådvogne bliver igen
kørt over til Danfoss. Søsætning er i fuld
gang – dog blev det aflyst i lørdags pga.
manglende tilmeldinger. Der har været
forespørgsel om adgang til varmt vand
til rengøring. Der kan evt. sættes en varmtvandshane op på handicaptoilettet.
Hal: Planer om opsætning af køkken i
hallen samt vaskemaskine til gæstesejlere. Taget på hallen skal repareres –
kræver ekstern reparatør, da taget er i
relativ dårlig stand.
Fest: Pinsetur den 13. – 15. maj,
havnefest første weekend i september
sammen med jollestævne, mandetur
medio september. Skal sensommerturen
genoplives? Standerstrygning sidste lørdag i oktober.
Program: Sidste arrangement er redningsøvelse den 9. maj. Påskefrokost var en
stor succes med ca. 140 deltagere. Din
Tur-arrangementer gentages til i det kommende vinterprogram.
Klubhus: Diverse reparationer udføres
efter behov.
6.	Økonomi v. Bent B
Vi følger de lagte budgetter.
7.	Medlemskartotek mm. og tildeling til
udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
12

Indmeldelser:
Aktiv A:
Bøje Schaumann Kjær, Holstebro/Gråsten
festudvalg
Preben Petersen, Aabenraa
festudvalg
Agust Gudmundsson, Tønder
festudvalg
Udmeldelse:
Aktiv A:	Poul Erik Rinkovski, Egernsund

Henry Bjerg, Gråsten

Anders Brock-Faber, Sønderborg

Martin Tambor, Adsbøl
Passiv:	
Rasmus B. R. Hansen, Alnor
Junior:
Emil Damsgaard, Varnæs

Christoffer Bjerg Lorenzen, Gråsten

Sigrid Damgaard Christensen, Nybøl
 Cathrine Melgaard Christensen, Gråsten
 Mikkel Melgaard Christensen, Gråsten

Ida Schmidt Andersen, Kruså
Ændring:
Aktiv A -> Passiv:

Bjarne Brudvig-Hansen, Tønder
8.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene (plads, hal,
fest, program, junior, sejlads, klubhus, medie, bro)
Se under punkt 5.
9. Udviklingsarbejde i GS – status på
fundraising, ny hjemmeside etc.
Lars er klar til at tage fat på opgaven med
udviklingsarbejdet sammen med yderligere et klubmedlem.
10. Eventuelt
Intet til referat.
Bent Rasmussen

Gråsten Sejlklub april 2016

Indlæg på DS-generalforsamlingen
den 9. april 2016 i Svendborg

Mojn – så ved I da nok, hvor jeg kommer
fra.
Tak for ordet og tak for, at vi har fået
muligheden for at få vores sag taget
op og bede om jeres hjælp for en sidste
gang.
Undskyld mig, men jeg kan ikke lade
være med at henføre denne her situation til den Franske revolution tilbage i
1700-tallet. Gråsten Sejlklub har gjort
oprør mod enevælden. Ikke kong Ludvig,
men her kong Hans har udmeldt dødstraf
til Gråsten Sejlklub. Og nu står vi her på
skafottet – med hovedet på vej ind i guillotinen – og tryner jer om benådning – i
hvert tilfælde om en mildere straf. Kan I
se scenariet for jer?
Kære generalforsamling
Fjern straks de grimme billeder, jeg fik sat
på jeres nethinde, og tilbage til virkeligheden og sagligheden omkring vores situation i Gråsten Sejlklub.
Det er alt for nemt for DS-bestyrelsen, at
søge opbakning til forestående afstemning
ved at udmelde budskabet ”Hvis vi ikke
følger i trop bag DS, så får det slemme
konsekvenser for vores relation til DIF”.
Hvis DS ikke kan holde til en sober løsning på Gråsten-sagen, så burde dette
netop være det største udtryk for, at der er
noget helt galt med den måde, DS driver
virksomhed på.
Hvis det forholder sig således, så skulle
DS-bestyrelsen da netop se at komme
med et for parterne ”spiseligt” forslag, der
kunne vedtages her og nu.
Og nu er der nogen, der helt sikkert vil
sige, at de der ovre i Gråsten, de kender
da ikke det retslige system indenfor idrætten. Og svaret fra os vil være – jo det gør
vi, men vi har på intet tidspunkt forstået,
hvorfor det er blevet inddraget i vores

problem i Gråsten. Et problem, som Hans
jo netop udmelder i de seneste skriverier
er ansvarsplaceret i Gråsten og skal løses
her. I dette synspunkt er vi fuldstændig
enige. Vi har blot aldrig fået lov til at løse
problemet selv.
Jeg vil også gerne understrege, at vi også
i Gråsten anekender det idrætsretslige system. Men vi sætter os imod, når nogen
beder os om, at køre ud over afgrunden,
blot fordi at de mener, at de har retten til
at få os til det.
Det er vigtigt, at generalforsamlingen her
i Dansk Sejlunion bliver bekendt med,
at den aften, hvor pågældende medlem
blev ekskluderet fra Gråsten Sejlklub,
sagde han til forsamlingen, at hvis han
blev ekskluderet, så ville han sørge for
at ødelægge klubben – vi skulle få det at
mærke, så det gjorde ondt. Og det må vi
sige er gået i opfyldelse. Men vi havde
ikke dengang fantasi til at forestille os, at
vores egen organisation, Dansk Sejlunion,
skulle blive hans vigtigste redskab i denne
proces.
Vi er en sejlklub, som gennem hele klubbens 87 årige eksistens har sat fællesskabet højt i hele vores organisation og struktur – vi må nu se os selv ekskluderet på
grund af et medlem, som udfordrede rummeligheden og fællesskabet, indtil det
brast. Vi har loyalt arbejdet for sejlsporten
– vi var den første sejlklub i Lillebæltsyd kredsen, som blev erklæret som ungdomsvenlig sejlklub af Dansk Sejlunion
og vi har i flere år påtaget os store opgaver
især i ungdomsarbejdet. Vi har simpelthen
sejlsport i vores blod. Men ved dette års
standerhejsning sidste lørdag blev flaget
med denne anerkendelse for første gang i
flere år ikke hejst i vores klub.
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Rene Andersen
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Jes Knutzen
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Jan Petersen
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Ole Rosenvind Rieck
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Ernst Thiessen
Motorbåd,
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Comfortina 32, CARPE DIEM
Tonny Sandau
LM30, CHARISMA
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BB 10-METER, PELIKANEN
Bent Asmussen
Bavaria 37, RITA

Vi vil her på faldrebet for vores sidste
chance stille nogle spørgsmål til generalforsamlingen, og ikke mindst til bestyrelsen i DS. Det er nok for meget at forvente, at vi får svar på hvert spørgsmål i
den rækkefølge, som spørgsmålene bliver
stillet. Men vi håber på, at spørgsmålene
vil danne grundlag for den sidste fornuftige eftertænksomhed hos alle jer tilstedeværende, inden dirigenten kalder til
afstemning i sagen.
- Hvorfor skal vores ungdomssejlere og
vores kapsejlere tages som gidsler i en
sag, der alene handler om et utilpasset
seniormedlem, der oven i købet er en
rigtig dårlig rollemodel for vores ungdom? Er der nogen i forsamlingen, der
kan give os et retfærdigt svar på det?
- Hvorfor må vi ikke selv bestemme, at
vi ikke vil have ballademagere inden
for vores døre? Vi fratager ikke ballademageren bassale eller livsnødvendige
rettigheder, men kan henvise vedkommende til en anden sejlklub, hvor der kan
købes præcis den samme vare som hos
os, hvis man ellers vil indordne sig under
reglerne. Er der nogen i forsamlingen,
der kan give os et retfærdigt svar på det?
- Hvorfor vælger DS´s bestyrelse den
hårdeste straf i denne sag, der handler
om en enkelt person ud af 250 i vores
sejlklub? Hvorfor får vi ikke en straf, der
matcher problemstilling, konsekvenser
og i øvrigt de sanktioner, der fremgår af
DS´s vedtægter.
Som Vengberg har været inde på, er
DIF efter største sandsynlighed mindre
interesseret i strafstørrelsen, blot at kendelsen efterleves. Vi er ikke anarkister i
Gråsten, og kunne sagtens forstå en straf,
der er udmålt realistisk i forhold til handling og konsekvenser. Kan vi få bestyrelsens retfærdige svar på det?
- Jeg tænker lige nu tilbage på DS-generalforsamlingen i 2014, hvor vi/jeg præsenterede et forslag til en vedtægtsændring,
som vi efter at DS-bestyrelsen lå på knæ
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for os, trak tilbage og erstattede af et nyt
forslag, hvori det blev pålagt bestyrelsen,
at gå i dialog med DIF for at få skabt
større selvbestemmelse i vores klubber i
sager som den i Gråsten.
Jeg fornemmede dengang et markant
ønske fra forsamlingen, om at få ændret
på formalia i sådanne sager, og dermed
også dengang en stor opbakning til vores
forslag. Vi har efterfølgende tit tænkt
i Gråsten, at bare vi dog ikke var gået
med til et ændret forslag, men var stået
ved vort forslag, som vi fornemmede at
vi havde en god opbakning bag.
Jeg håber lige nu, at I der var til stede
dengang, kan huske den stemning, der
var i lokalet omkring vores situation i
Gråsten, hvor mange af jer gav udtryk
for, at det jo også kunne være os, der sidder i den situation i morgen i vores klub.
Jeg vil begrunde vores desværre manglende tillid til en seriøs behandling af
vores forslag ved at henvise til afrapporteringen omkring dette punkt i bestyrelsens beretning fra 2014, hvor bestyrelsespådraget fra året før nu er beskrevet med et helt andet formål, end det var
tiltænkt og beskrevet i pådraget fra året
før. Vi synes ikke, at det er troværdigt og
tillidsskabende.
Hvorfor retter bestyrelsen sig ikke efter
det ret så synliggjorte behov, vi har for
selvbestemmelse på dette område, og
hvorfor tager bestyrelsen en anden aktion
på det pådrag, den blev sendt hjem med
efter generalforsamlingen i 2014.
- Vi kender ikke resultatet af den
forestående
afstemning
endnu.
Selvfølgelig har vi også været ude med
raslebøssen hos andre klubber for at bede
om støtte ved afstemningen i dag. Helt
ubevidst er vores henvendelse til klubberne faktisk gået hen og blevet til en
form for kundetilfredshedsundersøgelse.
Klubberne betragter helt naturligt DS
som en virksomhed, der skal hjælpe
klubberne med at drive sejlsport på et

højt og ubesværet niveau. DS er til for
kunderne dvs. for klubberne, og ikke
omvendt. Jeg vil ikke gå i dybden, men
jeg skal anbefale virksomheden DS, at
lade være med at gå ud og spørge jeres
kunder lige nu, om de er tilfredse med
virksomheden. Vi har godt nok haft en
noget broget oplevelse.
Tilbage til vores egen oplevelse af virksomheden DS, der rådgiver part og modpart gennem en og samme person i DSsekretariatet, og indtil et vist tidspunkt
har støttet os i vores sag. Og så herefter
udfører domstolsarbejde med afsæt i en
i mange henseender utidssvarende juridisk beføjelse. Et ordensudvalg, der mere
opfattes som ballademagerens advokat
end den instans, der skulle have hjulpet
os med at få ro og orden i vores sejlklub. Og så afsluttes hele seancen med
en dødsdom til Gråsten Sejlklub som en
DS-sejlklub.
Vi fornemmer i Gråsten, at sagen måske
kunne have set anderledes ud i dag, hvis
vi havde undladt at anke sagen til højeste
appelinstans DIF. Bestyrelsen lader
sagen fastlåse sig selv i DS ved, at DS
ikke vil modsætte sig DIF´s kendelse,
da dette ikke kan ske uden en betydelig
konsekvens for DS. Der havde i hvert
tilfælde været andre kort at spille på
hånden, hvisvi ikke havde anket sagen
til DIF. Men hvad kunne vi gøre andet
som en uerfaren sejlklub i denne slags
tvister, når nu kendelsen fra ordenudvalget angav mulighed for dette. Vi føler
os også her ladt i stikken som frivillige
amatører, og har også her manglet den
nødvendige rådgivning.
Vores naboklubber omkring os i Sønderjylland langt op i Jylland kender vort
ekskluderede medlem, der er årsagen til
denne ulykkelige situation. De siger til
os, at vi har gjort det helt rigtige, og at
vi ikke må lade sådanne ballademagere
sætte dagsordenen i vores klubber.

 i vil gerne understrege, at et flertal
V
for en eksklusion af Gråsten Sejlklub
vil betyde fremover, at det bliver endnu
vanskeligere for den enkelte klub, at
håndtere utilpassede medlemmer. Der
vil således ligge en referencesag i systemet, der er rent tåbeligt håndteret, men
accepteret og godkendt af medlemmerne
i Dansk Sejlunion. Dette er da Ebberød
bank om igen.
Det vil i særlig grad blive rigtig svært
for de mindre klubber, der ikke har det
samme ressourceunderlag som de større
klubber. Her tænkes især på nødvendig
juridisk bistand, som vi jo nu må se
nødvendig fremover for at kunne agere
i et minefelt mellem vores medlemmer
og vores interesseorganisation Dansk
Sejlunion.
Jeg vil slutte hvor jeg begyndte. DSbestyrelsen har det for nemt ved denne
afstemning. Bliver vi stemt ude, så vil
forklaringen efter vores vurdering alene
skulle findes i den vedtægtsbestemte
måde, som klubberne afgiver stemmer på.
De større sejlklubber i alliance med DS
i denne sag og de klubber, der alene
forholder sig til – og ikke vil være en
del af den udmeldte mulige konsekvens
for DS´s relation til DIF, vil sandsynligvis overvægte med stemmer, dvs. med
antal kontingentbetalende medlemmer,
i forhold til de klubber, der støtter os i
Gråsten og gerne vil have løst dette her
problem nu.
De rigtig mange klubber, der støtter Gråsten og gerne vil have løst problemet, tæller højt i antal klubber, men
sandsynligvis forholdsmæssigt lavere på
antal stemmer pga. størrelse, dvs. antal
kontingentbetalende medlemmer.
Da DS vel ikke skal til at være en virksomhed, der kun tilgodeser de større
klubbers interesser, vil det i vores øjne
have været meget mere demokratisk, at
hver klub kun havde en stemme i sådan
en type afstemning.
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Endelig vil jeg understrege, at vi også her
og nu er parate til at modtage en formildnet straf f.eks. som en tidsbegrænset eksklusion. Vi har været suspenderet og ekskluderet i samlet set et år. Måtte dette ikke
være en tilstrækkelig straf?
Hvis Gråsten Sejlklub bliver smidt ud af
DS om lidt, så vil DS også gå ud af døren
fra denne generalforsamling som taber.
Hvad med de klubber, der støtter os og vil
have egen selvbestemmelse ved problemer
som i Gråsten?
Vi kan frygte, at DS fremover kommer
til at kæmpe med et begreb -lad os bare
kalde det for ”Gråsten-modellen” - der
vil medføre en række klubopløsninger,

hvor et antal seniorer (i vores klub udgør
seniorerne 80% af medlemstallet) trækker
stikket til DS. Juniorer og kapsejlere
opretter deres egen forening, der søger
ind i DS. Denne løsning er vi tvunget ud
i i Gråsten. Det er reelt ikke det vi vil –
seniorerne vil gerne støtte vores ungdom
og DS – vi skal bare respekteres i vores
selvbestemmelse.
Kan vi da ikke finde en løsning, inden det
er for sent????
Jeg vil ikke sige mere lige nu. Men jeg vil
bede jer stemme ud fra parametrene sund
fornuft og retfærdighed og så også gerne
med jeres hjerne og hjerte.
TAK

GS ekskluderet fra DS

– endeligt punktum

V. Lars Chresten Møller
Lørdag den 9. april blev der afholdt generalforsamling i Dansk Sejlunion. Vores
eksklusionssag var et af de store punkter
på dagsordenen.
Vi deltog 4 medlemmer fra gamle GS og
3 fra nystiftede Gråsten Sejlforening. GS
fik lov til at overvære hele generalforsamlingen, men havde kun taleret under
dagsordenspunktet ”afstemning om eksklusion af Gråsten Sejlklub”.
17.520 medlemmer stemte for eksklusion
af Gråsten Sejlklub, 5.182 stemte imod
eksklusion og 1201 stemte blank.
Alle tilmeldte klubber møder op med et
stemmeantal svarende til antal kontingentbetalende medlemmer i den enkelte
klub. Der skal derfor ikke mange af de
store klubber til at nedstemme Gråsten
Sejlklub og vores rigtig mange støtter fra
vores naboklubber og generelt fra mindre
klubber landet over.
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Vi har intet tabt ved denne sag. Nærmest
tvært imod. Vi har nu igen muligheder
for organiseret sejlsport i Gråsten igennem nystiftede Gråsten Sejlforening, der
i december 2015 blev optaget i Dansk
Sejlunion. Herudover har vi de øvrige ca.
80 % af vores medlemmer, der nu er fritstillet i forhold til Dansk Sejlunion. Det
kan da ikke være en bedre platform at
genstarte sejlsporten på i Gråsten.
Gråsten er kommet på landkortet og på
”søkortet”. Vores sag og vores udholdenhed kan få stor betydning for tilsvarende
sager, ikke blot indenfor sejlsporten, men
indenfor hele idrætslivet under Danmarks
Idrætsforbund.
Og vort ekskluderede medlem tilbage
i 2012 – ja han har gjort det endnu vanskeligere for sig selv at dyrke sejlsport
i ikke blot Flensborg Fjord, men også i
hele Syd- og Sønderjylland, hvor han via
vores sag i Gråsten er blevet en kendt og
ret upopulær person.

Standerhejsningen med efterfølgende påskefrokost blev noget af et
tilløbsstykke med ca. 140 deltagere.
Arrangementet blev gennemført med stor succes af program og
festudvalget, som har besluttet at gentage frokosten til næste år.
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Du behøver ikke sejle
Svanemærket

verden rundt for at finde
det rigtige trykkeri...

Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!
IHLE grafisk produktion,
Broager er Svanemærket.
Den nordiske miljømærkning
betyder at miljøhensyn for
naturen og for de mennesker
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.

IHLE

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Allégade 2 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!
E-mail:ihle@ihle.dk
Tlf.: 74 44 11 00 • Fax.: 74 44 09 55 • E-mail: ihle@ihle.dk
820

Mand over bord

Praktisk øvelse: Mandag 09.05.2016 kl. 18.00 i klubhuset/senere på vandet
Vi begynder i klubhuset med en teoretisk gennemgang af mand-over-bord øvelsen.
Ca. kl. 18.30 sejler vi i egne både/egne besætninger udenfor havnen hvor Helge
Sørensen har tilbudt at være den overbordfaldne/bevidstløse som vi på skift redder
ombord.
Bagefter mødes vi igen i klubhuset og taler om oplevelsen og om hvad vi har lært.
Udbyttet af at sejle i egen båd/med egen besætning er meget stor og meget lærerigt
– Måske opdager du/i at et par småændringer ombord som kan øge sikkerheden
betydeligt!
Mød talstærkt op!
Bjørn Vestergaard

Nyt fra Festudvalget
Onsdag den 20. april blev der afholdt planlægningsmøde i Festudvalget. Ikke mindre
end 15 glade festudvalgsmedlemmer var mødt op – Janne von Hacht med en dejlig
jordbærkage.
Lars Chresten Møller påtager som (som suppleant i bestyrelsen) posten som
konstitueret formand for festudvalget i 2016, og posten vil således være på valg igen
i 2017.
Janne von Hacht påtager sig posten som næstformand i Festudvalget.
Til årets arrangementer er der valgt følgende arrangement ledere:
● Pinsetur (14.-15. maj)  
Lars Chresten Møller tlf. 51 61 30 50
● Sommertur (6.-7. august)  
Brenda Sjoberg tlf. 20 36 85 22
● Havnefest (3. september) 
Janne von Hacht tlf. 61 40 84 89
● Mandetur (24.-25. september) 
Lars Chresten Møller tlf. 51 61 30 50
● Standerstrygning (29. oktober) 
Thomas Cullberg tlf. 42 44 80 40
Arrangementlederen er ”omdrejningspunktet” for det pågældende arrangement,
dvs. den der planlægger arrangementet med opslag, tilmelding, reservationer og
ikke mindst uddelegering af arbejdsopgaver til medlemmer (hjælpere) i og udenfor
festudvalget.
Se opslag for PINSETUREN 2016 andet sted i Fanglinen.
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Nyt fra pladsudvalget
Sommeropbevaring af Bådvogne
Igen i år har Danfoss Gråsten været så venlige, at stille parkeringsareal til rådighed for
tomme bådvogne fra Gråsten Sejlklub.
Vognene vil blive parkeret bagest på P- pladsen med indgang via af port DG17. Parkeringsarealet er asfalteret – indhegnet – videoovervåget og aflåst om
natten. Porten er åben på hverdage fra kl. 07.00 – 17.00. Såfremt der er behov for
vedligeholdelsesarbejde på en vogn skal det foregå på sejlklubbens område og i den
forbindelse vil pladsudvalget sørge for transport frem og tilbage af vognen. Dette
aftales med undertegnede.
Bådvogne skal være forsynet med: Navn og tlf.-nummer!!
Med venlig hilsen
Egon Rerup
Tlf.: 5283 6744.

Når båden er sat i vandet, hvad så???
Så skal vi ud at sejle!!
Hov, Hov. Der er lige et par ting, der skal klares inden!

Der skal ryddes op på vinteropbevaringspladsen!

Alt vinteroverdækning skal anbringes på bådvognen eller inden for stativets rammer
og der er deadline for dette arbejde:
Såfremt du ikke har klaret det inden den 9. maj fjernes alt, der ligger udenfor vogn
eller stativ uden yderligere varsel!
I løbet af sommeren skal du selv rydde din vinterplads for ukrudt!
Det er godt nok meget, det pladsudvalg forlanger af medlemmerne ☺
Med venlig hilsen
Egon Rerup
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GRÅSTEN SEJLKLUBS FESTUDVALG
PINSETUR—MJELS VIG
14. til 15. maj 2016
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”LADY ALMA”
Grand Bank 55 RP Aleutian
Længde: 19,67 m. Bredde:5,40 m Dybgang: 1,45 m Deplm: 34,1 ton
Vand: 1136 ltr. Fuel: 3785 ltr.
Motorer:2 x 715 HK Cummins diesel Max fart: 24 kn.
Denne flotte båd er på vej, i lasten på et containerskib, fra Singapore, ankommer til Århus i beg.af april,båden vil være den største, som vi har i klubben, den
tilhører Heine Askær, Kollund. Heine Askær har været medlem i klubben siden
1978, han var dengang direktør i Europa til Søs, men flyttede i 1979 til Østen,
hvor han har arbejdet siden.
Båden skal ligge i Marina Minde, og om sommeren en del i Skovshoved.
Vi ønsker Heine og Bitten tillykke og en god sommer i de danske farvande.

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13
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Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2015 og kun mod
aflevering af annoncen

Nyt fra
juniorafdelingen
5 juniorsejlere hædret
På Sportens Dag, som blev afholdt på
Det Gamle Rådhus den 4. april 2016,
og hvor Gråsten Samvirkende Idrætsforeninger (GSI) hædrer idrætsudøvere
fra den gamle Gråsten Kommune, var
Gråsten Sejlklub igen i år flot repræsenteret og følgende 5 sejlere fik en Gråstenmedalje overrakt af borgmesteren.
• Charlotte Bjerg Lorenzen – 14 år og
sejlede optimistjolle sidste år.
Blev vinder af TORM Junior Grandprix 2015 ranglisten blandt pigerne og
med en samlet placering som nr. 8 på
ranglisten, blev hun således udtaget til
EM i Wales. Dette mesterskab bød på
store udfordringer med bl.a. sejladser i
hård vind og 2 m høje bølger i farvandet ud for Wales; men Charlotte klarede
sig flot og sluttede som nr. 32 efter de
indledende sejladser og kom dermed i
guldfinalen, hvor det blev til en flot 41.
plads. Hun deltog også i EM for hold i
Italien.
• Mette Hasling Gade – 16 år og
Zoom8-jolle sejler.

Vandt sølv ved DM i Skælskær og blev
Jysk Mester ved et stævne i Sønderborg.
• Julie Havn – 17 år og Europa-jolle  
sejler.
Blev Sønderjysk Mester sammenlagt
efter 3 stævner, hvoraf det sidste blev
afholdt på hjemmebanen i GS.
• Nadine Quist Jensen – 16 år og
Zoom8-jolle sejler.
Blev Sønderjysk Mester sammenlagt
efter 3 stævner, hvoraf det sidste blev
afholdt på hjemmebanen i GS.
• Jan Moritz Grigat – 14 år og Zoom8jolle sejler.
Deltog ved VM på Wolfgangsee i Østrig,
hvor det under vanskelige og lette vindforhold blev til en flot samlet 12. plads
og herunder en 1. plads i én af de i alt 8
sejladser i stævnet.
Bent
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA
- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
FORDELENE VED EN NY VOLVO
PENTA MOTOR
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

Alternativ billig kran der kan fås i
flere størrelser.

www.volvopenta.dk

VolvoPentas
serieafCompactDiesler
d ækkere
ffektomr
13-75Hk ådet

HOLM MARINE ApS
Nybølnorvej
· DK-6310 Sønderborg
Broager
Bøjskovskov
1816DK-6400
Tlf.Tlf.
+45
· www.soeholmmarine.dk
+4540406590
74 65 40 90
Mobil +45 40 40 65 90
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Gråsten sejlklubs 10 bud
- Følg klubbens vedtægter.
Måske kan du ikke se meningen med
reglerne eller er direkte uenig - men
det er dem der udgør klubben og er en
nødvendighed for at den kan fungere.

- Udfør din arbejdspligt uden vrøvl.
Din arbejdskraft er en af årsagerne til at
priserne kan holdes på et niveau hvor alle
kan være med. Samtidig oplever du at være
del af et behageligt fællesskab.

- Vær miljøbevist på land og vand.
Tænk på vores børn. Og overholdes
miljøreglerne ikke kan både du og klubben
blive pålagt meget høje udgifter til bøder og
oprydning af forurening.

- Respektér- og tal pænt til- og om andre.
Klubben er et sted hvor medlemmer skal
kunne dele deres sejlsportsinteresse og
være lige uanset status.

- Vær en del af klubben ved at deltage i
dens arrangementer.
Der sker ikke noget i klubben med mindre
at der er medlemmer der møder op - det
gælder også dig.
- Hold klubben pæn og rydelig.
Flyder der noget affald, så saml det op også selv om det ikke er dig der har tabt det.

- Følg anvisninger fra udvalgene.
Formanden for udvalgene er valgt til, efter
bedste evne og overbevisning, at varetage
en del af klubben men den dertil krævede
bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også
selv om du måske ikke er enig.
- Vis hensyn og behandl klubbens grej som
dit eget.
Klubbens ejendele er også medlemmernes
ejendele. Bliver der ødelagt noget må
pengene tages ud af den pulje der
finansierer arrangementerne.
- Vær behjælpelig og giv en håndsrækning
hvor der er behov.
Næste gang er det måske dig der har behov
for hjælp.
- Giv plads til andre.
Pladsen i klubben er begrænset hvilket
kræver medlemmernes forståelse.
Vær villig til at vige hvis pladsen skal
bruges under stævner eller søsætning og
optagning af både.
Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at
overnatte ude.
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