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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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Aktuelle Angebote aus unserem Nautic Shop
Sommerbekleidung & Watertoys
MUSTO Chloe Pique Polo für Damen

ab € 75,-

ab € 79,-

€ 68,-

MUSTO Frazer Print Shorts für Herren

FUN TUBE RUMBLE
für eine Person

Ihr Servicepartner im Norden

Motoren-Zentrum
· Service für alle Motortypen
· Wartung und Reparatur
· Ein-/ Auswinterung
· Ersatzteile der gängigen Motorenhersteller
· Service auch bei Ihnen an Bord

Yacht-Service
· für alle Bootstypen aus GFK und Holz
· Wartungs- und Servicearbeiten
· Instandsetzungen
· Umbauten und Refits
· Service auch bei Ihnen an Bord

Yachthandel
· Neu- und Gebrauchtyachten
diverser Marken

Zertifiziertes Sicherheits-Zentrum
· Wartung & Verkauf von
Rettungsinseln, -westen
· Schlauchbootverkauf

Flensburger Yacht-Service GmbH & Co. KG
Am Industriehafen 4 · 24937 Flensburg · Tel: 0461 177 27 0 · www.fys.de
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Formandens
side
På trods af det meget omskiftelige danske
sommervejr, har det for os været en fantastisk sæson, med både blæsevejr og solskin. Vand temperaturerne har ikke slået
rekord i år, men vandet har været rent,
som jeg ikke kan huske det før.
Her i skrivende sund, må vi indse, at vi
desværre snart går efteråret i møde, så vi
må nyde sensommeren i fulde drag.
Vi har haft et skønt dansk sejlervejr, og
en masse storslåede oplevelser på vandet,
samt der har været mange gode arrangementer på land.
Der er sket en del hen over sommeren.
Juniorerne har fåret en ny juniorleder:
Tina Ott, som overtog posten pr. 1 juli og
er komme rigtig godt fra start, velkommen i bestyrelsen. Samtidig skal lyde en
stor tak til Henrik Markussen, som har
været med til at sætte Gråsten sejlklub på
”Danmarks kortet ”
Vi har fået en del nye medlemmer i klubben. Hjertelig velkommen til jer og jeres
familier. Vi glæder os til at lære jer at
kende.
Traditionen tro, har der også i år, været
planlagt forskellige aktiviteter. Dog med
en del udfordringer, da vores festudvalgs
post ikke blev genbesat til generalforsamlingen, men der er stadig nogle i festudvalget, der holder fanen højt og er i

fuld gang med de sidste forberedelser til
Havnefest. En stor tak til dem!
De forskellige udvalg gør et stort arbejde. Men der har i år ikke været den store
opbakning. Skyldes det vejret, eller er
det de forkerte arrangementer vi sætter
i søen? Samtidig har der været flere grill
aftener, som har været godt besøgt.
Vi har alle et ansvar for at bidrage til
klubben, og gøre vores klub til er rart sted
at komme.
Set med mine øjne, skylder vi vores
”gamle klub” at vi står sammen, dvs. vi
svarer på henvendelser fra udvalgsformanden, og vi møder op på de forskellige
arbejdsdage som vedrører`en. Ligeledes
er det vigtigt at vi bakker op omkring de
forskellige arrangementer, det er det
der gør vores klub til en
sejlklub, og ikke en marina!
Vi har i år haft flere gæstesejlere end
sidste sommer, men der er stadig ledige
pladser. Gæstesejlerne har været rigtig
glade for at besøge os og begejstret for
vores sejlklub. I bestyrelsen har vi stadig
det mål, at tiltrække flere gæstesejlere til
fremover.
Vi har haft det første bestyrelsesmøde og
er igen trukket i arbejdstøjet efter sommerferien. Fra nu af og frem til generalforsamlingen i marts 2017 har vi planlagt
et bestyrelsesmøde hver måned.
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Vi skal bl.a. arbejde videre på forbedrings
projekter. Søge fondsmidler til bølgebryder m.m. Læ forholdene skal forbedres i
vores havn ved vinde fra østlige retninger.
Afsluttende skal jeg som sædvanlig opfordre til, at vi ikke "går i dvale" sammen
med vores både, når nu alle disse er taget
på land i løbet af oktober måned.

mer i den mørke og kolde tid. Jeg er ikke
i tvivl om, at vores programudvalg igen i
år disker op med et spændende vinterprogram, der kan samle os i klubben en del
aftener hen over vinteren.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god afslutning på sejlsæsonen 2016.
Med sejler hilsen og God vind
Jan Petersen

Gør brug af sejlklubben hele året. Kom
ned og få en god snak med andre medlem-

Referat af
bestyrelsesmøde
2. maj 2016

Fraværende: Àrni
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
11. april 2016
Referatet godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget post omkring ny hjemmeside.
Div. informationsmateriale modtaget fra
FLID.
Folkeoplysningsudvalget afholder temaaften den 11. maj.
Indkaldelse til møde om foreningssamarbejde i GSI den 21. maj.
Forslag fra medlemmer om at vi frisker klubben lidt op med nye farver og
tydelige skilte, der indikerer, at vi ikke er
en klub i afvikling.
3.	Økonomi v. Bent B
Intet at berette.
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4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
Aktiv A:
Jetta Lorenzen, Broager
Ændring i udvalg:
Torben Jørgensen, Ullerup flyttes til festudvalg.
Når det er muligt, ønskes medlemsliste
med relevante oplysninger, lagt på hjemmesiden.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
(plads, hal, fest, program, junior, sejlads,
klubhus, medie, bro)
Egon: Sidste bådoptagningslørdag i
efteråret er den 22. oktober. Venteliste til
vinterplads kommer på hjemmesiden.
Lars: Møde i festudvalget afholdt den 20.
april med 15 deltagere. Lars tager ansvaret
for festudvalget i indeværende sæson.

Datoer for de forskellige arrangementer er fastlagt. Sommertur 6.-7. august,
havnefest 3. september og mandetur 24.25. september. Der er udpeget en ansvarlig for hvert arrangement.
Bernhard: Redningsøvelse er sidste programpunkt.
Henrik: Alle juniorer har nu påbegyndt
træningen på vandet. Motorerne kræver en
del service. Joller er klargjort.
Stig: Opstart af aftenkapsejladser den 4.
maj. Foreløbig kun 7 tilmeldte.
Smudi: Hylder i gang skal monteres. Der
mangler 4 stole i klubhuset.
Lasse: Ny hjemmeside er oppe at køre.
Der var lidt opstartsvanskeligheder, men
problemerne er ved at være løst. Nyt
trådløst netværk monteres den 3. maj og
vil dække hele havnen.
Ole: Arbejdet på broen fortsætter –
udskiftninger plus div. montage. En pæl
er brækket. Alle har fået plads ved broen
(inkl. Bo Bach-Hansens Dufour 425).

Forslagsliste fra Jette Knapp gennemgået.
Slæbejoller skal forsynes med navn og
telefonnr. (Egon).
Grill-plads – intet behov for ændringer på
nuværende tidspunkt.
Ny belægning på sti til bro A medtages i
budget 2017.
Vedligeholdelse af bruserum – intet
aktuelt behov.
Lånecykler – vi vurderede at behovet
ikke er stort og de kræver meget vedligeholdelse.
Lys og maling ved indsejling – signalfarver påføres pælene, men der kommer
ingen lys.
Familiekontingent – der arbejdes videre
med forslaget.
Bølgebryder – er med i udviklingsprojektet.
Arbejdspligt – der arbejdes med opgaven.
Lars med assistance af Susanne er i gang
med at undersøge muligheder for at
skaffe midler til udviklingsprojektet.

6.	Ekstraordinær generalforsamling –
(forslag til ændringer i paragraf 3 i
vedtægter i bilag)
Der var flertal for, at vi afholder en
ekstraordinærgeneralforsamling og det
fremlagte forslag til ændringer blev gennemgået og tilrettet. Indkaldelsen sendes
ud pr. mail eller brev.

7.	Eventuelt
Forslag om at holde ”åbent hus” for seniorer eventuelt sammen med havnefesten.
Juniorafdelingen har stævne denne weekend og holder derfor et separat arrangement – måske i august.
Bent Rasmussen

7.	”To do liste” og status på igangsatte
aktiviteter
● Samarbejde med GSF / Revision af
vedtægter – gruppe nedsat (Henrik
Bent B. Stig, Jan)
● Ny hjemmeside v. Lasse
● Indkommende forbedringsforslag v.
Jan
● Udviklingsplan (bro og læ, mobile bådstativer) v. Lars
Gruppen laver en samarbejdsaftale.
Intet yderligere end fremført under punkt
5 om hjemmesiden.
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Referat fra Ekstraordinær

Generalforsamling
i Gråsten Sejlklub 2016
Afholdt mandag den

Kl. 19.00 bød formanden velkommen
til ca. 30 fremmødte og gik straks over
til dagsordenen:
1.	Valg af dirigent
Hans Jørgen Laustsen blev foreslået og
valgt. Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht.
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
2.	Valg af referent
Bent Rasmussen blev foreslået og valgt.
3. Forslag til vedtægtsændringer
Jan Petersen fremlagde behovet for
ændring af §3 i vedtægterne efter klubbens eksklusion af Dansk Sejlunion
og gennemgik den nuværende ordlyd i
paragraffen med overskriften ”Forhold
til højere idrætslige instanser” samt det
fremlagte forslag, hvor overskriften var
ændret til ”Samarbejde med andre foreninger”.

30. maj 2016

Fra forsamlingen blev der stillet
spørgsmål om behovet for at fremhæve
samarbejdet med Gråsten Sejlforening
så detaljeret, da det jo drejer sig om to
uafhængige foreninger; men både Jan
og ligeledes Lars Møller lagde vægt på
vigtigheden i ordlyden med baggrund
i den omfattende eksklusionssag, som
klubben havde været igennem.
Der var ros til de medlemmer, der hurtigt
havde taget bolden op, så der fortsat kan
kapsejles med udgangspunkt i Gråstenområdet.
4.	Afstemning
Af de 24 stemmeberettigede stemte 21
for, 1 imod og 1 blankt og vedtægtsændringerne var hermed vedtaget.
5.	Eventuelt
Intet til referat
Bent Rasmussen Hans Jørgen Laustsen
Referent	
Dirigent

9

Pladsudvalget

Fælles bådoptagning

Oktober 2016

Følgende datoer er fastlagt for fælles optagning i efteråret 2016!
01. oktober kl. 0800
08. oktober kl. 0800
15. oktober kl. 0800
29. oktober kl. 0800
Lister vil blive opslået ved klubhuset
Vognmand Mammen. Chauffør Henrik
Pris: Vogn: kr. 400,00.
Stativ: kr.700,00
På de anførte datoer vil pladsen i fornødent omfang blive afspærret
for bilkørsel medens optagningsarbejdet og transport af både foregår
på pladsen!

Respekter venligst dette – det har noget med sikkerhed at gøre!
Med venlig hilsen
Egon Rerup

Oprydning!!
Hvem mon kommer og fjerne
disse 2 godt brugte batterier,
der er afleveret i et hjørne på
containerpladsen????
Med venlig hilsen
Pladsudvalget
Egon Rerup
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Gråsten sejlklub

Mandetur 2016

Lørdag d. 24.- søndag d. 25. september
Gråsten sejlklub – Galwik.

Pos.: 54-48,17 N / 009-25,82 E

Program.
Lørdag.
Kl. 11.00 Brunch i Sejlklubben.
Kl. 13.00 Vi sejler under Egernsund broen med kurs mod Galwik.
Kl. 16.00 ”kaffepause” i Galwik.
Kl 17.30 Tændes grillen.
Kl 18.00 Festen starter og bøfferne steges.
Aftenprogrammet står på – Øl –vin- hornmusik-dårlige vittighederrøverhistorier - m.m.
Søndag: God morgen
Der er en pose morgenbrød til hver besætning, (hver båds Skipper
søger for tilbehør og kaffe)
Kl. ??.?? sætter vi kurs mod Gråsten,
Praktiske oplysninger
Tilmelding: Båd vis, på liste i klubhuset, eller på tlf. / sms 21274690,
senest mandag d 19/9
Hver skipper oplyser antal deltagere og søger for betaling, ved ankomst!
Pris pr. mand 150 kr.,
Vi søger for brunch, kød med tilbehør, og en ”lille en” til kaffen.
I søger for drikkevarer til skipper og besætning, samt godt humør
Skipper søger for kaffe og tilbehør, til morgen brød søndag morgen
På festudvalget vegne
Jan Petersen
11

Pladsudvalget

Efterlysning af ejermænd til
oplag af joller og gummibåde.
Er du ejermand til en af de joller og gummibåde, der er oplagret på græsplænen ved A- broen, bedes du venligst forsyne
den med dit navn og tlf. nummer snarest muligt!
Med venlig hilsen
Pladsudvalget
Egon Rerup
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"Kom indenfor i ly,
for vind og vejr"
Kære
GS sejlere! Her sidder jeg i mit cockpit i Flensborg, nyder de 25 grader og
den dejlige sol - og skriver en lille appetitvækker til jer for vinterens arrangementer i vor sejlklub. En lidt paradoks oplevelse at planlægge vinterarrangementerne,
når sveden står blank på panden!
Ikke desto mindre, blir det vinter igen. Og
den havde vi i programudvalget tænkt os,
at få vendt til noget positivt! Det kræver
dog, at du møder op. For det gamle ordsprog: "Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til" gælder stadig. Uden dig og dine
andre sejlerkameraters fremmøde sker der
jo ingenting. Vi tager blot initiativet - og
det gør vi til gengæld gerne!
Vi ses til årets hyggelige aftens arrangementer, der igen i år blandt andet vil indeholde 2 "Din Tur" aftener, hvor GS sejlere
beretter om deres ture til nær og fjern. En
aften, hvor du kan drømme dig til dage,

som netop dem jeg selv oplever i disse
dage. Sommer og sol, duften af grill og
smagen af det salte vand.
Vi vil i den kommende vintersæson også
forsøge os med et fælles messearrangement, og så et par andre ting vi endnu
ikke løfter sløret for... Følg godt med på
hjemmesiden, og meld dig til på vor facebook profil, så får du automatisk besked,
når et arrangement nærmer sig.
Men en ting er sikkert: Påskefrokosten,
som trak over 140 GS'ere med påhæng,
kommer vi til at gennemføre igen! Den fik
vi rigtig mange roser for - og det glæder
os! Så glæd dig allerede til denne dag,
hvor standeren i klubben igen går til tops,
og vi i programudvalget takker for god
opbakning til vore arrangementer igennem
vinteren.
Dit Programudvalg,
Bernhard/formand
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Mand-over-bord
Den 9. maj havde programudvalget
arrangeret ”Mand-Over-Bord” øvelse,
og meningen var lidt instruktion i klubhuset og herefter sejle udenfor havnen
hvor Helge Sørensen havde indvilget i at
springe i vandet for at vi så kunne prøver
kræfter med at redde ham ombord igen.
Tilslutningen til dette arrangement var
desværre ikke stor, kun èn besætning
mødte op og da ingen både var klar til at
sejle blev det kun til en gennemgang af
mand-over-bord samt en god diskussion.
Måske er ”Mand-Over-Bord” på vandet
lidt for grænseoverskridende?

Vi vil se om vi kan få optaget nogle videoklip på vandet som i praktisksis viser
hvordan man haler en overbordfalden op
i båden, men det er noget som vi så hver
især bør øve i egen båd bagefter, da ingen
både/udstyr/mandskab er ens.
Der skal lyde en stor tak til Helge som
altid har været parat til at springe i baljen
ved disse arrangementer.
Programudvalget
Bjørn Vestergaard, SANTANA

God service
Vi har i vinteren 2015 , fået ny motor med sejldrev monteret i vores Blue Dane32.
Den gamle motor kørte egentlig fint, men vi ville have et par hk. mere og en motor
der var ferskvands kølet.
Vi fik et godt tilbud fra Skibsværft Toft og tog imod det. Alt gik fint, i det nye år
have vi en ny 21 hk. Yanmar monteret. Da det blev forår, blev båden søsat og
prøvesejlet.
MEN efter 20 timer på timetælleren, en søndag eftermiddag ved Egernsund
broen, lød der en hylen fra sejldrevet ;-(
Vi kontaktede Toft, de kom forbi og så på sagen. De kontaktede importøren og vi
fik taget båden op tirsdag middag.
Toft gjorde importøren klart, at der skulle et nyt drev til og gearkassen skulle ikke
bare skiftes. Fredag middag ringede skibsværft Toft, båden var klar til at tage på
pinsetur ;-)))
Super god service
Med sejler hilsen
Gitte og Jan
14

Klubbens pinsetur 2016
til Mjels Vig
Tekst og foto Lars Chresten Møller
På grund af få tilmeldte både blev den
programsatte pinsetur erstattet af en tur til
Mjels Vig for de seje i Gråsten Sejlklub.
I alt 5 både og 17 personer trodsede pinsens regn og rusk og sejlede til Mjels
Vig. Besætningen på vores egen ”SY
LANETTE” sejlede til Haderslev fredag
for at se Cirkus NEMO her. Pinselørdag morgen gik turen igen sydover mod
Mjels Vig, hvor 2 både fra GS allerede
var ankommet. Ved frokosttid kort efter
vores ankomst til Mjels kom de to sidste både fra GS. Ved frokosttid kom også
vejromslaget. Det begyndte at blæse og
sidst på eftermiddagen stod regnen ned i
stænger.

Langballig Yachtclub havde med deres
ca. 25 deltagende både i deres pinsetræf
(bemærk venligst antal fra seje Langballig) allerede lagt beslag på klubhuset,
hvorfor vi måtte grille ude og spise under
terrassepavillonens regnvåde tag. Men
det var bare smadder hyggeligt med en
rigtig god stemning.
Søndag formiddag gik turen for ”de
fleste af de mange fem både” tilbage mod
Gråsten. På vejen hjem oplevede flere af
os både snevejr, regnvejr, vind op til 16
m/s i stødende og ind imellem sol og total
havblik. Kan vi forlange mere?
Tak til deltagerne for et rigtigt hyggeligt
pinsetræf i Mjels Vig.

Hygge under
teltdugen i Mjels
pinselørdag aften.
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Vores sejlklubs
billige drift,
er truet af et
svigtende
fællesskab
Af Lars Chresten Møller
Et desværre snart fast punkt på bestyrelsesmøderne er drøftelse af manglende
medlemsengagement i aktiviteter og
manglende efterlevelse af den arbejdspligt, vi alle har i klubben. Hvad skal
vi gøre ved dette efterhånden større og
større problem?
Det er netop arbejdspligten, der medvirker til, at vi er en af landets billigste
sejlklubber.
Vi kan begynde med at præcisere over
for sejlere, der søger medlemskab i vores
klub, at man ikke søger ind i vores sejlklub alene for at få en plads til sin båd.
Man søger ind i vores sejlklub for at
blive en del af – og tage sin tørn i et fællesskab, der kan drive Gråsten Sejlklub
på en billig måde ved hjælp af forskellige
bidrag fra vores ca. 250 medlemmer. At
tænke sig hvor meget 250 personer kan
udrette i et styret fællesskab. Vi kunne
bygge skyskrabere.
16

Så kan vi tage fat i de af vores medlemmer, der har fået den der billige bådplads,
de har været på jagt efter, og efterfølgende ikke har ”rørt en finger” i sejlklubben. ”At betale ved kasse 1”? Ja, ok for
dem, der har en akut årsag. Men ikke for
andre. Der er altid et eller andet, man kan
bidrage med. Derfor er alder, fysik og
ikke mindst geografisk bosættelse ikke
nødvendigvis en gyldig årsag.
Sagt med andre ord og mere direkte –
hvis du ikke vil dette fællesskab og hele
tiden viger udenom arbejdspligt og anden
aktivitet, så er du ikke det rette sted. Find
en anden sejlklub, hvor du i stedet kan
betale dig fra det hele.

redaktørens side
Efteråret nærmer sig og dermed også optagning og opbevaring af
vores mere eller mindre ”dyrebare” hobbyrekvisitter, som for de
flestes vedkommende meget gerne skal være fit for fight til næste
sæson.
Programudvalget arbejder med nogle spændende tiltag, startende
med:
Standerstrygning den 29.10
Og i løbet af vinteren en teknisk aften, med gas som speciale, eller
måske messebesøg? De har mange gode ideer.
Sejlads afholder klubmesterskab den 17.9
Juniorafdelingens klubmesterskab afvikles den 24.9
I Hallen er der nu sat et rigtig fint køkken op.
Havnefesten blev overstået og der var lagt mange kræfter i arbejdet
på at få en vellykket fest, der blev afviklet i forbindelse med et
juniorstævne. At det lykkedes var juniorafdelingens fortjeneste.
Der var sjove indslag, med bl.andet kåring af div. formænd og den
traditionelle vandleg. Der var lækker mad, god rødvin og hyggelig
stemning. Opbakningen fra seniorsejlerne kunne dog være meget
bedre, hvor blev du af, du?

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2016 og kun mod
aflevering af annoncen
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Havnefest
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Junior
sejlads
Selv om det er
en MEGET ung
junior, vi ser her,
er han herre over
sin båd.
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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
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Nyt fra
juniorafdelingen
Vil starte med at sige tak til Henrik for
hans indsats og gode humør som formand.
Dejligt at vi stadig får glæde af det med
trænerkasketten på.

I sommerferien har vi haft to sejlere til
VW i Estland.
Det er været en stor oplevelse for dem
med professionelle trænere og kapsejladser.

Vi har en fantastisk forældreskare som
er glade for at give en hånd med og
hjælpe hinanden.
Sammen er vi et stærkt team ☺

Ellers har vi bl.a.:
I august
Hyggeaften med vandsjov og grill.
Sejlersjov i Dyvig
Start Cup i Haderslev

Har mødt flere ”gamle” sejlere på
havnekajen – det var altid hyggeligt
med en glad og positiv snak.
Flere har tilbudt hjælp og har gode ideer
– det er jeg meget taknemmelig for.
Glæder mig til et fortsat godt samarbejde mellem de ”gamle” og ”unge”
Sæsonen er skudt godt i gang efter sommerferien.
Der er kommet flere børn til, som ønsker at prøve kræfter med jolle og hav.
Vi har også måttet sende et par store
børn afsted på efterskole – vi ønsker
dem alt held og lykke med det næste års
eventyr.
Glæder os til at se dem i klubben igen til
næste sommer.

I september
Sønderjysk Open, samt ranglistestævne
for Zoom i Gråsten.
Opti A og B-Cup, samt DM i Sønderborg
Klubmesterskabet i Gråsten med både
kapsejlads for børnene og forældrene.
I oktober
Sommersæsonen lukker ned og vintersæsonen starter op med spændende
og hyggelige tiltag.
Til slut vil jeg gerne sige tusind tak for
den flotte modtagelse jeg har fået.
Sejlerhilsen Tina Broni Ott
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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

22
26

Aftenstemning i Sdb lystbådehavn

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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