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Formandens
side
Så nærmer tiden sig for en ny sejlsæson. Det
glæder vi os til. Vinterperioden er den tid,
hvor det fremadrettede arbejde foregår. Bestyrelsen har i vinterperioden arbejdet med
at få lavet en virksomhedsplan, der nu kan
findes på klubbens hjemmeside. Formålet
med at lave en sådan virksomhedsplan er, at
få beskrevet alle de tiltag og gøremål, som
hvert eneste arbejdsudvalg står med år efter
år. Der er en naturlighed i den rytme, som vi
året igennem oplever i sejlklubben. Der er
standerhejsning og standernedhaling, der er
kapsejladser, som sættes i gang og afsluttes
med klubmesterskaber. Der er traditionsrige
ture som pinseturen og manneturen – og
der er også fornyelser. Årets rytme fremgår tydeligt af vores aktiviteter. De enkelte
udvalg har også hver især deres egen rytme.
Der er meget travlt i perioder alt afhængig af
område og opgaveløsning.
Virksomhedsplanen beskriver de mange
forskellige og specifikke opgaver, som det
enkelte udvalg tager sig af. Det giver overblik og mulighed for at få planlagt og gennemført arbejdet rettidigt og få indkaldt
til arbejdsopgaverne. Beskrivelserne kan

samtidig lette en overgang ved formandsskift i udvalgene og bestyrelsen. At virksomhedsplanen er lagt ud på hjemmesiden skyldes, at vi gerne vil have åbenhed
om det arbejde, der foregår i klubben. Da
vi har det princip, at alle medlemmer skal
være med i et bestemt udvalg, så giver det
også nye medlemmer mulighed for at orientere sig om de respektive arbejdsopgaver.
Dermed kan det nye medlem ved ansøgning om optagelse selv ønske, hvilket udvalg
han eller hun kunne tænke sig at tilhøre. Det
giver selvfølgelig også medlemmer i GS
generelt et indtryk af, hvad der foregår i de
andre udvalg.
Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og
fundet en række steder, hvor vi finder behov
for tilpasning. Behovet for tilpasninger skyldes både kommunesammenlægning og
overgang til mere anvendelse af elektroniske
medier. Generalforsamlingen finder sted den
25. marts og indkaldelse er med i dette nummer af Fanglinen. Jeg håber, at rigtig mange
vil møde frem og dermed være med til at
bakke op om Gråsten Sejlklub.
Stig Nissen

marina Toft-Gråsten
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
Tlf. -45 74 65 12 25
DK-6300 GråstenFax: +45 74 65 34 73
WWW.marinatoft.comE-mail:marinatoft@t-online.de
CVR 28 01 86 06
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Referat af
bestyrelsesmøde
09

2. februar 20
Fraværende:

Ole, Stig Rosenbech og Lisbeth
1. Siden sidst og indgået post – Stig

Udsendt børneattest fra DS – er ok her.
Modtaget anmodning om indstilling til
ungdomskommuneprisen
Generalforsamling i DS Lillebælt Syd
kredsen i februar.
21. marts generalforsamling i DS
Samtlige udvalg har udarbejdet en virksomhedsplan over deres ansvarsområder
og opgaver. Samtlige planer er gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Når
arbejdet er afsluttet vil planerne blive
lagt ind på klubbens hjemmeside samt et
papir eksemplar i klubhuset.
2. Regnskab – Bent

Er næsten færdig med regnskabet. Mangler endnu nogle budgetter. Kontingent,
hal og pladsopkrævninger udsendt.
3. Ændringer i medlemskartotek og
tildeling af udvalg - Helle

særlige begivenheder i klubbens historie gennemført. Næste arrangement:
Marinelageret i Sønderborg 25. februar
og til sidst et arrangement 11. marts:
Med tropesol og konstant passatvind –
det foregår i klubhuset.
Hal: Virksomhedsplan på plads.
Juniorudvalg: Rekvireret DS`s nyeste
brochure omkring børn, unge & sejlsport. Har junior weekend den 21. +
22. februar. Starter med at sejle fra 31.
marts. Udfærdiget målbeskrivelse og
handlingsplan for juniorafdelingen. Har
som noget nyt udarbejdet 3 års plan.
Bestyrelsen bakker op om indholdet af
denne plan.
Festudvalg: Planlægger første møde til
marts. Vil som noget nyt gerne arrangere
en dametur.
Plads: Ligger p.t. stille. Aftalt mødt til
marts, hvor søsætning bla. skal planlægges. Arbejde på plads, der er budgetteret
for 2008 bliver af praktiske grunde først
gennemført nu i 2009.

Nyt medlem: Lars Søllingvrå (Redaktion).

5. Gennemgang af generalforsamling
2009 - Stig

4. Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene

6. Opdateringer til kalender, Web-side,
Fanglinen m.m. - alle

Ønsker til kommende budget
De sidste virksomhedsplaner
Kapsejlads: Det varer ikke længe inden
planlægningen starter.
Programudvalg: Årets første arrangement den 7. januar med meget fin tilslutning. 28. januar blev: Causeri over

Fanglinen modtager gerne stof.
7. Eventuelt – Stig

8. Godkendelse af protokol – Stig

Godkendt.
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BHJ – din foretrukne partner
En international virksomhed
BHJ er en international leverandør af ingredienser
og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og
farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst
- 90% af vores omsætning skabes uden for
Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande.

Protein Foods

Pet Food

Food
BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten

Tel.: +45 74 35 35 35
mailbox@bhj.com
www.bhj.com

- when you are looking for real value

den ægte
Graasten-smag
Graasten Salater A/S • Teglværksvej 5-11 • 6300 Gråsten
Telefon: +45 74 65 13 30 • Telefax: +45 74 65 02 33 • www.graasten-salater.dk
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Vigtigt! Vigtigt! Bådpladser
Hermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben.
Det er kun nye medlemmer og broliggere der ikke har fast
liggeplads der skal ansøge.
Ansøgningen skal være skriftlig (gerne mail)og indeholde
navn, medlemsnr. og båddata. Denne sendes til undertegnede.
Her du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du
har skiftet båd, ikke skal i vandet, har solgt eller af anden
årsag ikke skal bruge din plads, vil jeg gerne vide det.
Ansøgningen skal være undertegnede i hænde inden 1.
marts, så vi kan nå at få fordelingen med i fanglinen.
God vind!
Broudvalgsformand.
Ole Rieck, Sletmarken 12, 6310 Broager
orr@danfoss.com

- Alt i
søsportsudstyrsundgade 11 · 6400 Sønderborg
Telefon 74 48 64 03

7

Ordinær
generalforsamling
. marts 2009
5
2
.
d
g
a
d
s
n
O
bhuset
kl. 19.00 i klu

Alt med kursiv er relevante oplysninger
fra vedtægterne
Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af
marts måned, og indkaldes med mindst
3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse
i »Fanglinen« eller ved anden skriftlig
meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Beretning.
4.	Forelæggelse af regnskab og budget.
5.	Fastsættelse af kontingent og indskud.
6.	Fastsættelse af diverse priser og
gebyrer.
7. Forslag til vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer, der
ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden
skriftlig i hænde senest 1. januar og skal
udsendes sammen med indkaldelsen til
den ordinære generalforsamling. Evt.
forslag skal optages på dagsordnen.
§1 Navn og hjemsted
1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929,
er hjemmehørende i Gråsten kommune.
8

1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929,
er hjemmehørende i Sønderborg kommune.
§2 Formål, stander og emblem
#
7. Det er en æressag for medlemmerne
at værne om klubbens almene interesser, dens anlæg og bygninger. (Står
nu under §15 stk. 3)
§4 Optagelse af medlemmer
1. Begæring om indmeldelse sendes til
klubbens formand eller sekretær.
1. Begæring om indmeldelse sendes til
klubbens sekretær.
2. Ethvert nyt medlem får bekræftelse
på optagelse ved at et eksemplar af klubbens vedtægter tilsendes sammen med
opkrævning på indmeldelsesgebyr og
kontingent. Gyldig kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemskort.
2. Ethvert nyt medlem får bekræftelse på optagelse med henvisning til
vedtægterne
3. Medlemmerne deles i følgende kategorier:
C. Juniorafdeling.
Som juniormedlem kan bestyrelsen
optage enhver i alderen fra 7 år til og
med det år, hvori den pågældende fylder
19 år.

3. Medlemmerne deles i følgende kategorier:
C. Juniormedlemmer.
Som juniormedlem kan bestyrelsen
optage enhver i alderen fra 7 år til og
med det år, hvori den pågældende
fylder 24 år.
Juniormedlemmer overgår til seniormedlemskab året efter det år hvori medlemmet fylder 20 år.
Juniormedlemmer overgår til seniormedlemskab året efter det år hvori medlemmet fylder 24 år.
Juniorafdelingen ledes under ansvar
overfor bestyrelsen af et juniorudvalg,
som består af en formand der er medlem
af bestyrelsen for G.S. samt et antal
udvalgsmedlemmer, der vælges/udpeges
af udvalgets formand.
Flyttes til §15 stk 3
vælges/udpeges
§5 Kontingent
#
4. Bestyrelsesmedlemmer tildeles en
omkostningsgodtgørelse svarende til
kontingentet.
§6 Udmeldelse - eksklusion
1. Udmeldelse skal foretages skriftlig til
klubbens formand. Medlemmet har krav
på en skriftlig bekræftelse.
1. Udmeldelse skal foretages skriftlig
til klubbens sekretær. Medlemmet har
krav på en skriftlig bekræftelse.

et referat af forhandlingerne optages.
Dirigenten skal ved sin underskrift
godkende såvel beslutningsreferat som
forhandlingsreferat.
4.Dirigenten skal ved sin underskrift
godkende referatet.
§12 Konstituering - Tegningsret
6. Suppleanten og redaktøren kan deltage i bestyrelsesmøderne – uden stemmeret.
6. Suppleanten, webmasteren og redaktøren kan deltage i bestyrelsesmøderne
– uden stemmeret.
11. I ”Fanglinen” bringes et referat fra
bestyrelsesmøder.
§15 Faste udvalg m.v.
3. Det er en æressag for medlemmerne
at værne om klubbens almene interesser,
dens anlæg og bygninger. §15 Faste
udvalg m.v.
flyttet til §3
3. Juniorafdelingen ledes under ansvar
overfor bestyrelsen af et juniorudvalg, som består af en formand der er
medlem af bestyrelsen for G.S. samt et
antal udvalgsmedlemmer, der udpeges
af udvalgets formand. (Hentet fra §4 C)

§7 Ordinær generalforsamling
8. I ”Fanglinen” bringes et referat fra
generalforsamlingen.

§19 Vedtægternes godkendelse
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 20.03.2007 og
ophæver alle tidligere vedtægter for
Gråsten Sejlklub.
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25.3.2009 og
ophæver alle tidligere vedtægter for
Gråsten Sejlklub.

§9 Generalforsamlingens ledelse
4. Generalforsamlingens beslutninger
indføres i klubbens protokol, hvori også

8.	Indkomne forslag.
Andre forslag, der ønskes behandlet på
den ordinære generalforsamling, skal
9

være formanden skriftlig i hænde senest
14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Evt. forslag skal optages på
dagsordenen.
9. Valg til bestyrelsen
På ulige årstal vælges kasserer og 4
bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis
Sejlads-, Bro-, Klubhus- og Juniorudvalg.
Kasserer	
Bent Brüning
Sejladsudvalg	
Poul Fribo
Broudvalg	
Ole Rieck

Klubhusudvalg	
Juniorudvalg	

Stig Rosenbeck
Svend Hansson

Pladsudvalg	
Haludvalg	

Lars Bønløkke
Peter Skov

10.Valg af revisor og revisorsuppleant
1 revisor og en revisorsuppleant er på
valg hvert andet år (ulige år)
revisor	
Hans Peter Novrup
Revisorsuppleant	
Ib Funder-Nielsen
11. Eventuelt.

PINSETUR 2009

Traditionen tro, til Mjels Vig.

Sæt allerede nu et X i kalenderen, for
igen i år er der lagt op til en festlig og
fornøjelig tur til Mjels Vig, med musik og
sang, glade søfolk og god mad!

Tilmelding skal ske til Bernhard Jessen
74 44 95 00 eller på tilmeldingslisterne,
som senere hænges op i klubhuset.
Seneste tilmelding: Søndag d. 17 maj.
10

”REDNINGSPLANKEN”

uddelt til Bjørn Christensen ved mandeturen 2008

Egentlig står det i ”Manifestet” at
redningsplanken kun kan uddeles til en
person, der deltager ved mandeturen.
Da jeg selv var indehaver af den så
eftertragtede vandrepokal, som jeg i
året før fik overrakt af Lars Møller, var
det mit valg at finde en passende person,
den skulle videregives til.
Mit valg faldt på Bjørn Christensen,
især for hans aktive indsats ved sidste
års båd-søsætninger og i det hele taget
hans engagement i den tid, i overgangen

mellem to ansvarlige i pladsudvalget.
Endnu engang tak til Bjørn for det
udviste engagement! Jeg hørte så,
kort før afgang på mandeturen, at
Bjørn ikke kunne deltage. Heller ikke
til Standerstrygnings festen var det
muligt at overrække pokalen i nærvær
af klubbens medlemmer, så den blev
ganske enkelt overrakt til Bjørn hjemme
i hans garage! Vigtigst er trods alt,
at pokalen overrækkes med ”behørig
fyldning” og nypudset sølvplakette. Og
sådan blev det.
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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

⁄S

A

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Storegade 23 • 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
812

Men Redningsplanken er jo en særlig
pokal, som engang blev indstiftet af den
gode skipper Erik Petersen af Wild Life.
Og her nedenfor bliver ”manifestet”
genoptrykt, så alle kan danne sig et
indtryk af, det handler sig om andet
end blot et stykke drivtømmer som
hvem som helst kan gøre sig fortjent
til. Følgende personer har haft æren af
vandrepokalen igennem tiden:

Indstiftet:
Erik Pedersen/ Wild Life		

1993

1993 Elvig Motzkus
1994 Svend Mathisen
1995 Jørgen Esmann
1998 Svend Gram
1999 Holger Hansen
2000 H.P. Novrup
2001 Gunnar Høj
2002 Knud Erik Zahn
2003 Povl Christensen
2004 Bjørn Vestergård
2005 Erik Petersen
2006 Lars Møller
2007 Bernhard Jessen
2008 Bjørn Christensen
Den opmærksomme læser
bemærker nok, at der
i årene 1996 og 1997
ikke var kandidater
til den eftertragtede
redningsplanke.
Historien må fortælle,
hvor redningsplanken
med
sit
dyrebare
indhold har ligget i
disse to mørke år.
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Indbydelse til GS - Aftenkapsejladser 2009
Første sejlads: onsdag d. 29. april, og der efter hver onsdag til og med
Sidste sejlads: onsdag d. 9. september; men vi holder
Sommerferie: uge 28, 29, 30 og 31.
(Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 12. september)
Sejladsbestemmelser:
Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.
Respittider & pointberegning:
Iht. DH2007 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler.
Program:
Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 28. april.
Præmier:
Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.
Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 20. april):
1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Poul Fribo,
Højløkke 19, 6310 Broager, tlf. 74 44 96 00 eller tilsvarende oplysninger til
E-mail: Poul_Fribo@danfoss.com
2. Indsæt 450,- kr. på registrerings nr. 9797 konto 0000440108 i Broager Sparekasse.
Husk at anføre dit navn samt certifikat nr.
For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.!
Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen! Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt!
Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!
_____________________________________________________________________
Tilmelding til GS - Aftenkapsejladser 2008
Bådens navn: _____________________

Type:_________________________________

Certifikat nr.:______________________

Sejl nr.________________________________

Skipper:__________________________

Adr._ _________________________________

TLF:_ ___________________________

Mobil:_ _______________________________

E-mail:___________________________

Dommer/køkkentjans: Helst d._____________

________________________________
Dato/underskrift
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Igennem mange år har læserne af Fanglinen kunnet
følge Kim og Kirsten i deres liv på S/Y-Sol og deres
rejse rundt i verden. De er blændende fortællere og
det er spændende at læse om deres oplevelser. Hvis
man vil læse mere og se mange herlige billeder, så
kan det anbefales at besøge deres hjemmeside:
www.sy-sol.dk Her kan man også finde deres email
adresse, hvis nogen skulle have lyst til at sende dem
en hilsen. Nedenfor har jeg valgt at bringe den mail,
som Kim og Kirsten sendte, inden de igen tog fat på
sejladsen.
Lisbeth Nissen
Kære alle!
Allerførst mange tak for de mails vi har
fået fra familie og venner. Vi har ikke
været gode til at få svaret, men I skal
bare vide, at det luner hver gang der
lander en mail i vores mail-boks! Og på
et eller andet tidspunkt må vi jo få se at
få løsrevet os fra båden, og få svaret!
Men nu er det endelig blevet tid til
afgang fra Chile. Vi har stået på hovedet
i båden, gennemgået alle systemer, og
fået ”skal laves-listen” bragt ned fra 25
punkter til bare 3. Og de tilbageværende
punkter er ikke af særlig vigtig art.
Der er blevet provianteret, syltet og
henkogt til den store guldmedalje, og
det sidste vasketøj hænger nu og tørrer i
den friske søndenvind.
Masser af frisk frugt og grønt er blevet
vasket og stuvet af vejen.
Tankene er fulde, og skuden ligger dybt

i vandet. Og vi glæder os til at få dybt
vand under kølen igen.
Forude venter besøg på en række
eksotiske Stillehavsøer. Første stop
bliver Robinson Crusoe-øen, som
ligger midt ud for Chiles langstrakte
kyst. Det tager os nok en lille uge at
komme dertil. Vejrudsigten lyder på en
fin sydvestenvind, som burde give os en
rimelig behagelig sejlads, med agterlig
vind.
Afhængig af vejrforholdene, bliver
vi nok på Robinson Crusoe-øen en
lille uges tid. Derefter går det mod
Påskeøen, - et noget længere stræk,
som sagtens kan tage et par uger? Det
spændende bliver, om vi overhovedet
kan stoppe på Påskeøen. Vi kender
flere, som simpelthen har måttet opgive
at ankre og komme i land, på grund af
forholdene på de meget åbne og udsatte
15

ankerpladser? Vi håber det bedste,
da vi meget gerne vil opleve de store
stenstatuer og kulturen på stedet.
Oprindelig var det planen at sejle
direkte derfra til Marquesas, men vi
ender nok med at besøge Gambier øerne
undervejs. De ligger sydvestligst i fransk
Polynesien, besøges sjældent af sejlere,
og skulle være et rigtigt sydhavsparadis.
Så det lyder jo umiddelbart meget
tillokkende!
Marquesas bliver sidste stop på den
sydlige halvkugle. Og derefter bliver
det Hawaii. Alt i alt bliver det til mange
sømil, og mange dage tilsøs.
Men med mange spændende stop
undervejs, så vi glæder os meget til
turen!

At man kalder os ”polsøgerne” eller
”koldtvandssejlerne” bliver dog ikke
helt gjort til skamme. For årets sejlads
slutter i Alaska, som vi ikke fik nok af,
da vi var der for 17 år siden.
På et eller andet tidspunkt vil der komme
beretninger om turen. Men da der er meget
langt mellem Internetforbindelserne ude
på Stillehavet, kan vi ikke love hvornår
det bliver. Vi vil dog prøve at sende
jævnlige positionsangivelser via vores
radio-email. Der skulle komme et link
på hjemmesiden (www.sy-sol.dk), så
man kan se, hvor vi er.
Vi vil ønske alle et godt forår og sommer,
mange kærlige sejlerhilsner
Kirsten & Kim

STANDER
HEJSNING 2009
Årets standerhejsning er fastsat til:
Lørdag den 25 april, kl. 13.00
Kom og deltag ved årets sæsonstart i klubben, hvor standeren
går til tops under behørig salutering! Efter formandens tale, vil
Festudvalget arrangere et festligt
”sildebord med snaps og grønt”!
Vel mødt, vi håber at se dig,
Kærligst dit festudvalg!

16

Nyt fra
juniorafdelingen
OK benzin støtter GS
Gråsten Sejlklub har indgået en
sponsoraftale med OK benzin om støtte
til ungdomsarbejdet.
Kort fortalt går aftalen ud på, at OK
benzin giver et beløb på 6 øre til Gråsten
Sejlklub for hver liter brændstof der
tankes på OK kundekort, der er tilknyttet
sponsoraftalen. Eksisterende kort kan
også tilknyttes aftalen.
Desuden kan der opnås en bonus på kr.
250,- hvis der på nye kort, der tilknyttes
sponsoraftalen, tankes mere end 500 liter
brændstof det første år.

Aftale om nyt OK kundekort:
Kort kan bestilles på www.ok.dk. Husk at
angive sponsornummer 55 98 38.
Kort kan bestilles pr. brev. Folder med
bestillingsskema kan fås ved Svend
Hansson eller hentes i klubhuset. Skemaet
er fortrykt med sponsornummer 55 98
38.
Har allerede et OK kundekort:
Kortet tilknyttes sponsoraftalen ved
at oplyse navn og kortnummer(ikke
PINKODE) til Svend Hansson – svend@
familienhansson.dk – tlf. 74440029.

Læs mere om OK kundekort på www.
ok.dk eller i folder der kan hentes i
klubhuset.

Mail eller ring hvis du har spørgsmål til
aftalen eller hvordan du kommer med.

Det mulige beløb pr. kundekort synes
måske ikke så stort, men hvis vi får mange
med på aftalen, kan det blive til et godt
tilskud til juniorarbejdet. Aftalen kan ikke
kun bruges af medlemmer af klubben, men
af alle interesserede. Jeg håber derfor, at
mange af klubbens medlemmer vil hjælpe
med til, at vi får så mange kort som muligt
tilknyttet aftalen.

Svend Hansson

Der er følgende muligheder for at være
med:

Kegnæs Både
Vi sælger

Tlf. 74 40 52 70
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA

mere

rummelighed

- 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

BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS

www.volvopenta.dk

serie Volvo Pen
af
ta
dækk Compact s
er eff
D
ekto iesler
13-75 mrådet
Hk

HOLM MARINE
Bøjskovskov 18 DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 74 65 40 90
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Mobil +45 40 40 65 90

Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL
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Hellere spørge
to gange
end male om

Ferielejlighed
i Berlin.

Pure
Cruising

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

v/ Lisbeth og Stig
Nissen
www.seberlin.dk
mob: +45 21 22 00 68

K2517

Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 Aabenraa
Tel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.com

Ihle grafisk
grafisk produktion,
produktion, Broager
Broager
Ihle

www.elvstromsobstad.com

