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Formandens
side
NY FORMAND SØGES
Her hvor vi er kommet ind i det nye år,
bliver det nu sidste gang jeg skriver Formandens side. Som det kan læses i indkaldelsen til generalforsamlingen er der i
år valg til formandsposten.
De kommende år ønsker jeg at prioritere
min interesse for kapsejladsledelse, og
har derfor valgt ikke at genopstille. For
mig er det vigtigt at klubbens formand er
en del af det daglige liv i klubben, hvilket
vil være svært for mig at kombinere med
mine aktiviteter med kapsejladsledelse
ved stævner rundt i landet. Derfor finder
jeg, at det nu er tid til at give rorpinden
videre til en ny formand. Det er en velfungerende og ansvarlig bestyrelse som
både varetager den daglige drift i klubben, men også arbejder med det mere fremadrettede, den nye formand kommer til
at lede.
Bestyrelsen har i den senere tid arbejdet med forskellige emner. Et af dem
der involverer alle udvalg, er det igangværende sikkerhedseftersyn af aktiviteterne i Gråsten Sejlklub. De enkelte
udvalg ser her på aktiviteterne i klubben
med ’sikkerhedsbriller’, for at fastlægge
om det vi foretager os i klubben, også
sker på en sikkerhedsmæssig fornuftig
måde. Pladsudvalget er kommet langt
med dette arbejde. Et par episoder ved
båd håndteringen i efteråret viste, at

det absolut er relevant at sætte fokus
på sikkerheden. Udvalget har nedsat et
plads sikkerhedsudvalg, og har udarbejdet et forslag til sikkerhedsregler. Dette
behandles på bestyrelsesmødet i januar.
Da sikkerheden vedrører os alle, vil jeg
opfordre til, at alle medlemmer tage del
i arbejdet. Vi har været forskånet for
ulykker i klubben, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er steder hvor
vi kan gøre det bedre. Oplever du noget i
klubben, hvor du mener sikkerheden bør
forbedres, så tag kontakt til den udvalgsformand du mener det hører under!
Der er også arbejdet med en revision
af klubbens vedtægter. Dette har ført til
enkelte forslag til vedtægtsændringer,
som bestyrelsen vil fremsætte ved den
kommende generalforsamling. Der er
ikke tale om store ændringer, men kan
mere karakteriseres som sproglige præciseringer og -ændringer. Forslagene kan
ses sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Jeg vil slutte denne formandens side med
at takke for den tillid der er vist mig i de
fem år jeg har været en del af bestyrelsen,
og håber at se mange af klubbens medlemmer til generalforsamlingen d. 21.
marts kl. 19 i klubhuset.
Svend Hansson
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
011
er 2

14. novemb

Afbud fra Poul, Niels, Bernhard, Ole og
Henrik
1.	Godkendelse af mødereferater
De 2 seneste mødereferater fra 5/9 og 3/10
blev godkendt.
2. Siden sidst og indgået post
Mail fra Sønderborg Idrætsråd vedr.
idrætsstrategi masterplan. Vi deltager ikke
men følger med hvad der sker i sagen.
Dansk Sejlunion fylder 100 i 2013 og der
ønskes lavet en jubilæumsbog. Klubberne
opfordres til at komme med input - Svend
tager sig af sagen. Er der folk i klubben
der har gode historier der passer til denne
begivenhed hører de gerne herom.
Intet nyt fra forretningsudvalget.
3. Økonomi
Budgetter afleveres til Bent snarest inden
10/1
Småregnskaber fra udvalgene afleveres
inden 10/1
Afregning af udlæg inden 31/12
Anlægskartotek fra udvalget ajourføres
inden 31/12
Lån på ca. 500.000 kr kunne med fordel
omprioriteres til flexlån. Der vil kunne
spares ca. 20.000 årligt. Der kræves underskrifter fra bestyrelsen.
4. Ændring af medlemskartotek
Poul er fraværende så emnet udsættes til
næste gang.
5.	Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene

Programudvalg:
Vinterprogram klar
30/11 Museumsværft i Flensborg
25/1 Mogens Termansen : Berretning fra
tur til Skotland
22/2 Kontrol af oppustelige redningsveste
14/3 Besøg hos Flemming Sjøholm
Plads:
Både er nu bugseret på plads og pladsen er
helt fuld. 3 både er opbevaret uden for GS
denne vinter.
Én ansøger afvist på grund af pladsmangel.
Ifm bådoptagningen har der været en del
problemer med vogne der ikke er vedligeholdt.
Der kunne være flere både på pladsen men
det ville få ud over fremkommeligheden.
Der indkaldes til sikkerhedsudvalgsmøde
snart. Der er kommet fokus på sikkerhed
ifm optagningen.
Der mangler stadig afmærkning af bådvogne, stativer og maste. Der ligger stadig
2 uafriggede maste på pladsen. Der kommer et indlæg i Fanglinen herom.
Der er udskiftet mange dryppende vandhaner på pladsen. Systemet er udluftet og
frostsikret og dermed klar til vinteren.
Seniorudvalget har ryddet borde og bænke
ind i hallen. Flagstang blevet rengjort, vasket og polleret. Tak til Henning Larsen for
assistance.
Planer for 2012: Forslag om fjernelse af
ukrudt foran hallen mod vejen og samt at
der afgraves jord og lægges grus på. Pladsen kan anvendes til småbåde og joller om
vinteren. Forventet omkostninger 20.000.
Dette vil også gøre udskiftning af gavl i
hallen nemmere.
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Der kom forslag om leje en del af kommunepladsen til opmaganisering af både
og joller. Forretningsudvalget retter henvendelse til Sønderborg Kommune.
Hal:
Både er ikke pakket så godt i hallen i år.
Planer om udskiftning af gavle i hallen
med stålplader.
Klubhus:
Hoveddør udskiftet da den var defekt.
Bagdøren er også blevet udskiftet.
Opvaskemaskine defekt men kan repareres.
Der bliver hovedrengøring af klubhuset
den 26 november.
Bro:
Ramslaget bliver nu tilrigget så vi kan få
slået 2 nye pæle.
Samtidig vil broerne blive kontrolleret og
der lægges en arbejdsplan.
Der bliver opsat mågesikring.
Festudvalg:
Alle arrangementet afholdt og vi er nu gået
i vinterhi.
Havnefest vil blive gentaget og skal
koordineres med alle udvalg.
Festudvalg og juniorudvalg fastlægger en
dato.
Fanglinen:
Fanglinen er klar til tryk og vil blive
udsendt snarrest.
Deadline for annoncører den 2. januar
Næste nummer af Fanglinen skal indeholde indkaldelse til Generalforsamling.
7. Status på igangsatte
udvalgsarbejder
Sikkerhed:
Mangler regler for forskellige
aktiviteter i klubben, herunder
færdsel under både under
optagning/isætning.
Maste lægges op på hylder fra
vakkelvorne stole/stiger. Der
kunne måske etableres spil til
ophejsning af maste.
Der mangler regler om placer-

ing af store maste nederst og små øverst.
Bomme hører ikke hjemme på mastereoler
Skal bærerne forlænges? Skal træstykker
spændes fast?
Havneuddybning:
Kommunen har renset udløb ved Sildekulen med gravko med forlængerarm.
Opgravet materiale er lagt på åkant.
Kan samme metode anvendes til uddybning af havnebassin i klubben efter at vandet er løbet fra?
Må vi det? Vil vi det? Ole involveres til at
undersøge mulighederne.
8. Eventuelt:
Svend: Klub konference d. 18. & 19.
Frank: Forslag om stikkontakter udvendigt
på hallen ved de opstillede både i indkørslen. Dette vil blive sat i værk.
Ulla: Bestyrelsen vælger hvordan Fanglinen ønskes fremover.
Frank: Wire på kranens masteløft er defekt
og skal udskiftes.
Smuddi: Der er rodet ved kontainere –
hvad kan vi gøre?
Egon: Vi skal have en ekstra container til
dåser.
Ulla: Mangler vi vogne til transport af
gods til/fra bådene? Kan vi finde en sponsor?

Vi passer godt på din bil...
Køb & salg af nye og
brugte biler
Service og reparation af alle
biler. Speciale: VW - Seat Skoda

Service o
reparation g
alle bilmæ af
rk
-også ind er
en
for garantiperioden

Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Biler

ApS

Nederbyvej
2 · 6300
Nederbyvej
2 • Gråsten
6300 Gråsten
Tlf. 7465 2220 · Mobil 4036 2270 Service Partner

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
011
r2

12. decembe

1.	Godkendelse af referat fra møde
14/11-2011
• Godkendt

• Ulla: Husk input til FANGLINEN
• Poul Erik: Besøg i Flensborg gik i
vasken – årsag fortsat ukendt

2. Siden sidst og indgået post – Svend
• Service aftale med DONG ENERGY
overgår fra Kückelhahn til SYD GAS
Gasservice

6.	Forslag til vedtægtsændringer Svend
• Det pr. 6/12 udsendte for er godkendt
– dog skal det tilføjes hvordan standeren skal vendes!

3. Økonomi – Bent
• Klubbens 6% kreditforenings lån
omlægges til Flexlån med betydelig
lavere rente.
4.	Ændringer i medlemskartotek og
tildeling til udvalg – Poul
• Passiv: Hans Chr. Sibbesen
• Aktiv:
Benny Christensen
		
(Pladsudvalget)
• Aktiv:
Jonny Nielsen (Broudvalget)
• Dødsfald: Svend Nielsen
• Udmeldt: Thomas Nagel
• Udmeldt: Bjarne Matthiesen
• Udmeldt: Gert Madsen
• Udmeldt: Jochen Dunker
• Udmeldt: Lars Søllingvraa
5.	Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
• Ole: 3 nye pæle rammet
• Egon: Udkast til sikkerheds regler er i
går sendt til bestyrelsen for gennemsyn
og kommentarer.
• Egon: Udvalget undersøger markedet
for transport systemer til både
• Egon: Der oprettes en venteliste for
pladsen
8

7. Eventuelt
• Sejljoller kan i vinterperioden stå på
jollepladsen efter tilladelse fra Junior
formanden (uden betaling)
• Joller kan i vinterperioden stå på pladsen efter tilladelse fra Pladsformanden
(mod betaling)
Poul Fribo

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
2
01

09. januar 2

1.	Godkendelse af referat fra møde
12/12-2011
• Godkendt
2. Siden sidst og indgået post – Svend
• OK benzin: Fornyelse af sponsoraftale
• Dong Energy: Meddelelse om forbrugsdata
• DS afholder generalforsamling lørdag
d. 24. marts i Odense
• DS samarbejder med Falck om et specialtilbud på en ”sejlerpakke” og har
til en test behov for hjælp fra nogle få
klubber. Bestyrelsen vedtog at deltage
i denne test og tillader således at DS
udsender info til GS’ medlemmer
3. Økonomi – Bent
• Regnskab 2011 & budget 2012 er
under udarbejdelse
4.	Ændringer i medlemskartotek og
tildeling til udvalg – Poul
• Aktiv:  Thomas Hjorth (Bro udvalget)
5.	Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
• Egon: Der har været kontakt til Sønderborg kommune vedr. lån af vinterplads; men med negativt resultat. Kommunen sætter ejendommen til salg
• Egon: Orientering vedr. ”mobilstativer” – der arbejdes videre med projektet
• Henrik: Vinterprogram kører iht.
planen
• Niels: Kapsejlads udvalget starter op i

•
•
•
•
•

februar. Peter Moisen er nu uddannet
som måler
Ole: Ingen aktivitet for tiden i bro
udvalget. Broerne ”overlevede” det
sidste højvande!
Peter: Intet nyt
Smudi: Intet nyt
Ulla: Husk input til FANGLINEN
Ulla: Er i gang med annoncører

6. Forslag til sikkerhedsregler - Egon
• Egons oplæg blev vedtaget som klubbens sikkerhedsregler og vil snarest
blive publiceret
7.	Forberedelse af generalforsamling Svend
• Gennemgang af indkaldelse til generalforsamlingen
8. Eventuel
• Frank: Nyhedsmail sættes op til
automatisk udsendelse når nyheder
lægges ind på hjemmesiden
Poul Fribo
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Forslag til
vedtægtsændringer for
Gråsten Sejlklub
§1 Navn og hjemsted
1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i
1929, er hjemmehørende i Sønderborg
Kommune.
2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes
i al almindelighed til G.S. (GS). GS.
§2 Formål, stander og emblem mm.
1. Gråsten Sejlklub er opdelt i en seniorog en juniorafdeling.
2. G.S.'s GS’s formål er som dansk
sejlklub at fremme interessen for sejlads,
godt sømandskab og navigation og at
varetage opgaver af fælles interesse for
klubbens medlemmer.
3. Klubben driver i eget regi klubhus,
broanlæg, vinterplads samt bådehal.
4. Klubbens stander er rød med tre hvide,
femtakkede stjerner. Standeren skal
føres af alle i klubben hjemmehørende
fartøjer. (Joller undtaget). Standeren
sættes således at ´en spids/stjerne vender
opad!
5. Klubben udgiver medlemsbladet
»Fanglinen«.
6. Klubbens emblem er som klubbens
stander.
7. Det er en æressag for medlemmerne
10

at værne om klubbens almene interesser,
dens anlæg og bygninger.
§3 Forhold til højere idrætslige
instanser
1. Gråsten Sejlklub er medlem af Dansk
Sejlunion og dermed samtidig medlem
af Dansk Idrætsforbund og således
underkastet disses love, vedtægter og
regler.
2. Gråsten Sejlklub er tilsluttet Lillebælt
Syd Kreds under Dansk Sejlunion og
Samvirkende Idrætsforeninger i Gråsten.
§4 Optagelse af medlemmer
1. Begæring om indmeldelse sendes
til klubbens sekretær. Begæringen
forelægges til afgørelse i bestyrelsen.
2. Ethvert nyt medlem får bekræftelse
på optagelse med henvisning til
vedtægterne på klubbens hjemmeside.
3. Medlemmerne deles i følgende
kategorier:
A. Aktive medlemmer.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen
optage enhver, der er fyldt 18 år og
som har fast bopæl i Danmark og/eller
er dansk statsborger med fast bopæl i
udlandet, og som anbefales af mindst et
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog
dispensere herfra fra hovedregelen.

Aktive medlemmer, der er fartøjsejere
eller medejere af fartøjer betaler indskud.
Enhver der optages som aktivt medlem
betaler indskud, dog undtaget som
beskrevet i §4.3.C Indskud tilbagetales
ikke.
B. Æresmedlemmer kan udnævnes af
bestyrelsen.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent
men har i øvrigt rettigheder som aktive
medlemmer.
C. Juniormedlemmer.
Som juniormedlem kan bestyrelsen optage
enhver i alderen fra 7 år til og med det
år, hvori den pågældende fylder 24 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer
af klubben kræver skriftlig samtykke fra
forældre/ værge.
Juniormedlemmets overgang til aktivt
seniormedlem sker uden indskud såfremt
den pågældende har været medlem i
juniorafdelingen i mindst 4 år.
Juniormedlemmer overgår til seniormedlemsskab året efter det år hvori
medlemmet fylder 24 år.

2. Kontingent indbetales helårsvis forud
inden 1. marts.
3. Adresseændring meddeles til
sekretæren.
4. Bestyrelsesmedlemmer tildeles en
omkostningsgodtgørelse svarende til
kontingentet.
§6 Udmeldelse - eksklusion
1. Udmeldelse skal foretages skriftlig til
klubbens sekretær. Medlemmet har krav
på en skriftlig bekræftelse.
2. Når et medlem er i restance med
kontingent, broleje, pladsleje eller halleje
ud over 2 måneder- og ikke har reageret
på fremsendte krav - kan bestyrelsen
med mindst 14 dages skriftligt varsel
ekskludere det pågældende medlem.
3. Ingen der er udelukket på grund
af kontingentrestance eller restancer
vedrørende bro-, plads- og halleje kan igen
optages i klubben, før vedkommende har
betalt sin gæld til klubben.

D. Passive medlemmer.
Som passive medlemmer optages enhver,
der ønsker at støtte klubben.
Som passivt medlem kan bestyrelsen
optage enhver, der ønsker at støtte klubben.

4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem,
når helt specielle forhold giver anledning
hertil. Bestyrelsens beslutning herom
kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer har stemt herfor.

E. Rettigheder kan kun arves mellem
ægtefæller.

5. Pågældende medlem skal - inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse om
eksklusion - have haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar, og medlemmet
kan
kræve
at
eksklusionssagen
afgøres af førstkommende ordinære
generalforsamling.
6. I alle tilfælde, hvor en eksklusion
skal behandles af generalforsamlingen,
har det pågældende medlem krav på at
få underretning herom senest 8 dage

§5 Kontingent
1. Kontingent for de forskellige medlemsgrupper og indskud fastsættes hvert
år på den ordinære generalforsamling,
eller der gives bestyrelsen bemyndigelse
til at hæve kontingentet indenfor en på
generalforsamlingen vedtaget beløbsramme.
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før generalforsamlingens afholdelse,
ligesom det pågældende medlem har
adgang til generalforsamlingen med ret
til at fremføre sit forsvar.
7. En evt. eksklusionssag skal optages
som særskilt punkt på dagsordenen
til generalforsamlingen dog uden
personoplysninger i øvrigt.
8. Generalforsamlingens beslutning om
eksklusion kræver samme majoritet som
ved vedtægtsændringer.
9. Et medlem, der er ekskluderet ved
en generalforsamlingsbeslutning, kan
kun genoptages som medlem ved en
ny generalforsamlingsbeslutning. Her
kræves samme majoritet som ved
vedtægtsændringer.
§7 Ordinær generalforsamling
1. Generalforsamlingen er med de
indskrænkninger, som disse vedtægter
angiver, klubbens øverste myndighed i
alle anliggender.
2. 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.
3. 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.
4. Andre forslag, der ønskes behandlet
12

på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden skriftlig i hænde senest
14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Evt. forslag skal optages på
dagsordenen.
5. Stemmeret har alle aktive medlemmer
og juniormedlemmer over 18 år.
Stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde.
6. I ”Fanglinen” bringes et referat fra
generalforsamlingen.
§8 Dagsorden
Dagsordnen
for
den
ordinære
generalforsamling skal omfatte følgende
punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
23. Beretning.
34. Forelæggelse af regnskab og budget.
45. Fastsættelse af kontingent og
indskud.
56. Fastsættelse af diverse priser og
gebyrer.
67. Forslag til vedtægtsændringer.
78. Indkomne forslag.
89. Valg til bestyrelsen og suppleant
910. Valg af revisor og revisorsuppleant
1011. Eventuelt.
§9 Generalforsamlingens ledelse
1. Generalforsamlingen vælger dirigenten, som ikke må være et medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
2. Generalforsamlingens beslutninger
træffes ved almindeligt flertal, jfr. dog
paragraf 6 + 16 + 17.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal begæring fra 1
stemmeberettiget medlem om skriftlig
afstemning imødekommes.

3. Alle valg samt evt. eksklusionsspørgsmål samt andre personlige afstemninger
skal foretages skriftlig.
3. Valg der vedrører eksklusionsspørgsmål skal foretages skriftlig.
4. Dirigenten skal ved sin underskrift
godkende referatet.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling kan
til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
med samme varsel som ved en ordinær
generalforsamling. Der skal indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling, når
mindst 25 stemmeberettigede medlemmer
stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde
skal generalforsamlingen indkaldes
senest 1 måned efter, at begæringen
skriftligt er fremsat overfor bestyrelsen
med angivelse af underskrifter samt det
emne, der ønskes behandlet.
2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal altid ske ved skriftlig,
personlig indkaldelse af medlemmerne
med angivelse af dagsorden.
§11 Bestyrelse - Valg
1. Bestyrelsen er klubbens daglige
ledelse og repræsenterer klubben i alle
forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter klubben i henhold
til vedtægterne.
2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formanden og 10
(ti) bestyrelsesmedlemmer. Valgbar er
ethvert aktivt medlem og juniormedlem
over 18 år, der er fremmødt - eller som
skriftligt har erklæret sig villig til at
modtage valg. Bestyrelsesmedlemmerne
fungerer også som formænd for de
stående udvalg.

3. På lige årstal vælges formand,
sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer for
henholdsvis Plads-, Hal-, Fest, og Programudvalg samt 1 bestyrelsessuppleant.
På ulige årstal vælges kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis
Sejlads-, Bro-, Klubhus- og Juniorudvalg.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.
§12 Konstituering - Tegningsret
1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest
efter generalforsamlingen - dog senest
inden 3 uger - på et bestyrelsesmøde
med næstformand og forretningsudvalg.
Forretningsudvalget
består
af
klubbens formand, kassereren og et
bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen.
Forretningsudvalget varetager mellem
bestyrelsesmøderne mindre sager og
forbereder mere betydelige sager. Alle
sager forelægges bestyrelsen til endelig
afgørelse.
2. Bestyrelsen fastlægger selv sin
forretningsorden og dagsorden.
3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller
næstformanden er til stede -jfr. dog §6
stk. 4.
4. Ved formandens forfald indtræder
næstformanden i dennes sted. Ved
vakance blandt bestyrelsesmedlemmerne
indtræder suppleanterne suppleanten.
5. Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres i bestyrelsesprotokollen.
6. Suppleanten, webmasteren og redaktøren kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
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7. Klubben tegnes af formanden. Ved
økonomiske dispositioner over kr.
5.000,- kræves godkendelse af såvel
formanden og kassereren.
I alle sager, der angår køb, salg eller
pantsætning af klubbens tilhørende fast
ejendom tegnes klubben af den samlede
bestyrelse. Kassereren kan af formanden
bemyndiges til at tegne klubben i visse
anliggender. Disse anliggender er anført
i bemyndigelsen.
8. For klubbens gæld hæfter alene
klubbens formue.
9. Bestyrelsen kan ikke uden en
generalforsamlings godkendelse stifte
gæld ud over klubbens formue.
10. Bestyrelsen kan træde tilbage, når
den angiver grunden hertil, men den
skal varetage forretningerne, indtil en ny
bestyrelse er valgt.
11. I ”Fanglinen” bringes et referat fra
bestyrelsesmøder.
§13 Regnskab
1. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar
til 31. december.
2. Kassereren skal inden 1. februar
marts afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31. december
til revisorerne.
3. Driftsregnskab og status forelægges
den ordinære generalforsamling til
godkendelse -forsynet med revisorernes
påtegning.
4. Driftsregnskab og status bekendtgøres
senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
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§14 Revision
1. På den ordinære generalforsamling
vælges revisorer og to revisorsuppleanter
således:
A. 1 revisor og en revisorsuppleant er på
valg hvert andet år (lige år)
B. 1 revisor og en revisorsuppleant er på
valg hvert andet år (ulige år)
2. Revisorerne skal hvert år i januarfebruar marts revidere det samlede
regnskab og påse, at beholdningerne
er til stede. Driftsregnskab og status
forsynes med påtegning. Revisorerne
har til enhver tid adkomst til at efterse
regnskab og beholdninger.
§15 Faste udvalg m.v.
1. Klubben har følgende faste udvalg:
- Sejladsudvalg
- Broudvalg
- Pladsudvalg
- Haludvalg
- Festudvalg
- Programudvalg
- Klubhusudvalg
- Juniorudvalg
2. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte
udvalg eller vælge enkeltpersoner til at
varetage særlige opgaver.
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.
§16 Vedtægtsændringer
1. Vedtægtsændringer kan alene foretages af generalforsamlingen, såfremt 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17 Klubbens opløsning
1. Bestemmelse om klubbens opløsning
kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
2. Til dennes beslutningsdygtighed
kræves, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til
stede, og til forslagets vedtagelse kræves,
at mindst 3/4 af de angivne stemmer er
for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes
med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer der er til stede.
3. På generalforsamlingen skal samtidig
træffes beslutning om disposition af
klubbens formue - herunder fast ejendom
og løsøre - dog er simpelt stemmeflertal
her tilstrækkeligt.

En kopi af listen findes på sejlklubbens
hjemmeside sammen med vedtægterne.
3. Medlemmer kan autoriseres til at
betjene/affyre kanonen efter at have
gennemført den foreskrevne uddannelse
foretaget af en, af Politiet dertil
bemyndiget person.
4. Kanonen opbevares i et aflåst skab i
klubbens lokaler.
5. Ændring af denne paragraf i klubbens
vedtægter kræver Politiets godkendelse.
§19 Vedtægternes godkendelse
Disse vedtægter er vedtaget på
generalforsamlingen den 25.03.2009
21.03.2012 og ophæver alle tidligere
vedtægter for Gråsten Sejlklub.

4. I tilfælde af klubbens opløsning skal
den formue, der måtte være i behold
primært anvendes til søsportslige formål
i Gråsten Kommune området.
§18 Salutkanonen
1. Salutkanonen anvendes fast i
forbindelse med standerhejsning og
standernedhaling som finder sted hhv. 
den første lørdag i maj og den første 
lørdag i oktober. På disse dage affyres
1 skud (med løst krudt) mellem kl. 12
og 15. Ønskes kanonen benyttet på
noget andet tidspunkt, kræves en særlig
skriftlig tilladelse fra Politiet.
2. Salutkanonen må kun betjenes/affyres
af de i klubben dertil autoriserede
medlemmer. Listen over autoriserede


medlemmer opbevares sammen med
kanonen og sikkerhedsreglementet.
15

ONSDAG DEN 21. MARTS 2012 KL. 19:00 I KLUBHUSET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne
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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.

8. Indkomne forslag.
Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen.

9. Valg til bestyrelsen og suppleant
På lige årstal vælges formand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Plads-, Hal-, Fest, og Programudvalg samt 1 bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:
Formand
Svend Hansson
(modtager ikke genvalg)			
Sekretær
Pladsudvalg
Haludvalg
Festudvalg
Programudvalg
Suppleant

Poul Fribo
Egon Rerup
Peter Øland
Bernhard Jessen
Poul Erik Petersen
Stig Rosenbeck

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)
Nuværende medlem:
Revisor
Hans Mortensen
(modtager genvalg)
Revisorsuppleant
Tage Møller
(modtager genvalg)
11. Eventuelt.

GRÅSTEN SEJLKLUBS

SIKKERHEDSREGLER:
OPTAGNING/SØSÆTNING AF
BÅDE:
Det er til enhver tid bådejerens fulde
ansvar, at bådvogn/stativ, der ønskes
anvendt på klubbens område er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
GS`s pladsudvalg vil fastsætte et sikkerhedsudvalg på 3 medlemmer, der inden
søsætning/optagning vil sikkerhedskontrollere de enkelte vogne
og stativer.
Sikkerhedsudvalget er bemyndiget til
at nedlægge forbud mod anvendelse af
bådvogn/stativ, der findes i sikkerhedsmæssig uforsvarlig stand.
Vogne/stativer der ikke godkendes af
udvalget, vil blive markeret med rød
afmærkning. Ejeren vil blive underrettet!
PARKERING:
Der vil blive etableret afspærring af
pladsen for parkering med biler, i
fornødent omfang vil hele området blive
afspærret, så parkering kun kan finde sted
uden for GS området. (porten lukkes)
Disse restriktioner vil blive fjernet, når
optagning/søsætning er afsluttet.
Pladsudvalgets afspærring af pladsen
skal respekteres.
LØFT OG TRANSPORT:
Bådejeren er ansvarlig for korrekt anbringelse af løftestropper ved løft af
båden.

Ved placering af både, med vægt over
5 t, på bådvogne, skal traktor frakobles
bådvognen inden båden sættes ned på
vognen.
Såfremt totalvægten af båd + bådvogn/
blokvogn overstiger 8 t, må klubbens
nuværende traktor ikke anvendes som
trækkøretøj.
Kun medlemmer, der er godkendt af
bestyrelsen, må benytte klubbens traktor.
Ved transport af både på bådvogn/
blokvogn skal traktorføreren udpege en
person, der sikrer anhug og at der ikke
befinder sig personer i nærheden af båden
FØRSTEHJÆLPSUDSTYR:
Er ophængt følgende steder:
På terassen ved klubhuset.
På skuret ved mastekranen
På infotavlen ved bro B

NØDSITUATION MED
PERSONSKADER:
Ring 112
Oplys adressen:
Ulsnæs 27, 6300 Gråsten
Oplys skadens omfang.
Oplys navn og tlf. nr.
Gråsten Sejlklub, den 9.januar 2012.

En gruppe medlemmer fra pladsudvalget har arbejdet med emnet sikkerhed gældende
for Gråsten Sejlklub. Det har resulteret i et sæt sikkerhedsregler, som netop er vedtaget
af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. jan. 2012.
Sikkerhedsreglerne er glædende fra 1.februar 2012.
Med venlig hilsen
Egon Rerup - pladsudvalgsformand
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KLUBHUSET
Der har ikke været så mange udlejninger af klubhuset i år, men der har været en del
aktiviteter.
Til udlejning af klubhuset, er der blevet udarbejdet en mappe over service i skabene,
beskrivelse af opvaskemaskinen osv.
Der er blevet malet vinduer, gjort hovedrent og indgangsdøren er blevet skiftet,
ellers almindelig vedligehold af huset.
Der er også blevet opsat fint hegn op omkring terrassen.
Vi mangler stadig at få nyt loft slået op i den lille gang, ligeledes skal gangen også
males.
I 2012 er det bla. gavl enden ud mod indkørslen, der skal have en kærlig hånd.
Jeg har en forventning om, at alle vil være med til at bevare vores pæne klubhus!
Godt nytår til alle
Hilsen Smudi
Klubhusudvalgsformanden

REDAKTØREN
SKRIVER
Hvis vi bare ser en lille smule fremad, så skal vi alle snart i gang igen med vores
dejlige hobby.
Den, der først river presenningen af båden, skal vide at det er et lavine- skred han
sætter i gang. Der går ikke en dag, før andre følger efter og så kører det bare. Vi
glæder os alle til den dag!!!
Afstemningen omkring Fanglinen er afsluttet med følgende resultat:
4 medlemmer ønsker Fanglinen sendt med posten.
5 medlemmer ønsker Fanglinen sendt som pdf. fil
17 medlemmer henter selv Fanglinen i klubhuset.
25 medlemmer læser den på GS hjemmesiden.
Jeg siger tak for deltagelsen i afstemningen, og giver resultatet videre til bestyrelsen,
der tage stilling til Fanglinens fremtid
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SØSÆTNING - APRIL 2012.
Følgende datoer er fastlagt for søsætning i foråret 2012
Vognmand Henning Larsen :
		
		
		
		

07. april kl. 08.00
14. april kl. 08.00
21. april kl. 08.00
28. april kl. 08.00

Lister vil blive opslået ved klubhuset
På de anførte dage vil klubbens område blive afspærret for
bilkørsel medens søsætningsarbejdet og transport af både
foregår på pladsen!
Med venlig hilsen
Egon Rerup
Pladsudvalgsformand
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PLADSUDVALGET
Pladsudvalgets forårsaktiviteter
Alle medlemmer af pladsudvalget vil blive indkaldt til et planlægningsmøde i
begyndelsen af marts 2012. Formålet vil være at få planlagt forårets arbejdsaktiviteter.
Hvem kan gøre hvad – hvornår?
Der er et par større opgaver i støbeskeen, som vi gerne skal have udført inden vi
alle skal i gang med at sejle. Jeg kan f.eks. nævne, at vi gerne skal have afsluttet
området ved legepladsen med etablering af den tidligere omtalte ”krabbefiskebro”
til ungerne. Ligeledes er der forslag om, at et hegn af en eller anden art, foran vor
affaldscontainerplads vil kunne forskønne området i den ende af pladsen.
Området ud mod vejen, ser heller ikke alt for indbydende ud. Her skal vi have ryddet
et stikken-de tjørnehegn, fjernet en del ukrudt m.m. og have området stabiliseret
med stabilgrus så der bliver mulighed for parkering og opbevaring af småbåde!
Er der andre gode ideer til forskønnelse af sejlklubbens område er I altid velkommen!

BROUDVALGET
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 2011, så vi kan nå at få
fordelingen med i fanglinen.
God vind!
Broudvalgsformand
Ole Rieck · E-mail: orr@danfoss.com · Sletmarken 12 · 6310 Broager
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HUSK:

VINTERAKTIVITETER:
Den 25 januar kl. 19.00, i klubhuset:
Foredrag om sejlads i Skotland.

Den 22 februar kl. 19.00, i klubhuset:
Vedligehold af redningsveste.
Den 14 marts kl 19.00:
Besøg hos Søholm Marine/ Flemming fortæller om
bådmotorer.

Regnskabet kan som tidligere
år findes på hjemmesiden.
Budget for 2012 og regnskab for 2011 vises på
hjemmesiden fra den 1.3.2012.
Såfremt der er medlemmer, der
ikke har adgang hertil, kan man
rekvirere er eksemplar
hos mig.
Med venlig hilsen
Bent Bruning
Kasserer
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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

Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!ihle@ihle.dk
Tlf.:
74 44 11 00
• E-mail:
822

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
E-mail:ihle@ihle.dk

FRA ENGLAND TIL SCOTLAND - ELLER
FRA VENEDIG TIL GRÅSTEN?
Selv om vi er glade for vores båd, har
mange bådejere ofte en drøm eller en ide,
om en båd der enten er nyere, sejler bedre
eller på anden måde er mere interessant
end den vi sejler i.
Som regel sætter man sin båd til salg
inden man så køber en ny. Med denne
tanke i baghovedet satte jeg skibet til salg

på nettet og regnede faktisk ikke med, at
der skulle ske mere i denne sag. –Men det
gjorde det. Båden blev solgt og så startede
eventyrert
Nu skulle der findes et nyt skib hurtigst
muligt og med disse billeder, som jeg
fandt på nettet, blev et nyt projekt sat i
gang.
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Planen var, at jeg ville se på båden alene,
for så at hyre gaster til overfarten, i fald
af at handlen gik i orden. Der var næsten
ingen tid til planlægning, men jeg fik
ferie og så startede eventyret. Som så ofte
begyndte de fleste gaster allerede at melde
fra, inden rejsen begyndte.
Pinsesøndag kl.10 lettede
jeg i Hamborg`s lufthavn
og landede i Venedig ca.
en time senere. Derfra tog
jeg bussen til Ligniano
(ca. 50 km) hvor jeg
mødte sælgerne (et ældre
ægtepar fra Muenchen).
De så ret seriøse ud og
båden gjorde et godt
indtryk på mig. Vi
handlede allerede en halv
time senere. Nu skulle
pengene bare overføres,
dog kunne dette først
ske om tirsdagen. Fint
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nok, så kunne jeg gå båden igennem. Der
kunne rettes på nogle småting og efter en
kort afskedsdrink med de tidligere ejere,
sejlede jeg afsted sent på eftermiddagen
da vandet stod højest.
Selv om tidevandet kun udgør ca. en meter
i Adriaterhavet, har det stor betydning i
havnene. Planen var, at så længe jeg var

selv ombord, ville jeg sejle tæt ved den
italienske kyst. Senere på natten landede
jeg midt i et bøjefeldt (på størrelse af
Sønderborgbugt) med gitterkasser der
lå ca. 2 meter under havets overflade.
Heldigvis var det havblik og jeg kunne
bakke ud af feltet (dog ikke helt uden
bump). Det samme skete to, tre gange i
nattens løb fordi bøjerne ikke var belyst.
Det gav nogle adrinalinstød den nat.
Næste middag ankom jeg til Ravenna
hvor jeg kunne fylde dieseltanken.
På gebrokkent italiensk, tysk og engelsk
fandt jeg ud af, at jeg skulle holde mig
10 mil væk fra kysten for at undgå
bøjefeldterne. Afsted igen, næste stop
Ankona ca.200 mil. Solen bagte ned og
jeg var glad for bådens bimini. Ankona er
kendt for de store motorbåde (150 fod og
større- Mafia) der lå blinkene i sollyset. Jeg
fik atter tanket diesel (1.70 Euro pr. liter)
og fortsatte til Pescara hvor jeg ankom
tidligt om morgenen kl. tre. Til min store
forbavselse var der tre havnemestre som
anviste mig en liggeplads. Fremmedsprog
kunne de ikke, så det tog sin tid inden jeg
kunne komme til køjs. Jeg havde ikke
fået søvn i godt og vel tre døgn. Her i
Pescara skulle der stige to gaster til, som
ville hjælpe mig et stykke af vejen. De
ankom dog først sent på eftermiddagen,
så det kostede lige 170 euro i havnepenge
for ca. et halvt døgn. Vi skyndte os derfor

hurtigt ud af havnen for at ankre op ved
nogle små øer (Trimiti) ca. 100 mil fra
Pescara. Det var dog begyndt at blæse op,
så vi bestemte os til at fortsætte. Nu var vi
jo flere ombord, så vi skiftedes til at sove
et par timer hver. Sent på eftermiddagen
havde vinden lagt sig og vi ankrede op for
at få en lille dukkert. Derefter sejlede vi til
Giovinazzo, hvor vi til stor forundring fik
lov til gratis overnatning. Derfra fortsatte
turen til Brindisi, videre hele vejen rundt
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om ”støvlen”, igennem Messinastrædet
til Milazzo på Sizilien (masser af færger,
containerskibe som krydsede farvandet).
Næste hug forbi de lipariske øer, øen
Ustica til Cagliari på Sardinien. Her
forlod mine gaster mig igen efter 8 dages
sejlads (ca. 25% af vejen). Nu måtte jeg
klare mig selv resten af vejen.
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Undervejs var der opstået nogle motorproblemer p.g.a. dieselpest i tanken.
Heldigvis klarede jeg også det og fortsatte
syd om Sardinien til Oristrano på vestsiden
af øen og derfra i et hug til Port Saint Luis
til den franske kyst (ca.350 mil). Der var
nærmest havblik på denne etape hvor jeg
blev ledsaget af mange delfiner. Jeg så
dog også trekantede
rygfinder af andre
dyr, som fik mig til at
blive lidt betænkelig.
Ved daggry kl. 4 om
morgenen, 15 mil inden
jeg nåede den franske
kyst, blev der drejet
på
stormkontaktenMistral- fem minutter
fra havblik til storm.
6 meter høje bølger.
Jeg nåede dog sikkert i
havn. Masten kom ned
og dieseltanken blev
atter fyldt til randen.
Afsted igennem slusen
til Rhonen (halvanden

meter høje bølger på floden- ved Mistral),
ingen sprayhood mere (masten lå på
dækket), en masse røgvand i hovedet
og strålende solskin. På resten af turen
passerede jeg omtrent 120 sluser, og
mange smukke franske byer, bl.a. Arles,
Beaucaire, Avignion, Montrlimar, Lyon
til St.Jean de Losne. Herfra gik det på
lastbil (floden var ikke dyb nok mere)
til Mullhouse (ca. 280 km). Båden blev
atter sat i vandet (Rhine- Rhonekannal).
Ved Strassbourg sejlede jeg ud på Rhinen,
hvor båden accelerede på 15 mil over
grund (medstrøm) forbi de store tyske
byer Bingen, Worms St.Goarshausen,
Loreley, Mannheim, Bonn, Wiesbaden,
Køln.
30 motortimer og to overnatninger senere
drejede jeg fra Rhinen ved Duisburg ind

på Rhein-Herne-kanalen, Dortmundems-kanalen, Mittellandkanal, Weser og
endelig til Bremen. Her blev masten og
sejlene sat. Afsted igen med udløbene
tidevand, ud på Nordsøen, ind i Elben, op
til Brunsbyttel, ind i Nord-Ostsee-Kanal,
ud ved Kiel og hjem til Gråsten. Pyhasikke en tur.
Som i nok kan forestille jer, er der jo et
pænt stykke vej fra Venedig til Gråsten
(Ca. 25x Gråsten-Bornholm frem og
tilbage). Der var mange seværdigheder og
jeg tog rigtig mange billeder undervejs.
Skulle i have interesse, er det meget
nemmere for jer at downloade ”Google
Earth” og følge turen fra Venedig til
Gråsten. Der er et hav af billeder som i
kan klikke ind på. God fornøjelse.
M.v.h. Henrik
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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 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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Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL

Billeder fra Gråsten havn
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Når uheldet er ude!!!
Og hvor meget duer en kaskoforsikring

På billedet foroven får de fleste bådejere
større mavekryb. Det er heldigvis ikke
så tit, at lignende uheld sker i GS. Der
har dog været oplagt til flere skader af
denne slags igennem årene.
Heldigvis kom der ingen personer til
skade denne gang. Det er undertegnende
30

overordentlig glad for. Der opstod dog
materielle skader til omtrent 90 000 dkr.
Båden var fuld kasko forsikret, så alt
skulle være på det tørre- troede jeg.
Forsikringer har dog i de fleste
paragraffer gemte muligheder for ikke
at regulere opståede skader- fandt jeg

ud af. I dette tilfælde var vognen ikke
egnet til transport af denne båd- mener
forsikringen. Var der ikke sket nogen
skade, havde vognen været egnet. Så jeg
måtte selv i gang med reparationen.
Set i bakspejlet, har vognens støtter
nok heller ikke haft passende afstand
til hinanden, så derfor må jeg
give forsikringen delvis ret i deres
argumentation.
Men jeg vil varmt anbefale
alle bådejere:
Få en snak med jeres
forsikring
om
jeres
transportvogn efter deres
mening er egnet.
Tjek jeres vogne: Styrtøj,
dæk, fælge, støtter, bolte
m. m. Som traktorfører
ved jeg, at der på klubbens
areal er en hel del vogne,
hvor forsikringen nok
ikke vil dække i tilfælde
af skade.

Selv om en vogn nok af de fleste
bådejere vil blive betragtet som mere
eller mindre død værdi, så tænk på
bådens-og ikke mindst tilstedeværende
personers sikkerhed.
Mvh. Henrik Holona
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Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter

Pure
Cruising

Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13

Gælder i hele 2012 og kun mod
aflevering af annoncen

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

