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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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Am Industriehafen 4
D - 24937 Flensburg
Tel. +49 (0) 461 - 1 77 27 0
Fax +49 (0) 461 - 1 77 27 33
www.fys.de · info@fys.de
mo - fr 9.00 - 18.00
sa
9.00 - 13.00
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Beratung ist Me(e)hr-wert!

Ihr Folkeboot-Partner im Norden

Im nassen Element
trocken bleiben!

Flensburger Yacht-Service
Ihr kompetenter
Yachtausrüster
von A - Z:

Wir haben für Sie:
All-Wetter-Bekleidung
Neoprenanzüge
Ölzeug
Schuhe, Gummi- und Seestiefel
Schwimmwesten
Und für Ihr Boot:
Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör
Beschläge und Blöcke
Epoxy Reparaturspachtel
Reinigungsmittel rund ums Boot
Motorenzubehör
Tauwerk
Zeising

Formandens
side
Godt nytår.
En ny og spændende sejlsæson ligger ikke
langt ude i fremtiden. Vinteren har til dato
været særdeles mild og en isvinter med lav
havvandstemperatur opnår vi sandsynligvis
ikke i år. Dette kan i sidste ende betyde, at
vi kommer tidligt i gang med sæson 2014
i GS.
Vi skal dog lige igennem godt og vel et
par måneder med forskellige GS-vinterarrange-menter.
Den ordinære generalforsamling i GS
afholder vi onsdag den 19. marts (se
endelig dagsorden på hjemmesiden eller
opslag i klubhuset fra ca. den 10. marts).
I 2013 fik vi taget hul på en udviklingsplan for GS. Vi skal videre med udviklingsarbejdet i 2014. De nedsatte arbejdsgrupper arbejder lige nu på højtryk for at kunne
præsentere diverse forslag på generalforsamlingen. Det er vigtigt, at vi holder
”dampen oppe” under denne proces.
Vi fik mange rigtig gode udviklingsforslag
”på banen” fra vores medlemmer sidste
vinter. Selv om at du synes, at nu har du
bidraget med forslag, så er det vigtigt, at
du fortsat deltager aktivt i processen. Dette
kan du bl.a. gøre ved at møde op på generalforsamlingen og tilkendegive din mening
om arbejdsgruppernes videre bearbejdning
af forslagene.

På generalforsamlingen i marts sidste år
ekskluderede vi med et meget stort flertal
et medlem fra klubben. Eksklusionen er
primært begrundet i en række tilfælde af
dårlig adfærd fra ekskluderede medlems
side.
Det ekskluderede medlem har indklaget
sagen til ordensudvalget i Dansk Sejlunion/DS, der til stor frustration for os har
underkendt vores eksklusion. Den korte
tolkning af ordens-udvalgets kendelse
er, at et medlem gerne må udvise dårlig
adfærd på en måde en gang, blot at det
ikke gentager sig på samme måde en anden
gang.
Dette vil med andre ord sige, at et medlem
efter ordensudvalgets kendelse skal have
ret til at begå dårlig adfærd i en række
tilfælde, uden at det skal have nogen form
for konsekvens for medlemmet.
Vi vil i bestyrelsen på ingen måde acceptere ordensudvalgets kendelse. Vi har derfor
appelleret kendelsen til Dansk Idræts Forbund, hvorfra vi lige nu afventer et svar.
Vi sætter selv standarden for vores
ordenlighed i klubben og vi følger vores
vedtægter. Vi vil selv bestemme inden for
vores klubs ”fire vægge”, om et medlem
skal være med hos os eller ej, hvis medlemmet ikke vil være en del af denne
ordenlighed. Denne beslutningsmyndighed
skal ikke ligge hos et dårligt forberedt
5

ordensudvalg, der ikke har en antydning af
kendskab til, hvad der foregår ude i klubberne.
Ordensudvalget har for stor beføjelse iht.
gældende vedtægter i DS. Dette prøver vi
at ændre på ved at fremsætte ændringsforslag i forbindelse med førstkommende
general-forsamling i DS.
I bestyrelsen bruger vi – og har brugt rigtig
meget tid på denne sag. Tid vi meget hellere vil have brugt på konstruktivt arbejde
med udvikling af klubben.

Afsluttende skal jeg opfordre til at deltage
i programudvalgets vinterarrangementer.
Kom og hør spændende indlæg om ture,
teknik og andet, du kan have gavn af som
sejler. Og ikke mindst for at møde dine
klubkammerater til hyggelige sejleraftener
her i den mørke tid.
Deltag, medvirk og tag ejerskab – så bliver
vores super gode sejlklub endnu bedre i
fremtiden.
Lars Chresten Møller

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
09. dec 2013

Fraværende: Lars, Niels, Henrik
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
11. november 2013
Referatet godkendt og lagt på nettet.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Intet nyt pga. Lars’ fravær.
3.	Det videre forløb i eksklusionssagen
v. Lars.
Vi har valgt af appellere Dansk Sejlunions
kendelse i sagen til Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg og afventer nu en
afgørelse herfra.
4.	Generalforsamling den 19. marts
2014 – annoncering, vedtægtsændringer, bestyrelsesforslag mm.
Punktet udsættes til januar-mødet.
6

5.	Eventuelt (herunder særlige forhold
fra udvalg, kasserer m.fl.)
Bent B.: Budget for 2014 fra udvalgene
skal afleveres til kassereren senest på
næste bestyrelsesmøde.
Smudi: Der har været bøvl med varmen
i klubhuset; men det er nu repareret og
virker igen.
Poul Erik: Vinterprogrammet er annonceret i Fanglinen og på hjemmesiden.
Frank: Mailudsendelse ved opslag på
hjemmesiden virker igen. Mailadresser
skal opdateres.
Jørgen: Masteplanen er blevet revideret.
Husk at mærke dit grej med navn og telefonnummer! Der er 4 på venteliste til
en plads i hallen. Der er lavet overslag
på omfanget af skaderne efter stormen til
vores forsikringsselskab.
Ole: A-broen er ”mågesikret” og B-broen
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bliver det også snarest muligt. FLID kommer med priser på opgradering til ”sikker
havn”.
6.	Udviklingsarbejde i GS – Resumé af
arbejdsgruppers aktiviteter
Gruppe 1 – Bro/læ:
Intet nyt
Gruppe 2 – Udendørsarealer:
Intet nyt

Gruppe 3 – Pladsforhold juniorer:
Intet nyt
Gruppe 4 – Bådstativer:
Intet nyt
7. Eventuelt
Intet at bemærke.

Bent Rasmussen

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
014

06. januar 2

Fraværende: Peter
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
9. dec. 2013
Referatet godkendt og på hjemmesiden.
2.	Siden sidst og indgået post v. Lars
Mail fra Henrik Holona modtaget den
19.12.13, hvor han anmoder om at
genindtræde i klubben efter at DS’ appelog ordensudvalg havde underkendt vores
eksklusion af ham. Lars har dog svaret
ham, at vi fastholder eksklusionen og beder ham rette evt. yderligere henvendelser
til DS.
Mail fra DIF-idrættens Højeste Appelinstans, hvortil sagen nu er appelleret, at
begge parter ikke har yderligere at tilføje.
DS har sendt varslingsskrivelse om generalforsamlingen, der afholdes den 29.
marts.
3.	Økonomi v. Bent B.
Der forventes få afvigelser ift. budget til
regnskabet for 2013. Budgetter for 2014
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fra udvalgene er indgået. Regnskab for
2013 og budget 2014 gennemgås på næste
bestyrelsesmøde.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
Junior:
Caroline Freiberg Markussen,

Egernsund

Henrik Sølyst Paulsen, Nordborg
Udmeldelse:
Junior:

Marie Dall, Gråsten

Fra aktivt til passivt medlem:

Flemming Gormsbøl, Broager

Bjørn Christensen, Egernsund
Tildeling til udvalg:

Tim Schwennesen – broudvalg
Derudover gennemgik Bent medlemssammensætningen pr. 31.12.2013 og
kunne berette, at vi nu er 251 medlemmer,
hvilket er 2 flere end året før.

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Henrik M.: Juniorafdelingen har modtaget et sponsorat fra SuperBrugsen i
Gråsten på kr. 4.277, så sammenholdt
med tilsagnet fra Lions Club, er vi godt
på vej med indsamlingen til køb af en ny
motor i foråret. Men ellers har der været
juleferie og vinterprogrammet starter op
igen førstkommende torsdag.
Poul Erik: Vinterprogrammet starter op
nu!
Egon: Der er lejet en flishuggemaskine,
så resttræet fra stormen kan blive skåret
og fjernet. Der er bestilt en ny mastevogn
samt to nye bagagevogne.
Niels: Sejladsudvalget er i vinterhi.
Ole: Begge broer er nu mågesikret. Der
skal laves div. reparationer til foråret.
Afventer fortsat priser fra FLID på opgradering til ”sikker havn”.
Jørgen: Intet at berette.
Henrik K.: Intet nyt.
Smudi: Frihavnsafgiften hæves til 25 kr.
på de nye kuverter, der skal trykkes. Gavl
på klubhus over mod BHJ skal repareres
efter, at der er blevet indhentet tilbud.
6.	Eksklusionssagens videre forløb v.
Lars
Dansk Idrætsforbund overvejer, om de vil
tage appelsagen op til behandling. Derudover har vi besluttet, at Lars tager kontakt til en jurist for at få afklaret GS’ retsstilling i det videre forløb i sagen.
Lars har udarbejdet forslag til ændring
(tilføjelse) af DS’ vedtægter omkring
ordensudvalget til behandling på DS’ generalforsamling den 29. marts.
7.	Forberedelse af generalforsamlingen
den 19. marts 2014
Der er behov for ændringsforslag til
vedtægternes §7 stk. 2 omkring indkaldelse til general-forsamlingen, da Fanglinen ikke længere bliver sendt ud til
medlemmerne.

Lars, Bent R., Egon, Henrik K. og Peter
accepterer genvalg til deres poster, mens
Jørgen og Poul Erik ikke genopstiller.
Derudover ønsker Niels ekstraordinært at
fratræde posten som sejladsudvalgsformand af personlige årsager, selvom han
ikke er på valg i år. Vi forsøger at finde
emner til de ledige poster til næste møde.
8.	Hjemmeside og aktivitetskalender v.
Frank
Der arbejdes videre med det tidligere
diskuterede forslag omkring ændring af
Fanglinen og hjemmesiden.
9.	Fanglinen v. Ulla
Deadline er den 11. januar
10.	Udviklingsarbejde i GS – Resumé af
arbejdsgruppers aktiviteter)
Gruppe 1 – Bro/læ: Vi afventer fortsat
svar fra FLID på fremsendt forespørgsel.
Lars tager fat i dem for at få afklaring på,
hvad vi kan forvente at modtage inden
vores generalforsamling..
Gruppe 2 – Udendørsarealer: Gruppen
har priser og forslag klar til fremlæggelse
på general-forsamlingen.
Gruppe 3 – Pladsforhold juniorer:
Området indgår i gruppe 2’s forslag og vil
blive koordineret med gruppe 3 og juniorafdelingen.
Gruppe 4 – Bådstativer: Gruppen har
priser og forslag klar til fremlæggelse på
generalforsamlingen.
11.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
”Sikker havn” – udviklingsprojekt i
samarbejde med FLID v. Ole
Afventer tilbagemelding fra FLID.
Bent Rasmussen
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ONSDAG DEN 19 MARTS 2014 KL. 19.00 I KLUBHUSET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

810

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 1.1.2014
og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag skal optages på dagsordnen.
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse (kursiv) til §7 stk.2:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i
»Fanglinen blad 1«, der ligger til afhentning i klubhuset eller kan downloades fra klubbens hjemmeside www.graasten-sejlklub.dk.
Dagsordenen bekendtgøres ved opslag på klubbens hjemmeside og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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-, Bro-, Klubhus og Juniorudvalg.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen
Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:
Formand:
Lars Møller
(modtager genvalg)
Sekretær:
Bent Rasmusssen
(modtager genvalg)
Pladsudvalg:
Egon Rerup
(modtager genvalg)
Festudvalg:
Henrik Kjær
(modtager genvalg)
Programudvalg:
Poul Erik Petersen
(modtager genvalg)
Suppleant:
Peter Øland
(modtager genvalg)
Haludvalg:
Jørgen Sommer
(modtager genvalg)
Sejladsudvalg:
Niels Goosmand
(fratræder ekstraordinært)
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)
Nuværende medlem:
Revisor
Hans Peter Novrup (modtager genvalg)
Revisorsuppleant
Ikke besat
11. Eventuelt.

Den endelige dagsorden kan ses/læses i vinduet i klubhuset
samt på GS hjemmeside senest 11. marts 2014.

FORSLAG TIL DS
VEDTÆGTSÆNDRING
§15 - B
Ordensudvalget består af minimum 5
medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer
skal have en juridisk uddannelse. Medlemmerne må ikke samtidig være medlem
af andre vedtægtsbestemte organer under
Dansk Sejlunion, kredse, klubber, klasseorganisationer eller associerede organisationer, eller være ansat i samme.
Ordensudvalgets medlemmer samt suppleanter vælges på Generalforsamlingen
for 2 år ad gangen og kan genvælges.
Udvalget konstituerer sig selv.
Udvalget (se Tillæg I) behandler og afgør
alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk
Sejlunions eller klubbernes vedtægter,
regler, reglementer, bestemmelser m.v.
om usportslig eller usømmelig adfærd,
med undtagelse af sådanne tilfælde, som
afgøres under Dansk Sejlunions udøvelse
af Den Nationale Myndighed – jf. § 15.C
Appel- og Regeludvalget. 12
Udvalget kan i øvrigt afvise behandling af
en sag, der er endeligt afgjort af en anden
instans, eller som bør afgøres udenfor
Ordensudvalget.
Gråsten Sejlklubs forslag til tilføjelse (forslag motiveres i tekst nedenfor):
”I sager om usømmelig medlemsadfærd,
hvor medlemseksklusion er vedtaget af
den enkelte klubs generalforsamling, kan
ordensudvalget kun tage stilling til, om
proces- og procedureregler i henhold til
vedtægter er fulgt i den enkelte klagesag.”
Endvidere kan udvalget virke som voldgiftsret i stridigheder mellem foreninger
og/eller personer under Dansk Sejlunion,

når de stridende parter er enige om at
begære dette.
En klub, ethvert medlem af en klub, en
kreds, en klasseorganisation eller associerede organisationer er berettiget til at
indbringe sager, der er omfattet af § 15 B
stk. 3. Endvidere er unionens bestyrelse
og Appel- og Regeludvalget ligeledes
berettiget til at indbringe sager for udvalget. Indbringelse for udvalget skal ske
inden 6 måneder efter forholdet er begået,
eller parten er blevet bekendt med den
afgørelse, der klages over.
Udvalget kan tillade en klage, der er indgivet efter fristens udløb, såfremt klageren
sandsynliggør, at klagen først efter udløbet af klagefristen er blevet bekendt med
den omstændighed, som klagen støttes
på, eller at overskridelse af klagefristen i øvrigt skyldes grunde,
som ikke kan tilregnes den
pågældende.
Udvalget kan tildele klubber,
klubmedlemmer,
kredse,
klasseorganisation, associerede organisationer eller personer
under Dansk Sejlunion
irettesættelser eller
advarsler,
midlertidige eller endelig
udelukkelse
fra
enkelte eller alle
kapsejladser, og /
eller andre aktiviteter
arrangeret af en klub,
klasse, kreds, associerede
organisationer eller
Dansk Sejlunion.
11

Udvalget kan træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, indtil endelig
afgørelse af sagen er truffet. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter
anmodning hæves af udvalget, når dette
finder tilstrækkelig anledning hertil.
Udvalget kan på begæring tillægge en
klage opsættende virkning.
Udvalgets kendelse kan inden 4 uger fra
bekendtgørelsen indankes for Danmarks
Idrætsforbunds Appeludvalg. Anke til
Appeludvalget har normalt ikke opsættende virkning. Ordensudvalget kan beslutte, at en sags anke til Danmarks Idrætsforbund har opsættende virkning.
Motivering af forslag fra Gråsten Sejlklub
På en generalforsamling i GS vedtog en
meget enig generalforsamling (96,3 %) at
ekskludere et medlem fra sejlklubben.
Eksklusionen er begrundet i hændelser og
påtaler omkring uacceptabel opførsel og
usømmelig adfærd fra medlemmets side.
Det ekskluderede medlem har indklaget
sagen til ordensudvalget i DS, der til stor
frustration for GS går mod generalforsamlingens beslutning. Kendelsen fra DS giver det ekskluderede medlem ret i kravet
om, at skulle genindtræde i GS.
Der er tale om hændelser fra det
ekskluderede medlems side, der
strider direkte mod den ordentlighed, der ønskes i sejl-klubben,
og som minimum er beskrevet i
hovedlinjer i reglementer,
generelt også i detaljer.
Og som vigtigst af alt
er kendt af de medlemmer, der vil være
med til at værne
om sejlklubben og
dennes værdier.
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GS vil fastholde egen ret til at bestemme,
om medlemmer skal være med i GS eller
ej, hvis de på en eller anden måde ikke
vil tage del i den ordentlighed, som GS
ønsker og samtidig selv sætter standard og
niveau for i klubben.
En bestyrelse skal som frivilligt arbejdende medlemmer have tryghed til at
gennemføre bestyrelsesarbejdet indenfor rammerne af egne klubvedtægter og
standarder.
I GS opleves det i denne sag, at ordensudvalget iflg. DS-vedtægter har mulighed
for at bevæge sig langt ud over grænsen
for en hensigtsmæssig beføjelse. Dette er
med til at skabe helt urimelig frustration
og magtesløshed i klubben. Og det er vel
ikke det, der er hensigt og formål for en
velfungerende klubs medlemskab af DS.
GS har fuld forståelse for medlemmers
ret til at indklage afgørelser til et ordensudvalg. Men det bør i bund grund handle om, at ordensudvalget i en sag som
denne kun skal have beføjelse til at afgive
kendelse om proceduregangen i sagen og
påtale og afgøre eventuelle procesfejl.
GS og GS-bestyrelse har de seneste 2 år
brugt helt urimeligt meget tid på denne
eksklusionssag. Ikke mindst efter DSordensudvalgets helt urimelige ”indblanding” i sagen.
Sådan en kedelig oplevelse vil vi gerne
skåne andre medlemsklubber i DS for.
Derfor skal DS-vedtægter ændres på
dette punkt – gerne med vort forslag til
tilføjelse til tekst i §15.
Gråsten Sejlklub den 6. januar 2014
Bestyrelsen

PLADSUDVALGET
Pladsudvalgets forårsaktiviteter.
Udvalgets medlemmer vil blive indkald
til planlægningsmøde i starten af marts
2014 for at planlægge og fordele forårets
aktiviteter.
Udvalget modtager meget gerne forslag
og ideer til hvordan pladsen kan forbedres

og forskønnes til glæde for klubbens
medlemmer og gæster. Send forslag og
ideer på mail eller ring!
Med venlig hilsen
Egon Rerup

SØSÆTNING - APRIL 2014
Følgende datoer er fastlagt for søsætning i foråret 2014
Vognmand Lars Larsen :
05. april kl. 08.00
15. april kl. 08.00
19. april kl. 08.00
26. april kl. 08.00
Lister vil blive opslået ved klubhuset
På de anførte dage vil pladsen blive afspærret for bilkørsel
medens søsætningsarbejdet og transport af både foregår på
pladsen!
RESPEKTER VENLIGST DETTE – DET HAR NOGET MED
SIKKERHED AT GØRE!
Med venlig hilsen
Egon Rerup
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Placering af master - vinteren 2013-2014
Hal Hal- nordvæg
(14 ledige pladser)
Nordvæg

8

7
6
5
4
3
2
1

Tequila - Tim Schwennesen
Finn Goldberg
X-Dream - Poul Fribo
Kabelle - Stig Nissen
Balladin - Laurits Bech-Mikkelsen
Pelikanen - Knud Paulsen
Nanok - Jørgen Sommer
Athene - Poul Erik Petersen
Lanette - Lars Møller
Rita - Bent Asmussen
Carpe Diem - Hans Jørgen Laustsen
Blåhvalen - Anker Hansen
Freja - Ole Rieck
Kaj Nissen
Monic - Peter Wettengel
Stig Nissen
Master placeres længst mod venstre

Jesper Bundgaard
Per Rosenberg
Dan Filtenborg
(ledig)
Malene - Søren Sejersbæk
Arni Helgason
Boy Lindholm
Skippy - Ebbe Husted
My Fly - Jens Hohwü
Jan Åskov
Michael Møgelgaard
(ledig)
Jakob - Trond Kjeller
Mela - Stig Rosenbeck
Rapfod - Karin Brinch-Nielsen
Blue Moon - Jan Petersen
Master placeres længst mod højre

Hal Hal
- vestvæg
(3 ledige pladser)
- Vestvæg

7
6
5
4
3
2
1

Peter Eckell
Ilos - Knud Erik Zahn
ledig
(ledig)
Lola II - Inge Kühlman
Kluk - Bertel Kümpel
Nanna - Poul Nielsen
Havliv - Finn Hjermov
La Vita - Lars Bønlykke
x-facter-Heine Johannsen
Anna Kristina - Poul Erik Rinkorski
Inge Birgit - Frede Schmidt

7
6
5
4
3
2
1

3

2

1

xxxx - Jens Klepper
Marina - Hans Pontoppidan
Margrethe - Gudbjørn Petursson
(ledig) p.t navnløs mast
(ledig) p.t navnøs mast
Calixtus - Jan Peter Grigat
Yama - Annette Hansen
Wega - Claus Fischer
Miro - Michael Byllemos
Le Petit - Bernhard Kluge
M'Honey - Niels Goosmann
- Bent Rasmussen
Passat - John F. Rasmussen
Mille - Bent Brüning
Anne - Finn Hjort
Fire Lady - Gunnar Høj

Mast hængende under tag: Volaire - Bernhard Jessen

14

13
12
11
10
9

4
3
2
1

Master placeres længst mod højre

Andrea - Henning Markussen
Kluk - Bertel Küntel
Nanny . Per Jessen
Charisma - Tonny Sandau
Life Style - Lars Mejdal Gormsbøl
Fru Hansen - Børge Bach-Hansen
Frigg - Peter Øland
Melian II - Christian Eskildsen
Frig - Jørgen Rye
Butterfly - Kaj Hansen
X-tra Dejle - Hans Peter Novrup
Queen - Egon Rerup
Amalie - Bjørn Bach-Hansen
Nielsen II - Frede Nielsen
xxxx - Thomas Lyhne
Ole Uhl - Margit Hansen
Master placeres længst mod venstre

Masteskur

4

15
14

7
6
5

Hal Hal
- sydvæg
(3 ledige pladser)
- Sydvæg

8

16

Sylfide - Kenneth Jessen
Cindy -C. Novrup
Santana - Bjørn Vestergaard
xxxx - Peter Eckel-Jessen
Ledig
xxxx - Morten Sørensen
Carpe Diem - Bent Pedersen
Tema - Thomas Gullberg
Amina - Svend Hansson
- Bent Junk
xxxx - Mogens Steen Hansen
Frede Jessen
Funny Girl - Svend Anders Olesen
Labelle - Tage Møller
Martinique - Frank Jessen
Balasin - Peter Terp
Master placeres længst mod højre

Mastestativ ved grillplads - østside

3

2
1

Marina - Hans Pontoppidan
Gnilos - Christian Schumann
(ledig) p.t navnløs mast
(ledig) p.t navnløs mast
Skippy - Ebbe Horsted
(ledig) p.t navnløs mast
Ledig
Inja - Hans Mortensen
Tournesol - Bøje Lindholm

Mastestativ ved grillplads - vestside

3

2
1

Sussi - Henning Norup
Daffy - Freddy Valentin
Andrea - Henning Markussen
(ledig) p.t navnløs mast
Kalamahe - Henrik Andersen
Jambe - Henrik Kirkeby

Ønsker du en masteplads, så kontakt:
Haludvalgsformand Jørgen Sommer
haludvalg@graasten-sejlklub.dk
mobil 2015 1070
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LAGKAGEKOMSAMMEN!
Tirsdag den 14.1 blev en rigtig hygge-eftermiddag i Seniorklubben.
Poul holdt traditionen ved lige og havde hele 4
skønne lagkager med.
Jytte havde bagt lækker kringle og der blev
drukket kaffe og spist kage til dejlig harmonika
musik og sange fra klubbens sangbog.
Gik du glip af det?

15
15

BILLEDER
EFTER BODIL
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Tur på Aabenraa Fjord med

marinehjemmeværnskutteren MHV 910 Ringen
Onsdag den 15. januar kl. 1800 samledes
11 medlemmer af GS, på Aabenraa
Havn ved marinehjemmeværnskutteren
MHV 910 Ringen for at sejle med ud på
fjorden og få en demonstration af hvad
Marinehjemmeværnet kan præstere.
Vi blev modtaget af besætningen der bl.a.
har 2 medlemmer fra GS. Bo Bach-Hansen
der er næstkommanderende og Ebbe
Horsted der er dæksmand om bord. Vi fik
en orientering af Bo om skibet, der kun er
4 år gammelt.
MHV 910 Ringen, der er navngivet
efter en frihedskæmpegruppe, indgår
selvfølgelig i det militære beredskab med
bl.a. farvandovervågning, men skibet er
også udstyret med 600 m flydespærring,
så det kan gå i aktion ved miljøopgaver
i danske farvande. Ligeledes indgår
MHV 910 Ringen i SAR – beredskabet,
hvor det ligger i 1 times beredskab, men
besætningen fortæller, at de som oftest kan
forlade Aabenraa havn på den halve tid.
Det skal bemærkes, at de alle er frivillige.
I SAR beredskabet samarbejder skib
og besætning, bl.a. med flyvevåbnets
redningshelikopter og her fortæller
fartøjschef Leo Bram, at dette samarbejde
kræver professionelt sømandskab fra
besætningens side. MHV 910 er udstyret
med alt tænkeligt førstehjælpsudstyr –
kommunikationsudstyr og navigationsudstyr.

Vi sejler ud af Aabenraa havn efter en
½ times rundvisning på skibet under
Fartøjschef Leo Brams og NK Bo
Bach Hansens kyndige vejledning. Da
vi kommer ud af havneområdet er der
bælgragende mørkt på Aabenraa fjord og
hvordan undgår vi nu, at sejle ind i b.la.
Enstedværkets havneanlæg?
Her fik vi demonstreret hvad MHV 910´s
moderne navigationsudstyr og besætning
kan præstere og blev overbevist om, at vi i
vores område, har et særdeles professionelt
team, der kan gå i aktion på alle tider af
døgnet og under alle vejrforhold. Det er
da betryggende at vide som fritidssejler i
området.
Tak til besætningen på MHV 910 for en
rigtig god tur på Aabenraa Fjord denne
kolde – mørke og lidt blæsende januar
aften.
Det er betryggende, at kende jer!
Turen var tilrettelagt af programudvalget!
Tak til Astrid for kaffe og kage!
Hilsen
Egon Rerup
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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:
818

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

REDAKTØRENS SIDE
Vi går nu mod lysere tider, dagene bliver længere og solen er i gang
med at løfte sig højere og højere op på himlen. Hvilken kraft og indﬂydelse den har, den sol. Lad den bare komme an!!
Der forstår stor aktivitet og travlhed i de næste 2 mdr.
Broarbejde, oprydning efter vinteren, klargøring samt søsætning hver
lørdag april.
Det betyder også at der bliver sjovt og livligt at være på havnen; der
bliver lagt mange arbejdstimer, men vi lærer hinanden godt at kende.
Vi er i forvejen en misundelsesværdig klub, der har ry for at vi hjælper
hinanden og har et godt sammenhold, lad os bevare og udvikle det.
Lad os tage endnu bedre mod vore gæstesejlere, hils på dem, ryk sammen, hvis der mangler plads på grill-pladsen. Gør det, du selv gerne vil
opleve, når du kommer til en ny gæstehavn.
Bestyrelsen arbejder med ﬂere langsigtede ideer til udvikling af klubben,
alle kan byde ind og være aktive medspillere. Vi skal slå til nu, hvis vi har
forslag at byde ind med. Husk: stilstand er tilbagegang.
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Nyt fra
juniorafdelingen
TILBAGEBLIK PÅ EN FANTASTISK
SÆSON I JUNIORAFDELINGEN
Som formanden var inde på i sin tale ved
standerstrygningen, har juniorafdelingen i
år haft en helt forrygende sæson med både
resultater blandt nogle af juniorerne i den
absolutte topklasse samt en stor tilgang af
nye sejlere og et godt samarbejde mellem
både gamle og nye juniorforældre.
Isen var knap smeltet i farvandet ud for
klubben og sneen lå stadig på jorden, da
træningen startede op i det tidlige forår og
efter en resultatmæssigt god sæson sidste
år, blev overliggeren for mange af vores
juniorer sat endnu højere i år. Men det
kræver naturligvis også, at man er indstillet
på at bruge en stor del af fritiden på træning
og kapsejlads, hvilket da også i øjeblikket
er kendetegnende for en stor gruppe af
vores A-sejlere, som nu kan blande sig med
de allerbedste optimistsejlere i Danmark.
Flittig træning og deltagelse i de 3 udtagelsessejladser medførte, at 8 GS-juniorer fik så flotte placeringer, at de skulle
deltage i sommerens internationale mesterskaber, VM, EM og NM.
Og desuden har vores juniorer også gjort
sig bemærket ved andre store jollestævner
og sejlet kanonflotte resultater hjem – de
20

bedste i mange år – ja måske de bedste nogensinde; men særligt 2 juniorer skal fremhæves for deres præstationer i indeværende
sæson:
Julie Havn vandt
TORM Grandprix
serien i opti-klassen i foråret hos
pigerne og kvalificerede sig herved
til at deltage i EM
i Ungarn. På grund
af svage og udfordrende vindforhold
på
Balatonsøen
endte hun dog langt
nede i feltet. Det
slog hende imidlertid ikke ud og netop
hjemkommet hoppede hun over i Zoom8jollen og deltog i NM i Sverige, hvor hun
sejlede en 6. plads hjem blandt pigerne,
hvilket samtidig var bedste danske placering. Ved DM i Aabenraa kom hun øverst
på skamlen og kan nu kalde sig Danmarks
bedste pige i Zoom8’eren og i Sønderborg løb hun ligeledes med titlen som Jysk
Mester.

Kenneth Frederiksen blev en flot nr.
3 i TORM Grandprix serien, hvilket
kvalificerede ham
til VM i opti-klassen på Gardasøen
i Italien, hvor han
også klarede sig
flot med en 70.
plads blandt 258
deltagere og han
var samtidig bedst
af de 5 danske joller, der deltog i mesterskabet. Ved DM i Aabenraa blev han en flot
nr. 4 og næstbedste dansker i opti-klassen;
men i Sønderborg kom han øverst på skamlen og sejlede det Jyske Mesterskab hjem
for andet år i træk.
Stort TILLYKKE til vore dygtige juniorer
skal lyde herfra!

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

Vi har dog også satset på bredden og haft
tilgang af mange nye juniorer – igen og der
har sæsonen igennem været livlig aktivitet
på jollepladsen og på vandet ud for klubben, når de mange sejlere skulle ud og lære
at få styr på optimistjollen. Forældrene er
blevet godt integreret i juniorafdelingens
mange aktiviteter, hvilket er afgørende for,
at vi kan få så mange sejlere på vandet i
løbet af kort tid. Vore sejlere har deltaget
flittigt i stævner i både ind- og udland og
har i den grad sat Gråsten Sejlklub på landkortet.
De mest hærdede fortsætter træningen
resten af året; men ellers er vi rykket indendørs i klubhuset, hvor vi hver torsdag
dels arbejder med den teoretiske del af sejlsporten, men afveksler det med sociale arrangementer så som at tage i svømme- og
skøjtehal og lave fysiske øvelser.
Bent

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2013 og kun mod
aflevering af annoncen

WWW.RAMBOLL.DK
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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

FORHANDLING AF

GAFFELTRUCKS

Ulsnæs 44 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 19 20
www.graastentruck.dk

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

Service og
reparation
alle bilmæ af
rk
-også inde er
for garant n
iperioden

Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Biler

Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

ApS

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

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

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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SALG - SERVICE - LEJE

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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Vinteropbevaring - Marina
Optagning - Søsætning op til 28 T

Forhandler af Selva påhængsmotor lige fra 2 - 250 HK, samt Selvas
Joller og gummibåde.
Alle former for motor service også påhængsmotorer, samt rep. og vedligehold af hele båden. Rep. af stålskibe.

Døgn Tankning af Marinediesel

(ingen bio-tilsætning) med kort.
Kontant salg i normal åbningstid:
Man - Tors 7,00 til 17,00
Fredag
7,00 til 14,00
Hempels og International farver.
forhandler af “Palby´s” produkter.
Ved køb over 1.000 kr. gives 15% rabat

Toftvej 9 • DK-6300 Gråsten • tlf.: +45 40 96 60 92
www.skibsvaerfttoft.dk • skibsvaerfttoft@gmail.com
Font: Gabriola - Steg fare Pantone 2718 U

Ihle grafisk produktion, Broager

NYT - NYT - NYT
Webshop “Ship to store” og Service partner for “Watski”,
Bestil din vare på nettet, betal og afhent den i vores butik.

