GS musik Benny og Leif

Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk

FANG
LINEN

GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2015 - NR. 1- 47. ÅRGANG

HUSK!

15
ril 20 il du
p
a
.
. 26 u stof, v
ine d

l
d
Dead ideer, har et sjovere
r du
lave
il

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs · DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

at
Ha
rag t
ed til
e bid
m
n
i
e
r
d
eller
d
væ
mail
å sen
a
s
i
v
,
blad
ktion
reda
s
t
e
st..
d
bla
ig po
l
e
d
n
almi
med
dre!
jo be
r
ø
f
Jo

tlf. 74 65 01 10

Klubhus Ulsnæs, Gråsten	
www.graasten-sejlklub.dk
Formand
Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten74654221/51613050
formand@graasten-sejlklub.dk
Kasserer
Bent Brüning
Mølmark 11, 6310 Broager
74449200/40178498
kasserer@graasten-sejlklub.dk
Sekretær
Bent Rasmussen
Egernvej 6, 6300 Gråsten
20724822
sekretaer@graasten-sejlklub.dk
Broudvalg
Ole Rieck
Sletmarken 12, 6310 Broager
74440605/40156659
broudvalg@graasten-sejlklub.dk
Sejladsudvalg Stig Nissen
Sletmarken 49, 6310 Broager
74440067/21220068 sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Juniorudvalg Henrik Markussen
Havnevej 19, 6320 Egernsund
25537799
juniorleder@graasten-sejlklub.dk
Pladsudvalg Egon Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
51836744/74654786 pladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager
29263079
klubhusudvalg@graasten-sejlklub.dk
Haludvalg
Jørgen Sommer
Brinken 7, 6300 Graåsten
20151070
haludvalg@graasten-sejlklub.dk
Programudvalg Poul Erik Petersen
Grønningen 20, 6340 Kruså
74672111/50923712 programudvalg@graasten-sejlklub.dk
Festudvalg Henrik Kjær
Møllegade 11, 6310 Broager
22956522
festudvalg@graasten-sejlklub.dk
Suppleant
Peter Øland
Nalmadebro 28, Gråsten
74449797/29801293
suppleant@graasten-sejlklub.dk
Havnemester Frede Schmidt
Teglparken 52, 6320 Egernsund 74442263/22874228 havnemester@graasten-sejlklub.dk
Webmaster Frank Jessen
Gl.Færgevej 70, 6300 Gråsten
74652957/29448608 webmaster@graasten-sejlklub.dk
Klubmåler
Peter Moisen
Skovgade, 6320 Egernsund
51331042
Klubmaalerraasten@graasten-sejlklub.dk
Redaktør
Ulla Frank Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
21288043/74654786
Redaktoer@graasten-sejlklub.dk
2

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

3

Alles, was
ein Segler braucht.

Schriftart
Avenir LT Std

1

Schriftschnitt
Medium
Dunkelblau
Pantone 648
Gold
Pantone 872

BERATUNG wird bei uns
groß geschrieben.

Flensburger
Yacht- Service

Ihr kompetenter Yachtausrüster
von A - Z:
All-Wetter-Bekleidung
Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör
Beschläge und Blöcke
Epoxy Reparaturspachtel

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

Motorenzubehör

mo - fr 9.00 - 18.00

Rigg- und Drahtarbeiten

sa 9.00 - 13.00

Neoprenanzüge und Ölzeug
Reparatur-Rundum-Service
Rettungswesten
Schuhe, Gummi- und Seestiefel
Sommer- und Winterlager
Tauwerk und Spleißarbeiten

Ihr Repräsentant für:

Zeisinge

K-24

FYs
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Godt nytår 2015 til jer alle

Med tanker tilbage til oktober og
december 2013 med Bodil og Allan,
som efterårsstormene dengang blev
døbt, så har vi i denne vinter været tæt
på og alligevel langt fra. Indtil nu ligger stativer og afdækninger heldigvis
nogenlunde der, hvor det blev placeret
ved efterårsafrigningen.
En ny og spændende sejlsæson ligger
ikke langt ude i fremtiden. Endnu en
mild vinter kan i sidste ende betyde,
at vi kommer tidligt i gang i GS med
sæson 2015.
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 18. marts (se
endelig dagsorden på hjemmesiden
eller opslag i klubhuset fra ca. den 10.
marts).
Vi er godt i gang med en udviklingsplan for GS. Vi skal videre med
udviklingsarbejdet i 2015. Vi har nu et
skitseforslag til en bølgebryder, der vil
give os læ i havnen for østlige vinde og
havstrømme. Skitseforslag med økonomisk kalkulation vil blive præsenteret
på kommende generalforsamling.

Vi er i gang med at ”fundraise” for at
finde penge til bølgebryder og til anden
udvikling i klubben. Det er dog urealistisk at tro, at vi kan finde alle pengene
ude, hvorfor vi også selv skal have
pungen op af lommen.
Du skal som medlem i GS selv være en
del af de nødvendige beslutninger, der
skal træffes om vores udvikling. Dette
kan du kun blive ved at møde op på
generalforsamlingen og tilkendegive
din mening om udviklingsplanen for
GS.
Hermed min opfordring til at møde talstærkt op på kommende generalforsamling.
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.
Som jeg tidligere har sagt og skrevet
- deltag, medvirk og tag ejerskab – så
bliver vores super gode sejlklub endnu
bedre i fremtiden.
Lars Chresten Møller
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
8. december

Fraværende: Stig og Jørgen.
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
10. november 2014
Referatet og offentliggjort både på nettet
og i Fanglinen.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget henvendelse fra Miljøstyrelsen
– vores affaldsplan skal opdateres – Lars
tager sig af det.
Materiale fra rådgiver vedr. bro/læ projektet indgået.
Mail vedr. medlemsindberetning til DIF –
Bent R. indberetter.
Diverse korrespondance med Frede Jessen
omkring broreglement – Bent R. sender
print fra hjemmesiden til ham.
3. Generalforsamling den 18. marts 2015
– annoncering, vedtægtsændringer,
bestyrelsesforslag, udvalgenes arbejde med Kryhlmann-forslag fra sidste
generalforsamling etc.
Vi har 2 emner til dirigent til den kommende generalforsamling.
Der skal findes en afløser til posten som
haludvalgsformand, da Jørgen Sommer
ønsker at fratræde ekstraordinært.
Bestyrelsen ønsker at fremlægge forslag
på generalforsamlingen om, at Fanglinen
skal udfases til fordel for en mere dynamisk hjemmeside.

2014

Desuden stilles der forslag om at §18
(Salutkanonen) i vedtægterne udgår, da
kanonen ikke har været anvendt i adskillige år.
Indkaldelse og de forskellige forslag skal
med i første udgave af Fanglinen i 2015.
Både Inge Kryhlmanns og Hans Peter
Novrups forslag er lagt til behandling i de
respektive udvalg.
4.	Særlige forhold i udvalgene v.
udvalgsformænd
Opkrævninger på plads- og halleje er
udsendt.
5.	Udviklingsarbejde i GS – status på
bølgebryder og fundraising v. Lars
Vi modtager materiale med bl.a. økonomidelen fra vores rådgiver inden jul.
I januar vil der blive afholdt møde med
den person, der skal stå for fundraisingen
og vi planlægger at søge midler til hele
det planlagte projekt.
6.	Eventuelt (herunder klubmåler v.
Stig)
Grundet Stigs fravær udsættes gennemgangen af klubmålerfunktionen til næste
møde.
Bent Rasmussen
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
den 5. janua

Fraværende: Henrik M., Poul Erik og Jørgen (Per Holt Jessen mødt som substitut).
1.	Godkendelse af referat fra møde d. 8.
december 2014
Referatet godkendt med en mindre
tilføjelse
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget indbydelse til forårskurser fra
FLID.
Sponsorafregning fra OK videregivet til
juniorafdeling.
Projektforslag på bølgebryder indgået.
Mail fra Sønderborg Kommune vedr.
”zerosport” projekt.
Div. korrespondance med Frede Jessen
3.	Økonomi og ”update” på forsikringer
v. Bent B.
Bent R. mangler endnu enkelte delregnskaber for at kunne færdiggøre årsregnskabet.
Vi har i øjeblikket en fornuftig likviditet.

8

r 2015

4. Medlemskartotek mm. og tildeling til
udvalg v. Bent R
Til kartoteket var der følgende ændringer:
INDMELDELSE:
Aktiv A: 
Morten Torp, Nybøl

klubhusudvalg
UDMELDELSE:
Aktiv A:
Poul Erik Hansen, Alnor

Erik Petersen, Egernsund

Erik Bolbro Nielsen, Løgumkloster
Junior:  Mads Lehmann Hansen, Gråsten
ÆNDRING:
Aktiv > passiv: Trompe Kistrup, Gråsten
Der har i årets løb været en større nettoafgang af medlemmer, så tiltag for at
hverve nye medlemmer vil blive taget op til
foråret.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene (plads, hal, fest,
program, junior, sejlads, klubhus,
medie, bro)
Egon: Nabogrunden (den tidligere materialegård) er solgt og der bliver fremover
ikke mulighed for at kunne stille bådvogne
derover, da de nye ejere skal bruge hele
pladsen selv. Dette vil give os en del pladsproblemer i sommerhalvåret og specielt

ved søsætning og optagning af bådene, så
der forsøges at finde alternative pladsmuligheder hos de allernærmeste naboer, da vi
ikke kan forsvare at køre langt på offentlig
vej med traktor og vognene.

Lars præsenterede og gennemgik det modtagne skitseforslag fra vores rådgiver. Der
vil snarest blive afholdt møde med den person, der skal stå for at søge fonde m.v. om
midler til projektet.

Per: Der mangler fortsat at blive færdiggjort nogle af de planlagte forbedringer i
hallen.

8.	Reglement for klubmåler v. Stig
Det af Stig fremlagte reglement for klubmåler blev godkendt med få ændringer og
vil blive lagt på hjemmesiden.

Henrik K.: Intet nyt fra festudvalget.
Bent: Juniorafdelingen har holdt jule- og
nytårsferie siden midt i december; men
vinterprogrammet starter nu op igen med
undervisning og sociale arrangementer hver
torsdag.
Stig: Intet nyt fra sejladsudvalget.
Smudi: Det modtagne tilbud på renovation
af klubhuset kunne godkendes og arbejdet
bliver iværksat.
Frank: Der undersøges forskellige muligheder for etablering af en ny hjemmeside
og desuden skal de nødvendige medlemmer
til medieudvalget udpeges snarest muligt.
Ole: Begge broer er mågesikret. Med den
milde vinter ser det ikke ud til, at vores
kompressor kommer på overarbejde for
at holde broerne isfri. Der arbejdes fortsat
videre med projekt ”sikker havn”.
6.	Fanglinen v. Ulla
Deadline til næste udgave er den 8. januar.
Ulla fortsætter som redaktør i overgangsperioden indtil den nye hjemmeside er
fuldt oppe at køre og Fanglinen forventes at
blive udfaset.
7.	Udviklingsplan (bro og læ, udearealer,
mobile bådstativer) – gennemgang af
foreløbigt skitseforslag til bølgebryder, opstart fundraising etc. v. Lars

9.	Generalforsamling den 18. marts 2015
• annoncering
• vedtægtsændringer
• bestyrelsesforslag
• planlægning (dirigent etc.)
Indbydelsen kommer med i den kommende
udgave af Fanglinen, ligesom den lægges
på hjemmesiden og kommer op i klubhuset.
Bestyrelsen fremlægger forslag om at §18
(salutkanonen) i vedtægterne udgår og
desuden fremlægges forslag til udfasning
af Fanglinen til fordel for en mere aktiv
hjemmeside.
Forslagene fra Inge Kryhlmann og Hans
Peter Novrup på sidste års generalforsamling er blevet behandlet i de respektive
udvalg og vil blive implementeret i det
omfang, som bestyrelsen har kunnet godkende det. Fremlægges på den kommende
generalforsamling.
Forslag til dirigent er på plads og der arbejdes med at finde afløsere til de bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen.
10.	Eventuelt.
Bent Rasmussen
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ONSDAG DEN 18 MARTS 2015 KL. 19.00 I KLUBHUSET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

10

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 1.1.2015
og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag skal optages på dagsordnen.
Forslag fra bestyrelsen:
”§18 Salutkanonen” udgår af vedtægterne.
Nuværende §19 rykker frem som §18
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 ulige årstal vælges kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis
bestyrelsesmedlemmer sejlads-, Bro-, Klubhus- og Juniorudvalg.
Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:
Kasserer
Bent Bryning
(modtager genvalg)
Sejladsudvalgsformand
Stig Nissen
(modtager genvalg)
Broudvalgsformand
Ole Rieck
(modtager genvalg)
Junior-udvalgsformand
Henrik Markussen
(modtager genvalg)
Suppleant
Peter Øland
(modtager genvalg)
Ekstraordinært:
Haludvalgsformand
Jørgen Sommer
(afgår)
Programudvalgsformand Poul Erik Petersen
(afgår)
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (ulige 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 10. marts 2015.

PLADSUDVALGET

SØSÆTNING

– april 2015

Følgende datoer er fastlagt for fælles søsætning i
foråret 2014!
Vognmand: Lars Larsen
Priser:
Både på vogn:
kr. 400,00
Både fra stativ: kr. 700,00
04.
11.
18.
25.

april
april
april
april

kl.
kl.
kl.
kl.

08.00
08.00
08.00
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!!
11

TUR TIL
ECKERNFØRDE
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URINSTEN
Med hovedet af en stor skruetrækker –
senere en hammer, bankede jeg nu løs på
afgangsslangen, der kom en masse sand/
grus ud af afgangsslangen, og efter endnu
nogen banken også en lille ”cigar” eller
”pissoir-skod” bestående af hårdt presset
toiletpapir. Jeg bankede nu hele vejen indtil
skroggennemføringen.
Da jeg ikke kunne få mere sand/grus ud
af afgangsslangen ved toiletter, satte jeg
et stykke vandslange i afgangsslangen
og pustede indtil jeg kunne høre, at der
kom luftbobler op langs den udvendige
side af båden – nu var der gennemgang i
afgangsslangen til det fri !.

Inde i båden havde jeg banket 1,5 kg urinsten
ud, på bunden under båden, kunne jeg se, der
lå lige så meget, - altså ca. 3 kg urinsten i alt.
Hvad kan vi så lære af dette ?. Det kunne
være en god ide, med års mellemrum, at
give afgangsslangen nogle tæsk, så man får
løsnet og bortskaffet evt. urinsten, specielt
når systemet har nogle år på bagen. Måske
skyller man ikke nok !.
Se foto af 1,5 kg urinsten med den lille
”cigar” og 2 kronen.
X-tra DEJLE
Hans Peter Novrup

Et rengjort og smurt toilet-pumpesystem blev
nu samlet og toilettet var funktionsdygtig
igen.

13
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REGLEMENT FOR
KLUBMÅLEREN
Hvervet som klubmåler
Måleropgaven er et tillidshverv i klubben
og skal derfor ikke honoreres.
Kun pålagte udgifter fra DS kan opkræves.
DS bestemmelser.
De enkelte sejlklubber inden for DS
vælger selv sine klubmålere og er
ansvarlige for disses arbejde. En måler er
underkastet restriktionerne nævnt i afsnit
5.2.2. Klubmålere skal have gennemgået
et DS målerkursus og godkendes af DS,
inden de er berettiget til at udføre måling
til brug under DH.
Målerens opgave: (afsnit 5.2.2)
• Målerens opgave er at udføre målingen
så nøjagtigt som muligt og registrere
denne sammen med de øvrige data i
måleskemaet, således at DS kan udstede
et målebrev for den pågældende båd
• Måleren skal over for DS (og alle målte
både) være garant for, at målingen

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13
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er udført i overensstemmelse med
reglernes ånd, dvs. den størst mulige
grad af ensartethed og retfærdighed
• Måleren skal ikke virke som konsulent
for bådejeren for på denne måde at
kunne sige sig fri for at være påvirket af
særinteresser (habil)
Målere må ikke måle:
• Både, som de selv har tegnet eller
bygget, eller i hvis konstruktion eller
ombygning de på nogen måde har taget
del
• Både bygget på værfter i hvilke de har
forretningsinteresser eller er ansat
• Både, som de selv, helt eller delvis, ejer,
eller på anden måde er interesseret i, fx
som besætning
I ovenstående tilfælde må klubbens
bestyrelse anvise en måler evt. i anden
klub, efter aftale med denne klubs
bestyrelse.

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2014 og kun mod
aflevering af annoncen

Valg af klubmåler
Klubmåleren udvælges af Gråsten
sejlklubs bestyrelse, som også er ansvarlig
for dennes (disses) arbejde.
Måleren refererer til formanden for
kapsejladsudvalget.
Målerens udstyr
Målerens udstyr er klubbens ejendom og
henhører under kapsejladsudvalgets regi.

Målested.
Måleren anviser tid og sted for opmålingen
Vejning
Vejning af både foregår med DS’ vægte.
Eller andre kontrollerede vægte.
Vægten udlånes gratis af DS, men
rekvireres og returneres for den opmålte
båds ejers regning.

Priser for opmåling af både fra
andre klubber.
Prislisten er godkendt af
bestyrelsen for Gråsten Sejlklub.
1. Komplet opmåling 
Dertil kr. 50 pr. sejlknap
2. Standard skrog 
Dertil kr. 50 pr. sejlknap
3. Opmåling af sejl pr. sejl
Dertil kr. 50. pr sejlknap
4. Vejning
Fremskafning af vægt
for bådejers regning.

kr. 1.200,00
kr 800,00
kr 100,00
kr 300,00

5. Dertil afgift til GS kr. 50,00 pr. indberetning.
15
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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

Grafisk Produktion
Storegade 23 · 6310 Broager

Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!ihle@ihle.dk
Tlf.:
74 44 11 00
• E-mail:
816

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

REDAKTØRENS SIDE
Nytårs-aften er godt overstået og jeg tror alle ser frem til et tidligt forår,
vi er jo så småt ved at være godt forvendte, med det milde vejr, så skidt
med at det er lidt gråt!!
Jeg har en fornemmelse af at vi snart skal i gang med båden igen. Er I
klar?
Hvis du har planer om at skifte køkken eller bad, så gå i gang nu, så du
kan komme af sted, lige så snart båden er i vandet.
2014 var jo et formidabelt sejler-år og når jeg tænker tilbage på alle de
gode oplevelser, vil jeg bare ha` mere. Vi besøgte Fredericia gl. by-havn
for 2. gang og jeg må tilstå, vi er lidt vilde med den.
Vi ligger lige op til strøget med butikker og gallerier, går vi bare lidt
længere kommer voldene og stranden med udsigt til Samsø.
Derefter gik turen til Ballen-Odden-Gilleleje. Ja Gilleleje by er rigtig sød,
men havnen var en stor skuffelse for mig. Nu havde de jo haft en meget
kraftig stormskade, det kunne vi godt se. De havde da også fået repareret store dele af broerne, men træ og affald lå og flød.
Dejligt at ligge ved Margretheholmen, skønt, lige at tage vandbussen
over til Amalienborg og ellers få byen efterset ude i krogene. Der må vi
over igen!
Derfra sejlede vi til Rødvig. Vi havde læst at Danmarks 3. bedste hjemmelavede is kunne købes der, og hvad, det var skt. Hans, så vi bestilte
en is med 3 kugler.
Jordbær og citron kuglen gled ned, men lakridsisen røg i skraldespanden. De var ellers ikke helt billige: 98,00 kr. for 2 stk! ha ha.
Vi ankom til Karrebæksminde i fint solskin, efter en stroptur med megen
vind, regn og torden.
I 1972 byggede vi hus på Mikkelhøj, jeg oprettede børnehaveklassen på
skolen og var leder af den indtil 1982 hvor vi flyttede ”hjem” til Sønderjylland igen. Vi har ”gamle” og gode venner der og sejler ofte dertil.
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I Nyborg fik vi 2 gaster om bord, 2 af vore børnebørn sejlede med på
turen, der nu gik hjemover med flere stop undervejs. Rigtig godt at have
dem med og dejligt at de gider.
Her i GS har der været mange aktiviteter, også nogen, som der måske
ikke lige bliver lagt så meget mærke til, måske, fordi de altid har været
der?
Hvem er det, der sætter gril, borde og bænke ind… og maler og
vedligeholder dem??
Jeg tænker på seniorgruppen, der under ledelse af Anker Hansen, gør
et godt stykke arbejde og samtidig organiserer hyggeligt samvær i form
af ture ti Flensborg skibsværft, bowling og fælles kaffebord.
Støt op om de forskellige aktiviteter, så det bliver endnu sjovere at
komme i klubben, også selvom det ikke foregår på vandet. Gå ind på
hjemmesiden og se hvad der rør sig.
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Seniorgruppen har nu kåret vinderne ved årets bowling. De ses her med
præmierne og ser ud til at være godt tilfredse. Det er fra venstre: IvarBenny-Jytte og Roswita.

Jeg ønsker Jer alle rigtig godt nytår og en dejlig sejlersæson i 2015.

HVOR SKAL VI HEN DU..?
Af HJl

Det spørgsmål blev for nogle år siden
ofte stillet i et populært TV underholdningsprogram. Og nu kan man måske med
rette bringe det på banen igen i GS.
Alle ved, at der er bragt forslag frem om
ændringer hhv. forbedringer i klubben
både hvad angår indretning af grunden,
overdækning af containerpladsen og ikke
mindst tanker om ændringer af hele havnen
med nye broer, læmole osv.
Der er ingen tvivl om, at emnerne vil
blive taget op på den kommende generalforsamling, men ville det ikke være
formålstjenligt i godt tid inden generalforsamlingen at informere medlemmerne

om, hvor langt man er nået, og hvilke
tanker bestyrelsen har gjort sig om et sådant
projekt. Gerne ved at lægge information om
projektet – også gerne delinformation – på
nettet.
Formålet skulle især være at give en
mulighed for en ordentlig og åben debat
i medlemskredsen og dermed forbedre
grundlaget for at tage stilling, når sagen
bringes frem. Og via ”nettet” er der jo
en enestående mulighed for løbende at
informere medlemmerne og dermed givet
et bidrag til en kvalificeret diskussion.
Jeg synes, det er værd at prøve...
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BLÅHVALEN PÅ SOMMERTOGT

BROPLADSER 2015
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.
Ansøgningen skal sendes til undertegnede.
Har du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du har
skiftet båd, ikke skal i vandet, har solgt eller eller af anden
årsag ikke skal bruge din plads, vil jeg gerne vide det.
Ansøgningen skal være undertegnede i hænde

SENEST 1. MARTS 2015,
så vi kan nå at få fordelingen med i Fanglinen.
God vind.
Broudvalgsformand Ole Rieck.
Sletmarken 12, 6310 Broager
E-mail: ole.r.rieck@gmail.com
broudvalg@graasten-sejlklub.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
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

Alternativ billig kran der kan fås i
flere størrelser.

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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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.
Alle former for reparationer og service på påhængsmotorer, bådmotorer samt reparationer og ultralydsmåling af stålbåde
NYT - NYT - NYT

Er kølen blevet rusten og grim, bunden ligeså slem, så sandblæser vi da
delene for dem. KOM !!!!!! og få et uforpligtende tilbud.

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

Hempel, International og jotun´s farver
Forhandler af Palby og Watski´s produkter.
Er du medlem af Gråsten Sejlklub så medbring denne

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

annonce og få 20% rabat på ikke nedsatte varer

