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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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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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Referat af
bestyrelsesmøde
7. december

Fraværende: Bernhard, Henrik M.
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
9. november 2015
Referater godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Lars har sendt mail til DS med besked
om, at vi ønsker vores eksklusionssag
prøvet på DS’ generalforsamling den
9. april 2016 og DS har bekræftet modtagelse af mailen.
Vi har modtaget afslag fra Tryg Fonden
på vores ansøgning om tilskud til køb af
hjertestarter. Vi overvejer herefter, om vi
selv skal investere i én.
3.	Generalforsamling den 16. marts
2016 – annoncering, vedtægtsændringer, bestyrelsesforslag, udvalgenes arbejde etc.
Lars, Henrik K. og Peter genopstiller ikke
på den kommende generalforsamling.
Nye emner skal snarest muligt findes og
kan oplyses til undertegnede, der så vil
liste dem op til de kommende møder.
Tidligere års vedtægtsændringer er nu
implementeret og Bent R. sender de
opdaterede vedtægter til Lasse, så de kan
blive lagt på hjemmesiden.
4. Særlige forhold i udvalgene v.
udvalgsformænd
Egon: Lejemål med Danfoss til bådvogne
kan tages op til næste år igen.
6

2015

Arni: Der er kommet flere nye både i hallen – 3 er fortsat på venteliste.
Ole: Begge broer er nu mågesikret. 1 båd
er på venteliste. Der skal sættes yderligere 3 redningsstiger op.
Smudi: Udgifter til IT-udstyr er med i
budgettet.
Ulla: Deadline til næste blad er den 4.
januar 2016.
Lasse: Bjørn Bach-Hansen er nyt
medlem i medieudvalget og han vil gerne
være med i opbygningen af den nye
hjemmeside
5.	Udviklingsarbejde i GS – status på
fundraising, ny hjemmeside etc.
Lars er villig til at overtage ansvaret for
fundraising til udviklingsprojektet – evt.
som suppleant i bestyrelsen.
6.	Eventuelt
Der ligger en sort mast på gulvet i hallen
– tilsyneladende uden ejermand.
Bent Rasmussen

Referat af
bestyrelsesmøde
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4. januar 201

Fraværende: Henrik K., Henrik M.,
Arni, Lasse og Peter
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
7. december 2015
Referatet godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Ny kanaloversigt modtaget fra Tele- og
Energistyrelsen.
Langturssejlerbladet modtaget.
Indkaldelse til generalforsamling i GSI
onsdag den 3. februar.
3.	Økonomi v. Bent B.
De sidste delregnskaber og budgetter sendes til Bent B. snarest muligt, så
årsregnskab 2015 og budget 2016 kan
blive udarbejdet.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Aktiv A:	 Peter Henrik Tramm, Tønder
Udmeldelse:
Aktiv A:	
Bent L. Holm, Broager

Jørgen Rye, Gråsten
			
Poul Erik Petersen, Kruså
			
Henrik Andersen, Rinkenæs
			
Inge Kryhlmand, Padborg
Passiv:	 Bjørn Christensen, Egernsund
Junior: Gustav Skovbo Johannsen, Alnor

Oliver Bachmann, Nybøl

Ændring:
Aktiv -> Passiv: Jan Aaskov, Egernsund
Passiv -> Aktiv:
Elin Høj, Varnæs
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Egon: Intet at berette.
Hal: Der er kommet vand ind i hallen
ifm. det voldsomme regnvejr i juledagene, hvilket skyldes at tagrenderne skal
renses.
Fest: Intet at berette.
Bernhard: God tilslutning til den første
aften med turberetning. Der er vist interesse for påskefrokosten, som nu er under
planlægning.
Junior: Vinterprogram starter op igen
den 7. januar med bl.a. undervisning, tur
i skøjtehal, førstehjælpskursus og juniorweekend. Gert og Bent skal på kapsejladsregelkursus i SYC.
Smudi: Utæthed ved fyret er blevet
udbedret.
Medie: Der arbejdes på etablering af
vores nye hjemmeside.
Ole: Der er gjort klar, hvis der skulle
komme is på vandet. Der vil fremover
blive ført logbog over algebekæmpelse
på broerne. Reparationerne til foråret er
under planlægning.
6.	Fanglinen v. Ulla
Deadline til næste udgave er den 11. januar – stof efterlyses.
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7.	Udviklingsarbejde i GS – status på
fundraising, ny hjemmeside etc
Når han fratræder som formand, har Lars
lovet at lægge kræfterne i udviklingsarbejdet.
8.	Generalforsamling den 16. marts
2016
• annoncering
• vedtægtsændringer
• bestyrelsesforslag
• planlægning (dirigent etc.)
Bekendtgørelse af generalforsamlingen
bliver som sædvanlig annonceret i Fanglinen, på hjemmesiden samt ved opslag
i klubhuset.
Lars finder en kandidat til posten som
dirigent.
Vedtægterne er indtil videre opdateret af
Bent R. med hjælp fra Hans Peter Novrup
og vil blive lagt på hjemmesiden snarest
muligt.

Lars, Henrik K. og Peter genopstiller
ikke.
Lars tager kontakt til mulige emner til
formandsposten.
Der blev diskuteret om tiden er inde til
at forhøje takster for gæstesejlere, leje
af mastekran samt diverse andre gebyrer
– endelig beslutning tages på næstkommende møde.
9. Eventuelt
Der blev drøftet en forhøjelse af gebyret
for udeblivelse eller ønske om fritagelse
for arbejdspligt. Med faldende medlemstal er det utroligt vigtigt, at alle giver en
hånd med – på den ene eller anden måde.
Endelig blev det vedtaget at anskaffe en
hjertestarter – prisen på ca. kr. 18.000
medtages derfor i budgettet for 2016.
Bent Rasmussen

G.S. Seniorteam

Program 2016
09.02.2016	Bowling i Kruså
med Spareribs spisning. Vi mødes i Kruså
kl. 10,45 og spillet begynder kl.11.00.
08.03.2016	Forårsklargøring
af grill, møbler m.m.

Husk tilmelding, senest 3 dage før.
anker@mail.dk – 74 44 22 36
Hilsen Frede & Anker
9

Ordinær generalforsamling

Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i
»Fanglinen« eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent

Onsdag den 16 marts 2016 kl. 19:00 i klubhuset

3. Beretning.
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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 den 1.1.2016 og skal
udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Evt. forslag skal optages på dagsordenen.
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. Formanden vælges direkte på
generalforsamlingen.
Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:
Formand
Lars Møller
modtager ikke genvalg
Sekretær
Bent Rasmussen
modtager genvalg
Pladsudvalg
Egon Rerup
modtager genvalg
Festudvalg
Henrik Kjær
modtager ikke genvalg
Suppleant
Peter Øland
modtager ikke genvalg
Programudvalg
Bernhard Jessen
modtager genvalg
Haludvalg
Arni Helgason
modtager genvalg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
En revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)
Revisor
Hans Peter Novrup
modtager genvalg
Revisorsuppleant Tage Møller
modtager genvalg
11. Eventuelt.
Den endelige dagsorden kan ses/ læses i vinduet i klubhuset samt på GS
hjemmeside senest d. 8. marts 2016.

Årsregnskab 2015 samt Budget 2016
vil blive lagt på hjemmesiden senest 1/3-2016.

Såfremt du ikke har mulighed for at hente Fanglinen
på hjemmesiden, kan et trykt eksemplar rekvireres
hos mig mellem 1/3 og 10/3 2016.

Bent Brüning
Mobil 40 17 84 98
Kasserer

Utilpasset medlem !
Hvad er det egentlig der fremgår af DS - Ordensudvalgs kendelse af 11. 11. 2013 og DIF – Kendelse af 18. 2. 2014, vedrørende et enkelt utilpasset medlem.
Det kan du læse ved at søge på nedennævnte links. Du kan
også se DIF´s pjece om regler for eksklusioner fra foreninger,
1. udgave, maj 2014.
Se Ordensudvalgets kendelse
www.sejlsport.dk/media/518199/kendelse-1-2013-anonymiseret.pdf
Se kendelse fra DIF-Idrættens Højeste Appelinstans
www.sejlsport.dk/media/518539/dif-kendelse-afsagt-den-18-februar-2014.pdf
Se DIF's pjece om regler for eksklusioner fra foreninger
www.sejlsport.dk/media/518194/eksklusion_fra_dif-foreninger-ver-maj-2014.pdf

Med venlig hilsen
Hans Peter Novrup
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Du behøver ikke sejle
Svanemærket

verden rundt for at finde
det rigtige trykkeri...

Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!
IHLE grafisk produktion,
Broager er Svanemærket.
Den nordiske miljømærkning
betyder at miljøhensyn for
naturen og for de mennesker
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.

IHLE

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Allégade 2 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!
E-mail:ihle@ihle.dk
Tlf.: 74 44 11 00 • Fax.: 74 44 09 55 • E-mail: ihle@ihle.dk
812

Ohøj – Ohøj

Opdatering !!
Har GS fået dine sidste nye opdateringer af
• E-mail adresse
• Telefonnummer
Hvis ”NEJ” så send dem venligst til
sekretær Bent Rasmussen,
e-mail: sekretaer@graasten-sejlklub.dk
Pladsudvalget

SØSÆTNING
APRIL 2016

Følgende datoer er fastlagt for fælles søsætning i foråret 2016!
Vognmand Mammen v. Lars Larsen
02. april kl 0800
09. april kl 08.00
16. april kl 08.00
23. april kl 08.00
Lister vil blive opslået ved klubhuset
På de anførte datoer vil pladsen i fornødent omfang
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
Pladsudvalget
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2

1
1) G
 ravko fra Hitlers tid
( i Penemunde)
2) R
 ejsekufferter fra Hitlers
store og spændende museum i Penemunde.
3) S
 olopgang på hjemtur fra
Gedser kl.05.00
4) D
 omkirken i Stralsund,
man må bare derind.
5) Torvet i Stettin (Polen)
5
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Vinterarrangementer
2016
"Din Tur" arrangement: Lars & Anette beretter om deres udfordrende tur
over Skage-rak, for at nå de stejle fjorde nær Oslo. Efterfølgende beretter
Egon og Ulla Rerup om deres spændende tur i og omkring Rügen, samt turen
ud på Stettiner Haff. Gør dig selv den tjeneste, at høre om disse spændende
ture – måske bliver du selv inspireret til at tage udfordringen op?
DATO: 20/1 kl. 19.00. Ansvarlig: Bjørn Bach Hansen & Annette

SAMVÆR: Påskefrokost! Vi samarbejder i udvalgene, og har nu sammen med
festudvalget besluttet, at udvide den succesrige sildespisning i forbindelse med
standerhejsningen, til denne gang at være et sandt overflødighedshorn for
ganen! Kom og vær med, og tag familien under armen til denne begivenhed.
Ingen tilmelding påkrævet, blot en betaling på 50 kr./person.
DATO: April 2016, EFTER STANDERHEJSNING kl. 13.30.
Ansvarlig: Bernhard & Vera/Gitte Hansen (NNS)
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redaktørens side
Bevar os vel
Sådan siger man tit og det har i grunden mange facetter.
En af dem er et ønske om at bevare os for ulykke,
sorg og sygdom o.s.v
En anden, er at bevare (os), de gode ting der findes.
Så som kærlighed, godt helbred, gode familierelationer, venskaber
og fællesskaber… alt det vi hver især holder af.
Klubber og foreninger dyrkes især her i Danmark og det har
en stor betydning for rigtig mange mennesker.
I vores arbejdsindsats mødes vi med nye mennesker og
udfører, forbedrer og bevarer, til alles gavn og glæde.
Vi lærer nye mennesker at kende, hvis vi møder op til vore mange
forskellige arrangementer, mange bliver venner med fælles interesse
for sejlsporten.
Derfor opfordrer Jeg jer alle til i det nye år at deltage mest muligt
i Gråsten sejlklubs mange gode tilbud.
Godt nytår
Ulla Rerup

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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Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2015 og kun mod
aflevering af annoncen

OHØJ PICHE
Så er der tid til en pichefest under emnet:

Damer, der også hygger
i vinterhalvåret.
Vi er et lille underudvalg, der synes det
kunne være rigtig sjovt at spise og
hygge sammen i vores klubhus.
Derfor håber vi at mange af
"æ piche i æ klub" har lyst til at mødes
med os lørdag den 27. 2. 2016 kl 18.30.
Vi forestiller os at alle medbringer
en lille ret til en fælles buffet
og så kan man "hapse" af retterne her og der.
Drikkevarer medbringes til eget behov.
Vi håber på stort fremmøde så vi kan
lære hinanden at kende.
Af praktiske årsager, ville det være rart med en
tilkendegivelse om I kommer. Det sker ved at sms
til Karla Nielsen på 60 13 01 67.

Vel mødt og kom frisk 
Karla, Annette og Marianne
17

COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA
- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
FORDELENE VED EN NY VOLVO
PENTA MOTOR
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

Alternativ billig kran der kan fås i
flere størrelser.

www.volvopenta.dk

VolvoPentas
serieafCompactDiesler
d ækkere
ffektomr
13-75Hk ådet

HOLM MARINE ApS
Nybølnorvej
· DK-6310 Sønderborg
Broager
Bøjskovskov
1816DK-6400
Tlf.Tlf.
+45
· www.soeholmmarine.dk
+4540406590
74 65 40 90
Mobil +45 40 40 65 90
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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.
27
19

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
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Ihle grafisk produktion, Broager

annonce og få 20% rabat på ikke nedsatte varer

