Juniorsejlere fra Gråsten Sejlklub
syede sejl på bådmessen i Fredericia

Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk
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Sejl- og motorbåde
indtil 12 tons

Henning Larsen
Søndervejen 23 - 6340 Kruså
Telefon 74 60 82 25
Mobil: 40 17 29 39
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GENERALFORSAMLING
30. marts 2005
Formanden bød velkommen kl 19.00
til ca. 34 fremmødte.
1. Valg af dirigent og protokolfører.
Fra bestyrelsen blev peget på Poul Erik
Hansen til hvervet som dirigent. Blev
valgt.
Undertegnede fik opgaven som protokolfører.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidig indvarslet og dermed lovlig.
2. Beretning.
Formanden fremlagde sin beretning,
som kan læses andetsteds i Fanglinen i
sin fulde længde.

er: Det drejer sig om udsendte kontingentopkrævninger.
Regnskabet blev godkendt med
applaus.
Derefter gennemgik kassereren budget
for 2005.
Vedrørende Fanglinen kom der spørgsmål, om det var muligt at afhente bladet i klubhuset og udsende det elektronisk.
Svar: Der kigges løbende på alternative
muligheder; på klubbens hjemmeside
kan Fanglinen læses.
Spørgsmål: Hvad dækker posten ”vedligehold af klubhus”?
Svar: Der skal indsættes nye komfurer
og der påregnes reparationsarbejder,
når varmeanlægget bliver renoveret.
Budgettet blev derefter godkendt.

Beretningen gav anledning til spørgsmål om, hvad det betyder, at færdselsloven også gælder på pladsen.
Formanden kunne fortælle, at både
skal transporteres forsvarligt. Må
eksempelvis ikke ligge løs på ladet af
en lastvogn.
Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, der dermed blev godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab og budget.
Kassereren gennemgik resultatopgørelsen for 2004.
Der blev spurgt, hvad tilgodehavender

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud.
I forbindelse med den ekstraordinære
generalforsamling vedr. nybyggeri, var
det blevet vedtaget, at kontingentet
skal stige fra 2006. For aktive bliver
kontingentet på 975 kr. og for juniorer
på 300 kr.
5. Fastlæggelse af diverse priser og
gebyrer.
Bestyrelsens forslag om uændrede
takster for bro-, plads- og halleje blev
godkendt.
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Stort udvalg i forretningen
Den velassorterede forretning har et stort
udvalg i alle gængse:
• hårde hvidevarer • lamper
• telefoner
• små-apparater
• el-artikler

Scan EL AS
har et bredt og veletableret samarbejde med rådgivere og specialister, når det gælder tekniske løsninger til erhverv, industri og landbrug, og udfører derfor gerne opgaver i en samlet entreprise.
El-service
Vores serviceafdeling er veludstyret og har kompetente og erfarne medarbejdere, som overordnet tilbyder:
• Servicebiler med et opgavespecifikt og komponentlager
• Servicemontører, der kender kundens installationer
• Opgavedisponering, så der altid er et stående beredskab klar til
hurtig udrykning
• Back-up medarbejdere på alle større opgaver, der sikrer hurtig og
effektiv afhjælpning
• Prioritering og planlægning af opgaverne, så alle kunder får en optimal service
• Rådgivning af kunderne om omkostninger ved reparation eller ny installation på anlæg.

Aut. El-installatør Arne V. Ebbesen, Fabriksvej 8,
6650 Brørup, Tlf. 75 38 18 33 (Døgnvagt), Fax: 75 38 11 62
www.scan-el.as/
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6. Forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen havde udsendt forslag til
vedtægtsændringer.
§4 1:
Optagelse af medlemmer.
”Begæring om indmeldelse sendes til
klubbens formand. Begæringen forelægges til afgørelse i bestyrelsen.”
Forslag til ny tekst:
”Begæring om indmeldelse sendes til
klubbens formand eller sekretær.
Begæringen forelægges til afgørelse i
bestyrelsen.”
Ændringen blev godkendt.
§4 3.C:
”Juniorafdeling.
Som juniormedlem kan bestyrelsen
optage enhver i alderen fra 9 år til og
med det år, hvori den pågældende fylder 19 år”
Forslag til ny tekst:
”Juniorafdeling.
Som juniormedlem kan bestyrelsen
optage enhver i alderen fra 7 år til og
med det år, hvori den pågældende fylder 19 år”
Ændringen blev godkendt.
§4 4:
Forslag til nyt punkt:
”Rettigheder kan kun arves mellem
ægtefæller.”
Til dette forslag var der valg med
håndsopretning.
For: 32. Imod: 0. Undladelse: 2.
Forslaget var dermed vedtaget.

§14 :
Revision
”1. På den ordinære generalforsamling
vælges således:”
Forslag til rettelse:
”1. På den ordinære generalforsamling
vælges revisorer og to revisorsuppleanter således:
1.A. 1 revisor og 1 revisorsuppleant er
på valg hvert andet år(lige årstal).
1.B. 1 revisor og 1 revisorsuppleant er
på valg hvert andet år(ulige årstal).”
For: 34. Ingen imod eller undladelser.
Ændringen er dermed vedtaget.
§ 18
Forslag til ny paragraf:
”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 tilladelse fra Politiet.
2. Salutkanonen må kun affyres af de i
klubben dertil autoriserede medlemmer. Listen over autoriserede medlemmer opbevares sammen med kanonen
og sikkerhedsreglementet. 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 én af Politiet dertil
bemyndiget person.
4. Kanonen opbevares i et aflåst skab i
klubbens lokaler.
5. Ændringer af denne paragraf i klub5

PROTEIN FOODS
PET FOOD
FOOD
FOOD DISTRIBUTION

- when you are looking for real value

BHJ A/S
Ulsnæs 33
6300 Gråsten
Tel.: 74 35 35 35
Fax: 74 35 35 36
mailbox@bhj.dk
www.bhj.dk
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Graasten-smag
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bens vedtægter kræver Politiets godkendelse.”
For: 34. Ingen imod eller undladelser.
Forslaget er dermed vedtaget.
§ 19 (var tidligere § 18)
”Vedtægternes godkendelse
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22.11.1995 og
ophæver al tidligere vedtægter for
Gråsten Sejlklub”
Ændres til:
”Vedtægternes godkendelse
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30.3.2005 og
ophæver alle tidligere vedtægter for
Gråsten Sejlklub”
For: 34. Ingen imod eller undladelser.
Forslaget er dermed vedtaget.
Indkomne forslag.
Fra medlemmerne Kaj Nielsen, Kollund og Jens-Chr.Lund, Kollund er
modtaget et brev med 8 forslag:
Grillplads ved legepladsen overdækkes.
Etablering af sejlerstue for såvel seniorer/tursejlere som gæstesejlere.
Mulighed for opbevaring af master i
den nye ”juniorhal”, ligesom kun både
med bådplads i vandet må opbevare
master i klubbens masteskur eller
indendørs.
At badning i klubbens baderum altid
foregår i lukkede kabiner og at der skal
erlægges min. Kr. 5,00 pr 5 minutters
badetid.
Offentliggørelse af ventelister på henholdsvis bådpladser og halpladser,
samt offentlig tilgængelig plan for tildeling af henholdsvis alm. Vinterpladser og halpladser.

Opprioritering af senior/tursejlere,
eftersom kun juniorerne er blevet tilgodeset med faciliteter gennem de seneste år, på bekostning af seniorerne/tursejlerne, der trods alt erlægger den
overvejende kontingentindtægt i klubben.
Kraftig renovering/fornyelse af broanlæg. Hvordan forestiller bestyrelsen sig
en særdeles tiltrængt renovering/fornyelse finansieret, såfremt der ikke kan
opnås EU-tilskud, idet formodes, at
bestyrelsen er enig i tilstedeværelsen af
et kraftigt renoverings-/fornyelsesbehov?
Tegning af kollektiv ansvarsforsikring.
Bestyrelsen vil kigge på en løsning
med et sejl, men kan ikke anbefale forslaget, da der ikke må lægges tag på så
tæt på strandlinien. Afstemning for: 4.
Imod 20. Ikke vedtaget.
Bestyrelsen mener, at vi med klubhuset
er godt dækket ind; med ombygningen
bliver der også mulighed for ophold
idet bagerste lokale, hvis huset ellers er
lejet ud, så derfor kan bestyrelsen ikke
anbefale forslaget. Afstemning for: 2.
Imod: 23. Forslaget ikke vedtaget.
Bestyrelsens holdning er den, at alle
aktive medlemmer har betalt indskud
og har derfor også ret til at benytte
klubbens faciliteter; da juniorhallen på
grund af længde heller ikke er anvendelig til masteopbevaring kan bestyrelsen ikke anbefale forslaget. Afstemning for: 2. Imod 26. Forslaget er ikke
vedtaget.
En investering pr. automat på ca.
10.000 kr. vejet op mod sidste års samlede indtægt fra bad på 1200 kr. gør, at
det er blevet vedtaget, ikke at opsætte
automater. Der opsættes vandsparer i
bruserum, hvilket sammen med en
åben brusekabine vil være med til at
7

OKSEØTUREN GÅR I ÅR TIL

FARRENSODDE
DEN 13.-14. AUGUST 2005

Ca. kl. 18.00

Fællesgrill
(egne forsyninger og underholdning)

Pandekagebagning
Søndag

Slappe af dag
(oprydning)

INGEN TILMELDING, MØD OP
VI HÅBER AT RIGTIG MANGE VIL DELTAGE
Husk sangbog
PÅ GENSYN

FESTUDVALGET
NB: I tilfælde af dårligt vejr,
forlægger vi samværet til Gallwik
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holde forbruget nede. Hvis der måtte
komme en udgiftsstigning, vil bestyrelsen hellere lægge omkostningen over
på gæstepladslejen, så derfor kan
bestyrelsen ikke anbefale forslaget.
Afstemning for: 4. Imod 25. Ikke vedtaget.
Bestyrelsen har besluttet at opslå ventelister for halplads og bådplads på tavlen i klubhuset. Offentliggørelse af
plan over plads- og halliggere kan ikke
praktiseres, da det konstant sker
ændring i størrelse af både, så derfor
kan bestyrelsen ikke anbefale dette forslag. Afstemning for: 3. Imod 25. Forslaget ikke vedtaget.
Dansk sejlunion har i 2005 sat tursejlerne på opprioritering. Derfor mener
bestyrelsen ikke at kunne anbefale forslaget. Forslagsstillerne frafaldt valg.
Bestyrelsen kan ikke genkende det
beskrevne renoveringsbehov. Broerne
bliver løbende vedligeholdt, men der
ligger også rengøring af broerne hos
den enkelte broligger. Forslagsstillerne
frafaldt valg.
Kollektiv ansvarsforsikring er svært at
oprette, da vi må formode, at alle alle-

rede er forsikrede. Men det er jo
besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at
alle bliver kontrolleret for gyldig
ansvarsforsikring ved søsætning. Forslagsstillerne frafaldt valg.
Valg til bestyrelsen og suppleant.
Kasserer: genvalg (Bent Brüning).
Sejladsudvalgsformand: genvalg
(Poul Fribo).
Broudvalgsformand: genvalg
(Ole Rieck).
Klubhusudvalgsformand: genvalg
(Lorens Rossen).
Juniorudvalgsformand: genvalg
(Lars Bønløkke)
Valg af revisorer og
revisorsuppleant.
Revisor: Genvalg (Hans Peter Novrup).
Revisorsuppleant: Genvalg
(Chr. Paulsen Petersen)
Eventuelt.
Intet.
Dirigenten takkede deltagerne for en
god afvikling af generalforsamlingen
og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.
Formanden takkede for fremmødet og
bød derefter på kaffe.
Tage Møller
protokolfører
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Bestyrelsesmøde
rts 2005
den 14. ma
Protokol
Referat fra bestyrelsesmøde den 17.
januar godkendt.

Ændringer i medlemskartoteket.
Nyt medlem
aktiv Ebbe Horsted, Holbøl
Aktiv Bjørn Christensen, Broager

Siden sidst
og indgået post/formanden.
Som den eneste sejlklub i Sønderjylland er Gråsten Sejlklub af Dansk Sejlunion blevet godkendt som en ungdomsvenlig sejlklub.

Fremover sendes hele ansøgningen til
udtalelse for bestyrelsen.

DS´s sejlerdag er fastlagt til den 10.
april. Stig og evt. Lars tager med.
Det enkelte bestyrelsesmedlem opfordres til at give en tilbagemelding på,
hvilket forslag, man kan gå ind for. Se
forslagene på Internettet og meld tilbage senest på næste bestyrelsesmøde.
Ole og Stig har været til møde med
Gråsten Kommune og de andre lokale
sejlsportsklubber. Der blev ved den lejlighed spurgt om mulighed for at både
kunne tages op hos os, og derfra køres
til vinterplads på Kommunens oplagsplads. Da der skulle sløjfes 3 vinterpladser hos os, blev der et afslag.
Regnskab.
Resultatet for 2004 blev gennemgået.
Udviser et overskud på 35 tkr mod 22
tkr i 2003.
Budget for 2005 med et overskud på
13 tkr.

Generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået. Er i store
træk en tilpasning til eksisterende forhold. Der tilføjes vedtægter vedr. kanonen.
Et brev med indkomne forslag blev
gennemgået.

Kort orientering fra udvalgene.
Juniorudvalget:
Diplom for ungdomsvenlig sejlklub forventes overrakt
ved standerhejsning.
Vinterprogrammet fortsætter som planlagt. I forbindelse med bådmessen i
Fredericia fik klubben syet et nyt sejl.
Thorn-rederiet har meldt ud, at de
ønsker at donere i alt 1/2 mill kroner til
at gøre det mere økonomisk overkommeligt at gå fra optimist til jollesejler.
Der søges om tilskud til køb af en
Lazer-jolle.
Klubhusudvalget: Har været udlejet 2
gange.
Haludvalget: Intet.
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Pladsudvalget: Er igang med opmærkning af stativpladserne. Ekstra affaldscontainer er opsat. I forbindelse med
fællessøsætning er der annonceret kontrol af ansvarsforsikring. Der laves
lister, så der er styr på, hvem der har
fremvist gyldig forsikring.

Eventuelt.
Frank: Hvordan ligger det med redningsstiger? Ole: De bliver opsat ifm
brodækrenovering. Der opsættes også
redningskranse.

Sejladsudvalget: Fælles kredskapsejlads er planlagt til sidste weekend i
august.

Lars: Er det muligt at komme i nærheden af støvsugeren, så juniorerne kan
gøre rent efter sig? Han fik en aftale
med havnemesteren.

Festudvalget: Er næsten klar til standerhejsning og aftenfest.

Stig: Hvem vil påtage sig annoncesalg? Forslag modtages gerne.

Programudvalget: Bjørn ikke til stede.
Broudvalget: Næste weekend skiftes
20 meter brodæk. Gelænder renoveres.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er
den 4. april 2005.

Redaktøren: Lisbeth ikke til stede.

Tage Møller
sekretær

Frivillige søges
til hjælp ved etablering af terrasse/grillplads.
Der er planlagt etablering af terrasse ved legepladsen.
Arbejdet er så småt begyndt med rydning af beplantning og jordarbejde.
Når benzincontaineren er kommet på plads, vil arbejdet med terrassen (formentlig) tage fart.
Du får indflydelse – du får afløb for kreative evner – du får brugt nogle
kræfter – du glider ind i gode sociale sammenhænge osv.osv.
Og du går naturligvis og brænder for at yde en indsats for klubben og miljøet….
og derfor meddeler du enten Anker eller Hans Jørgen, at du gerne vil
deltage i arbejdet!
Det vil være godt for dig og for klubben.
….og så vil du naturligvis være inviteret til den ellers næsten lukkede indvielsesfest!
Byggeudvalget
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Standerhejsning
Tilriggergilde

≈ lørdag d. 7. maj ≈
MIDDAG
Kl. 12.00 Standerhejsning
Derefter kaffe og brød
i klubhuset

AFTEN
Kl. 19.00 Tilriggergilde
3 retters festmenu
Sang, dans og underholdning
ved medlemmerne
(medbring gerne muntre indslag)
Kaffe
Natmad
Pris kr. 150,Der spilles op til dans
Vin medbringes/øl, vand købes
Tilmelding på liste i klubhuset eller
pr. mail til: info@continue.dk
HUSK SANGBOG
12

Festudvalget

Årsberetning
fra Programudvalget 2004-2005
”Lær din sejlklub at kende”
den 19.04.2004 – 25 deltagere.
Nye medlemmer samt de fleste fra GS´s bestyrelse var mødt – en dejlig måde at byde
velkommen på.

”Mand-over-bord”
den 01.06.2004 – 3 både og 14 deltagere var på vandet og prøvede hvor svært det var
at få Helge Sørensen (som spillede bevidstløs) ombord. Oppustelige redningsveste
blev herefter diskuteret og 2 ud af 3 virkede ikke – tankevækkende!

”Sejlklubbernes historie”
12.12.2004 – 40 deltagere. Laurids Rosenlund, Nybøl Nor Søsportsforening og Anker
Hansen, Gråsten Sejlklub fortalte og viste lysbilleder.
”Oppustelige redningsveste”
12.01.2005 – 25 deltagere var kommet for at høre/se/og prøve medbragte redningsveste. Jørgen Farre, Flyvestation Skrydstup gav en grunding instruktion i hvordan vi
selv kan checke vore redningsveste.

”Midnatssol og arktiske landskaber”
52 deltagere.
Kirsten og Kim fortalte og viste billeder fra deres fantastiske tur op til fastisen.
”I sejlbåd tværs gennem Sverige” 09.02.2005 – 55 deltagere.
Lars Møller fortalte og viste billeder fra deres fantastiske tur og viste hvor meget man
kan nå på en sommerferie.

”Besøg hos Brag Bådudstyr”
09.03.2005 – Aflyst – kun 7 havde tilmeldt sig. Vi skal være mindst 25 deltagere for
at et sådan arrangement kan løbe rundt.
2005.03.23
Programudvalget
Bjørn Vestergaard
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PINSETUR
til

MJELS VIG
14.-16. maj 2005
Lørdag: Fællesgrill ca. kl. 17.30 (egne forsyninger) sang, hygge m.m.
Søndag: Fælles vandretur og socialt samvær! - Aften grill
Ingen tilmelding - blot alle mand af huse (incl. kvinder og børn)
til den skønne Mjels Vig.
På gensyn
FESTUDVALGET

HUSK sangbog!
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Beretning
fra generalforsamlingen
Ved formand Stig Nissen

Vi har i år haft 75 års jubilæum og det
prægede især starten på året med en rigtig god fest med flot deltagelse og vist en
del minder om end nogle af midlertidig
karakter.
Receptionen med deltagelse af ca. 250
medlemmer og gæster forløb flot og blev
en fin markering for klubben.
Ved sidste ordinære generalforsamling
var der en del tale om miljø og siden har
vi anskaffet slibe og skrabeudstyr til
udleje. Det ser heldigvis ud til at fungere
rigtig godt og flere medlemmer har
udtrykt sig positivt over brugen. Jeg vil
hermed opfordre alle der påtænker at gå i
gang med bundbehandling til at bruge
udstyret så vi kan overholde alle de krav
der bliver os pålagt.
Vi har valgt at klubben ikke skal være en
marina hvor vi blot parkerer og sejler til
og fra. Her er arbejdspligten en del af
konceptet og tages af de fleste også som
sådan men netop derfor har bestyrelsen
valgt at stramme op om dem der ikke vil
yde deres del af arbejdet. Vores vedtægter rummer mulighed for i yderste konsekvens at ekskludere et medlem.
Vi har en god klub - lad os værne om
den og bestræbe os på at få tingene til at
fungere.
Byggeri
Vi besluttede på den ekstraordinære
generalforsamling at iværksætte tilbygning med omklædning bad og toilet. Dette er nu godt i gang og vi håber stadig på

indvielse til standerhejsningen. Vi savner
stadig en eller flere der vil der vil påtage
sig at lede arbejdet med at sætte fliser op
i nybygningen. Ligeledes kan man stadig
melde sig som arbejdskraft til arbejdet.
I forbindelse med byggeriet har vi revideret vores energiforsyning og vil lægge
om til gasfyr for hele bygningen.
Som altid ved byggeri løb vi ind i problemer og her er det taget på den gamle
toiletbygning der ikke kunne tilpasses
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nybygningen. Byggeudvalget har derfor
valgt at fjerne det gamle tag, isolere
ordentligt og lægge nyt sammenhængende tag.
Sejladsudvalget:
Som en del af jubilæet fik klubben æren
af at holde kredsens fælles sejlads for
alle onsdagskapsejlere og vi forsøger nu
om vi ved igen i år at afholde denne sejlads kan få skabt en tradition der gør det
til en fast Gråsten begivenhed.
Onsdagssejladserne har været begivenhedsrige med luft over gennemsnittet og
vi kan håbe på stor opbakning til disse
sejladser. DS har netop udsendt de nye
målebreve så det er bare om at komme i
gang.
Pladsudvalget:
Der har især været arbejdet med nyindretning af vinterplads, så både i vinterstativ kunne få ordentlige forhold. Det er
nu næsten færdiggjort med godt resultat.
Fællesoptagning og fælles søsætning har
haft en vigende tilslutning, idet det har
været meget nemt at få etableret individuelle ordninger.
Priserne har kunnet bevares også for
2005, men her bliver individuel søsætning/optagning så en smule dyrere. Fra
tilsynsmyndigheder er det blevet præciseret, at færdselslov og andre bestemmelser skal overholdes ved kørsel med både
på pladsen.
Affaldspladsen er blevet renoveret med
nyt tag og med yderligere en affaldscontainer.
Det mærkes tydeligt, at kravene vedr.
affald er blevet mere strikse, hvorfor alle
er nødt til at respektere bestemmelserne.
P-pladsen arbejdes der aktuelt med at
udvide, så især langtidsparkering kan få
bedre forhold.
16

Broudvalg:
Den ”nye” mastekran er monteret og forsynet med el-spil og nye wirere.
Da kranen har to løft, et tungt og et højt
løft, er to nøgleafbrydere placeret i det
gamle kompressorskur. Det tunge løft er
beregnet til at løfte juniorafdelingens 606
joller og kan kun betjenes af juniorafdelingen. Det høje løft er til masterne og
kan betjenes af alle klubmedlemmer med
nøgle.
Den gamle mastekran er stadig fuldt
funktionsdygtig og bør benyttes når der
pågår andre aktiviteter ved søsætningskajen.
Niels Juhl er ved at blive klargjort til den
kommende sejlersæson idet motoren skal
lines op og forsynes med ny flexkobling.
Alle bropladser er udlejet. Der er måske
mulighed for at placere en enkelt eller to
mindre både på de allerinderste pladser
ved A-broen.
Broudvalget går snart i gang med nyt
arbejde idet der skal udskiftes 20 meter
brodæk på B-broen, gelænder skal repareres og der skal ryddes op under broerne.
Programudvalget:
Har afholdt 6 gode arrangementer med
god deltagelse. Desværre blev sæsonnens
sidste arrangement aflyst pga. for ringe
tilslutning.
Juniorudvalget:
Juniorafdelingen startede med at gøre flisebelægningen på jollepladsen færdig.
Herefter kom en hektisk tid med byggeriet af grejhallen der har skab meget fine
rammer for juniorafdelingens materiel.
Nogle af de unge og et par forældre har
været på DS trænerkursus så muligheden
for til stadighed at have kvalificerede
trænere vedligeholdes.
Sidste sommer lykkedes det at fortsætte

træningen gennem hele sommerferien og
det ser ud til at have båret frugt idet 4 ud
af 7 vandrepokaler ved Sønderjysk open
gik til Gråsten sejlere.
Som vanlig marker Gråsten Sejlklub sig
stærkt i kredsen ved at afholde gode
stævner og træningssamlinger og deltage
aktivt i samarbejdet.
Juniorafdelingen har lavet et stort arbejde med at beskrive organisation, uddannelse og politikker for området og sam-

men med det tilbygningen har det ført til
at Gråsten Sejlklub har opnået at få tildelt Dansk Sejlunions prædikat ”ungdomsvenlig sejlklub”. Den officielle
godkendelse bliver overdraget i forbindelse med standersætningen.
Til sidst en stor tak til de mange medlemmer og forældre der gør et stort
arbejde for klubben.

AFFALD

…ENDNU ENGANG…

Affaldspladsen med containere er i vinterperioden blevet reorganiseret, så der nu er en
ekstra container m.v. Der er sat skilt op, der
tydeligt viser, at containere er beregnet for
”køkkenaffald”!
Oliefiltre, gamle olieklude, batterier, restolie og maling og en
del mere SKAL du selv aflevere på kommunens containerplads.
Og det er nødvendigt, at du også overholder denne regel.

Søsætning og ansvarsforsikring.
Lister vedr. søsætning vil blive ophængt i skabet ved klubhuset. Skulle der opstå tidnød, vil der blive arrangeret en
supplerende søsætning.
HUSK: du skal før søsætning vise din kvittering for bådens
ansvarsforsikring!
Liste hertil har havnemesteren og pladsudvalgsformanden.
Bestyrelsen følger op vedr. de bådejere, der ikke har vist/ vil
fremvise nødvendig kvittering. Ifølge vedtægterne skal alle
både i havnen være mindst ansvarsforsikret.
Husk også at ”forpladsen” skal være ryddet for både senest
1. maj.

PLADSUDVALGET
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Kapsejlads lørdag d. 27. august!
De sidste 3 år har Lillebælt Sydkreds afholdt en Kredskapsejlads sidste
lørdag i august.
Første gang i Sønderborg, dernæst i Høruphav og sidste år her i GS.
Fra og med i år afholdes denne kapsejlads hvert år i GS, og vi er nu i
gang med at planlægge arrangementet.
Det bliver uden tvivl noget i lighed med sidste år, hvor vi i løbet af lørdagen gennemførte 3 sejladser på vores onsdagsbaner med efterfølgende sejlerkomsammen i klubhuset lørdag aften.
Officiel indbydelse annonceres senere på GS’ hjemmeside og ved
opslag i klubhuset.
Poul Fribo

Orientering fra Dansk Sejlunions
Sejlerdag 10. april 2005
- Gråsten Sejlklub tildelt laserjolle!
Ved Stig Nissen
I år var der lagt op til alvorlig konfrontation på sejlerdagen, der jo fungerer
som Dansk Sejlunions generalforsamling. Det hele startede ved formandsmødet sidste år, hvor der blev givet
højlydt udtryk for unionens arbejdsmåder. Kritikken lød på, at unionen var
for ineffektiv og uigennemsigtig. Jyllandsposten fulgte dette op gennem en
række artikler, der beskrev unionens
arbejde som absolut topstyret uden
indflydelse fra de mange medlemmer.
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Utilfredsheden forplantede sig bredt
blandt medlemsklubberne og flere
klubber indledte et arbejde for at få
gennemført ændringer. DS-bestyrelsen
havde under de betingelser derfor kun
det ene valg, at gå i gang med et afklaringsarbejde og være rustede til dette
års sejlerdag. Siden har der været flere
parallelle forløb, hvor især Dansk Sejlunion, en række klubber i Jylland med
Horsens Sejlklub som hovedkraft og en
række klubber på Sjælland med Heller-

up Sejlklub som centrum, har arbejdet
med at formulere nye vedtægter til
Dansk Sejlunion. Undervejs har der
været sagt mange hårde ting til og om
hinanden, så forventningerne til sejlerdagen var, at det nok blev både hårdt
og langt. Lars Bønløkke og jeg deltog
på klubbens vegne på sejlerdagen i
Horsens.
I Gråsten Sejlklubs bestyrelse har vi
også drøftet de forskellige problemstillinger i forholdt til unionsarbejdet og
især i forhold til eventuelle strukturændringer herunder valg af repræsentanter. Ved bestyrelsesmødet i november 2004 gjorde vi os klart, hvad vi ville foretrække og vi sendte et forslag til
Jan Wojtczak, som er valgt i Lillebælt
Sydkredsen til bestyrelsen i sejlunionen. Op til sejlerdagen blev de forskellige forslag diskuteret mellem formændene her i kredsen og jeg havde
som formand for Gråsten Sejlklub
fuldmagt til sejlerdagen fra Hørup
Bådelaug og Sønderborg Yacht Club.
Indstillingen herfra vores område var,
at vi ønskede en model, hvor den regionale indflydelse kunne gøre sig gældende.

samlinger. Formændene repræsenterer
stadig klubberne, idet DS er hovedorganisation for klubberne.
DS ledes fra næste år af en bestyrelse
på 8 mand valgt fra 5 stort set lige store regioner (medlemsmæssigt) og 2
mand valgt direkte på generalforsamlingen.
Formand vælges ligeledes
direkte af generalforsamlingen.
Sektoropdelingen i DS erstattes af
udvalg, der ikke er permanente.
Der er endnu nogle løse tråde i form af
konsekvensrettelser og ikke mindst er
der nedsat et udvalg, der skal se på,
hvordan klasseorganisationerne kan få
tættere tilknytning til DS. Dette arbejde varetages af både repræsentanter fra
de forslagsstillende klubber og Dansk
Sejlunion. Set fra Gråsten Sejlklub og
de øvrige klubber i vores område, så er
det et godt resultat. Den regionale indflydelse fastholdes.

Lykkeligvis var der gennem hårdt
arbejde fra de implicerede opnået høj
grad af forståelse for hinanden og hinandens forslag. Sejlerdagen blev under
meget dygtig ledelse af dirigenten gennemført i fordragelig tone. Resultaterne er store – Dansk Sejlunion fik stort
set nye vedtægter fra a til z.
Jeg vil her forsøge at gennemgå nogle
af de største forandringer og så i øvrigt
opfordre alle til at følge udviklingen på
DS-hjemmeside og i Sejlernyt.
Sejlerdagen og formandsmødet blev
ændret til fremover at være generalfor19

Der var bred enighed om, at ikke kapsejlende medlemmer skulle tildeles
mere interesse og opmærksomhed og i
sammenhæng med Dansk Sejlunions
allerede planlagte fokusering på tursejlads, er der udsigt til at dette område
styrkes væsentligt. Her vil jeg personligt gøre opmærksom på, at alle klubber beretter om, at arrangementer rettet mod tursejlere svigtes af målgruppen og arbejdet risikerer derfor at lide
en stille død, hvis der ikke fra denne
side er støtte og deltagelse!
Sejlerdagen endte i en absolut positiv
atmosfære og tro på, at der nu er oprettet en mere handlekraftig og gennemsigtig union.
Sejlerdagen havde for Gråsten Sejlklub
en absolut positiv overraskelse. Rederiet TORM, der i denne tid er
hovedsponsor for ungdomsarbejdet i
Dansk Sejlunion, havde medbragt 9

joller og 3 pakker surfbrædder til støtte
for ungdomsarbejdet. Gråsten Sejlklubs juniorleder, Lars Bønløkke, havde ansøgt om at få tildelt en Laserjolle.
VI FIK EN!. Jollen vil kunne ses i og
omkring klubben i fremtiden og er
tydeligt mærket med Torm’s logo.

HEMPEL
Vi har alt til vedligeholdelse
og maling af din båd.

Flügger farver
Malermester Orla Blaske Nielsen
Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.
www.flugger.dk

Automatisering
af maskiner til
alle brancher
Holtec Automatic A/S er en
styringsteknisk service
virksomhed, der leverer
el-tekniske ydelser.
Et af hovedområderne er
maskinstyringer til
industrielle
formål.
Agervivvej 46, Næsbjerg, Varde
Tlf. 76 76 76 76, Fax 76 76 76 77
www.holtec.dk
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Indbydelse til
GS -aftenkapsejladser 2005
• Første sejlads: onsdag d. 11. maj, og der efter hver onsdag til og med
• Sidste sejlads: onsdag d. 7. september; men vi holder
• Sommerferie: uge 28, 29, 30 og 31.
(Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 10. september.
Sejladsbestemmelser:
I.h.t. ISAF’s kapsejladsregler, DS sejladsbestemmelser samt klubbens program.
Respittider og pointberegning:
Iht. DH2004 og DS kapsejladsregler (udgave maj 2005).
Program:
Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag den 10. maj.
Præmier:
Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.
Tilmelding:
Ved fremsendelse af nedenstående slip eller tilmeldingsblanket fra Stambordet i
klubhuset vedlagt 450 kr senest mandag den 2. maj til:
Poul Fribo, Højløkke 19, 6310 Broager
TLF: 74 44 96 00 • E-mail: Poul_Fribo@danfoss.com
For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.!
Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen!
Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt!
Fra og med i år er det slut med dispensationer – du kan først deltage i Aftenkapsejladserne,
når dit certifikat er gyldigt!

TILMELDING TIL AFTENKAPSEJLADSER 2005
Bådens navn: ____________________ Type: ___________________________
Certifikatnr.: ___________________ Sejlnr.: ___________________________
Skipper: _________________________ Adr.: ___________________________
Tlf: ___________________________ Mobil: ___________________________
Dommerjob/køkkentjans: Helst d.________________
________________________________
Dato/underskrift

✂
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Anker Hansen, Stig Nissen, Frank Jessen og undertegnede deltog - Træningen blev
gennemført af Kanoner P.E.Termansen som gennemgik rengøring, ladeproces og
krudtmængde.
Vi prøvede hver især de forskellige discipliner et par gange og vi opfylder nu formalier og GS skulle nu kunne få tilladelse til at skyde en salut i forbindelse med standerhejsning og standerstrygning - forudsat at vi ansøger om det i god tid.
Med venlig hilsen
Bjørn Vestergaard
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Marie og Lorenz på langtur
Den 6. april var Marie og Lorenz med kort varsel i klubhuset for
at fortælle om deres tur ad floder og kanaler til det sydlige Frankrig.
Der blev vist mange billeder og fortalt om "deres nye liv".
De ligger nu ganske tæt ved Middelhavet. Har købt både bil og
campingvogn (til gæster) dernede og stortrives på den måde.
De regner ikke med at vende hjem til Danmark før om nogle år.
Hans Jørgen Laustsen

Vi har i juniorafdelingen været ved at gennemgå
vore sejler- og redningsveste og desværre set at flere
er kassable. Selvfølgelig har alle vore unge sejlere
deres egne veste, men vi har er behov for at kunne
udlåne en vest til nye potentielle sejlere samt til
søskende til sejlere, der har lyst til at være med i ledsagebådene.
Hvis nogle er i besiddelse af veste i vægtklassen 30
– 50 kg som ikke længere er i brug, vil vi meget gerne modtage disse til juniorafdelingen.
Der vil selvfølgelig altid være mulighed for at klubbens medlemmer kan låne en vest af afdelingen når
der kommer børn, børnebørn og deres kammerater,
som skal med på en sejltur.
Lars Bønløkke
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Rejsebeskrivelse

Turen til Gambia 2005
Allerførst en stor tak til de firmaer og
private der har sponseret, vi kan specielt
nævne Julemærkehjemmet, Herrehuset,
Johs.Prostgaard, Kirkenskorshær, Gwyn
Nissen (SV Tinglev) NS System, Falkenberg (Hella) og Contino Bennelux.
Som vi skrev om sidste år havde vi jo
fået et fodboldhold opkald efter os Klaus
og Grethes FC Gambia det har vi så
arbejdet en del på det forløbne år, og fik
da også sponsoreret til et komplet hold.
Så kom den store dag fodboldholdet
skulle have deres nye støvler og tøj til
den store fest. Der var ikke sket noget
nævneværdig i denne bydel de sidste 30
år, så det blev til en mega folkefest, med
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Afrikanske trommer, dans, taler og selvfølgelig en fodboldkamp, som vi vandt
2-1.Det hele blev sendt i TV, radio samt
en omtale i avisen. Ydermere var vi til
en officiel modtagelse hos borgmesteren
og fik udleveret et takkecertifikat.
En tur op til vores sponsersøns familie
der bor i nærheden af Georgstown blev
det også tid til, de bor 350 km. Inde i landet, og ernærer sig som jordnøddefarmere så lykken var stor da vi havde ris, olie
og maggiterninger med da deres indtægt
er meget beskeden.
350 km dernede er ensbetydende med at
køre i 11 timer så dårlig er vejene. Turen
startede i Banjul kl.05oo om morgenen

og var så fremme kl. 19oo godt mørbanket og rød af støv over det hele.
På turen havde vi en del kufferter der var
proppet med tøj samt kørestol og gangstokke som vi havde fået sendt ned med
container igennem Gambias Venner som
vi er kontaktpersoner for i Sønderjylland.
Inden vi tog tilbage havde vi prøvet at
aflevere noget på et meget fattigt sygehus vi var der fire gange, der var bare
ikke kommet nogen læge så tog vi ned
til færgelejet hvor de lokale vaskekoner
skulle til at udføre dagens arbejde
vi blev enige om at de kunne godt
trænge til noget af det vi havde i
bilen, så vi tog to kufferter og sikke
en glæde det bragte. Så var det tid
til at tage tilbage og vi var ovenud
lykkelige at have klaret denne tur
uden de store uheld, kun en tur på et
lokalt værksted med bilen.
Vi var selvfølgelig også ud at se til
vores ven Ensa som vi skrev om
sidste år der ikke havde været ude af
sit rum i 4 år, det var en utrolig gen-

synsglæde det allerførste der skete var at
få hans gamle seng og græsmadras ud, og
installere en ny seng med madras så han
kunne ligge ordentlig, yderlig havde vi
noget varmt tøj, tæppe, ris osv. Med. Han
fortalte at han nu kunne komme ud at
hilse på venner bare der er en der skubber ham, så det var et dejligt gensyn med
Ensa.
Vi havde en del blyanter og viskelæder
med som vi selv havde købt og en masse
kuglepenne fra Kontor Syd vi opsøgte
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en fattig skole der underviser børnehaveklasser, vi skal lige love for de kiggede
på os da vi trådte ind af porten de havde
lige startet på morgensangen, så vi blev
vel modtaget af både lederen,lærerne og
selvfølgelig børnene, man skal huske på
at mange børn har aldrig set et hvidt
menneske, så vi blev rigtig studeret med
store øjne. Og lovede så at komme igen
næste år.
Til denne lille lokale skole kunne vi godt
tænke os om der var nogen der havde lyst
til at sponsorere papir og farveblyanter
det ville være alle tiders. Samtidig mangler vi gamle kufferter som ikke bliver
brugt mere til at pakke tøj i. De er meget
glade for at må beholde kufferterne, da
det mange gange er det eneste de har at
gemme ting i.
Sygehusene i Gambia er et kapitel helt
for sig selv de har bare ingen ting, vi kan
ikke forklare den fattigdom der hersker
her, men vi er dog blevet klar over at lagner og håndklæder vil være til en meget
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stor hjælp, det er jo ikke lige sagen at
ligge på en madras, kun med et stykke
plastik under og føde. De indfødte skal
betale 5 Dalasi for at komme på sygehuset, en månedsløn er lig med 700 Dalasi
ca. 140,- kr. hvis man vel at mærke har et
arbejde, men skal de bruge medicin plaster, bandage skal folk selv købe tingene
på apoteket det er meget dyrt for dem,
det er kun de færreste der har råd til det.
Dette er bare et lille udsnit af de oplevelser vi har haft i år, der sker jo noget
spændende hver eneste dag.
Som de fleste i GS ved strikker Grethe
varme pusser og har gjort dette i mange
år, de penge vi får ind købes der ris for i
Gambia, lige en lille orientering, salg af
1 par er nok til at købe 25 kg ris, så alle
er velkommen til at støtte en god sag.
Med venlig hilsen
Grethe og Klaus Gierl
Kontaktpersoner for Gambias Venner
Sønderjylland

Nyt fra
juniorafdelingen
Gråsten Sejlklub er
blevet Ungdomsvenlig
sejlklub
Dansk Sejlunion har i bestræbelserne på
at rekruttere og fastholde junior og ungdomssejlere i sejlsporten indført certificering af sejlklubber som "ungdomsvenlige".

• Deltagelse i et årligt specialarrangement for ungdomsvenlige sejlklubber

Sejlklubber der er
medlem af Dansk
Sejlunion, kan søge
om at blive godkendt
som "Ungdomsvenlig sejlklub".

Formålet med godkendelsen er at hjælpe
klubberne til at blive bevidstgjort om
deres ungdomsafdeling er velfungerende.
Det vil sige, er ungdomsafdelingen velstruktureret, udføres der aktiviteter med
henblik på at rekruttere nye medlemmer,
har ungdomsafdelingen en beskrevet
politik og visioner, samt er ungdomsafdelingen en "klub på to ben".

Når klubben er godkendt, som ungdomsvenlig, tilbydes den følgende fordele:
• ret til at anvende det officielle logo for
at være "Ungdomsvenlig Sejlklub" på
sit brevpapir, i rekrutteringssammenhæng o.s.v.
• Højt prioriteret ved uddeling af DS
både
• Stander til at sætte op ved klubben
• Ret til at bære speciel logo på profiltøj
• Portræt af en ungdomsvenlig Sejlklub,
hver gang sejlerbladet udkommer Klubbesøg af en landsholdssejler

Godkendelsen er for en periode på 3 år,
hvorefter godkendelsen skal fornyes.

Flere ungdomsafdelinger i forskellige
klubber har desværre haft meget svære
arbejdsbetingelser, hvilket ofte skyldes,
at de respektive klubbers bestyrelser ofte
ikke er bevidst om, hvad der skal til for
at have et velfungerende ungdomsarbejde. "Den ungdomsvenlige sejlklub" er
derfor også et redskab til klubberne til at
sikre ungdomsafdelingerne optimale
arbejdsbetingelser.
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En klub kan godkendes som ungdomsvenlig sejlklub ved at indsende
relevant materiale til Dansk Sejlunion
mrk. Ungdomsvenlig Sejlklub.
Gråsten Sejlklub er nu som en blandt 10
danske sejlklubber og som den første
sønderjyske sejlklub blevet godkendt
som Ungdomsvenlig.
Godkendelse forudsætter velbeskrevne
politikker for driften af ungdomsafdelingen samt et dokumenteret godt samarbej-

de mellem ungdomsafdelingen og resten
af sejlklubben.
Krav til at blive ungdomsvenlig samt
vores beskrivelse af politikker for afdelingen kan ses på klubbens hjemmeside.
Klik på logoet for ungdomsvenlig sejlklub på velkomstsiden og læs mere.
Vi er selvfølgelig stolte af godkendelsen,
og glæder os til Carl Gerstrøm fra DS
kommer og overdrager certifikatet i forbindelse med standerhejsningen.

Juniorsejlere fra Gråsten Sejlklub
syede sejl på bådmessen i Fredericia

Søndag den 27.2. mødtes vi i sejlklubben
kl. 9.00 for at tage til Fredericia Messecenter, Der var vi tilmeldt Elvstrøms sejlsyningskonkurrence, det var Rasmus,
Lenette, Trine, Morten og jeg, Kristina,
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som blev hjulpet af 2 sejlmagere fra Elvstrøm som skulle lave et sejl til sejlklubben. Der var et stort bord hvor der lå en
hvid sejldug på. Først skulle vi klippe
dugen ud efter tegninger som sejlmager-

ne havde tegnet op. De skulle så limes og
derefter sys sammen. Lenette og jeg
lavede logoet til sejlet, medens de andre
lavede forstærkninger til hjørnerne og
huller til bindslerne. Da vi næsten var
færdige kom der en fotograf og tog billeder til et blad. Til sidst bedømte sejlmagerne sejlet til konkurrencen. Derefter
måtte vi gå rundt og se på alle bådene i
udstillingen. Der var også en hal med
ungdomsbåde. Den kunne jeg bedst lide.
Vi havde en rigtig hyggelig dag.
Hilsen Kristina
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v/Flemming Søholm Bertram

DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER

Fliser til bolig og bad
v/ Kaj Funder-Nielsen
Sundsnæs 6A . 6300 Gråsten . Tlf 74 65 03 16

• Køb/salg • Service • Reservedele
V O L V O P E N TA - B U K H - Y A N M A R
Bojskovskov 18 · DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7465 4090 · Mobil +45 4040 6590

KEGNÆS BÅDE
Vi sælger

ApS
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres
Sejrsvej 61, Rinkenæs, 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 06 73
Fax 74 65 26 01

Tlf. 74 40 52 70

MARINA TOFT-GRÅSTEN
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
DK-6300 Gråsten
WWW.marinatoft.com

Tlf. -45 74 65 12 25
Fax: +45 74 65 34 73
E-mail:marinatoft@t-online.de

CVR 28 01 86 06
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Aktivitetskalender 2005
DS Lillebælt Sydkreds Ungdomssektor
Dato

Optimist

E-jolle

22. apr. - 24. apr. opti B træningslejr i Gråsten
23. apr. - 24. apr.

Træningssamling for A optimister i Gråsten

30. apr. - 01. maj Kredsstævne i Sønderborg
30. apr. - 01. maj E-jolle stævne i Ålbæk

Rang 3

07. maj - 08. maj

UGP i Åbenrå

14. maj - 16. maj

JGP og UGP i Kerteminde

1. int udt.

21. maj - 22. maj

Sønderjysk Opem i Augustenborg/Dyvig

Rang1 Sønderj.

21. maj - 22. maj

E-jolle stævne i Helsingør

28. maj - 29. maj

JGP i Hundige

2. int. udt.

04. juni - 05. juni

JGP i Horsens

3. int. udt.

11. juni - 12. juni

UGP i Rungsted

17. juni - 20. juni

Sommerlejr i Haderslev (Årøsund)

24. juni - 27. juni

"Als Rundt" for A og øvede B optimister

02. juli - 03. juli

C opti-tur, arrangør SYC

26. juni - 03 juli

JDM i Egå

10. juli - 17. juli

EM optimist

19. juli - 30. juli

JNOM i Moss/Norge

25. juli - 05. aug.

VM optimist

Rang 4

08. aug. - 14. aug. EM E-jolle i Tønsberg/Norge
13. aug. - 14. aug. Sønderjysk Open i Høruphav

Rang2 Sønderj.

20. aug. - 21. aug. Sønderjysk Open i Gråsten

Rang3 Sønderj.

27. aug. - 28. aug. JGP i Skive
27. aug. - 28. aug. UGP i Århus
03. sep. - 04. sep. Sønderjysk Open i Flensborg

Rang4 Sønderj.

10. sep. - 11. sep. UDM i Roskilde
17. sep. - 18. sep. Klubmesterskaber
17. sep. - 18. sep. E-jolle Stævne i Skælskør

Rang 1

24. sep. - 25. sep. UGP i Skælskør
24. sep. - 25. sep. OPTI-A Cup i Sønderborg
30. sep. - 02. okt. DM senior E-jolle i Skive

Rang 2

15. okt. - 18. okt. Træningslejr ungdomstalenthold
E-jolle i Kaløvig
18. okt. - 22. okt. Begynder E-jolle, Kaløvig
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Svanemærket
Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!

IHLE Grafisk Produktion

Uforpligtende tilbud gives!
Klubhus
Formand
Kasserer
Sekretær
Broudvalg
Sejladsudvalg
Juniorleder
Pladsudvalg
Klubhusudvalg
Haludvalg
Programudv.
Festudvalg
Havnemester
Redaktør
Webmaster
Klubmåler

Stig Nissen
Bent Brüning
Tage Møller
Ole Rieck
Poul Fribo
Lars Bønløkke
Hans J. Laustsen
Lorens Rossen
Poul Jensen
Bjørn Vestergaard
Leo Mortensen
Carl Nissen
Lisbeth Nissen
Frank Jessen
Boy Lindholm

Ulsnæs, Gråsten
Sletmarken 49, Broager
Mølmark 11, Broager
Fjordvej 8, Gråsten
Sletmarken 12, Broager
Højløkke 19, Broager
Lyshøj 13, Rinkenæs
Sundkobbel 43, Gråsten
Ahlefeldvej 7, Gråsten
Engvej 16, Egernsund
Bjergholt 1, Åbenrå
Amigovej 7, Esbjerg
Søndergade 11, Bolderslev
Sletmarken 49, Broager
Dyrkobbel 164, Gråsten
Vesterbakke 27, Broager

Storegade 23 · 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
E-mail:ihle@ihle.dk · www.ihle.dk

74 65 04 39
www.graasten-sejlklub.dk
74 44 00 67/21 22 00 68
stig@nissennet.dk
74 44 92 00
bryning@post10.tele.dk
74 65 20 10
tagem@pc.dk
74 44 06 05
orr@danfoss.com
74 44 96 00
poul_fribo@danfoss.com
74 65 23 20/25 34 66 19
boenloekke@dadlnet.dk
74 65 16 00
m.laustsen@mail.dk
74 65 13 57
e.l.rossen@privat.dk
74 44 23 86
74 63 26 46
bjorn.vestergaard@post.tele.dk
76 13 13 13
info@continue.dk
73 64 63 15/61 74 32 34
carl.nissen@os.dk
74 44 00 67/23 42 50 96
lisbeth@nissennet.dk
74 65 29 57
kmse@graasten-sejlklub.dk
74 44 02 09

Besøg GS på Internettet på adressen: www.graasten-sejlklub.dk

Ihle grafisk produktion, Broager

IHLE grafisk produktion,
Broager er nu blevet
Svanemærket.
Den nordiske miljømærkning
betyder at miljøhensyn for
naturen og for de mennesker
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.

