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Ulsnæs, Gråsten	
www.graasten-sejlklub.dk
Svend Hansson
Vesterbakke 10, 6310 Broager
74440029/22616918
formand@graasten-sejlklub.dk
Bent Brüning
Mølmark 11, 6310 Broager
74449200/40178498
bryning@post10.tele.dk
Poul Fribo
Højløkke 19, 6310 Broager
74449600/74885554
poul_fribo@danfoss.com
Ole Rieck
Sletmarken 12, 6310 Broager
74440605/40156659
orr@danfoss.com
Niels Goosmann
Skippergade, 6320 Egernsund
29448606
sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Benny Frederiksen
Dyrkobbel 51 6300 Gråsten
5153 1323
benny@gs-junior.dk
Poul Erik Petersen
Grønningen 20, 6340 Kruså
74672111/50923712 pladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager
74440001/29263079
f.nielsen@os.dk
Peter Øland
Nalmadebro 28, 6300 Gråsten
74449797/29801293
helle-peter@os.dk
Egon Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
74654786/21288043
rerupe@jubii.dk
Bernhard Jessen
Nejs Bjerg 28, 6310 Broager
74449500/21697655
dana_838@yahoo.dk
Frede Schmidt
Teglparken 52, 6320 Egernsund 74442263/22874228
frede@egernsund.dk
Lisbeth Nissen
Sletmarken 49, 6310 Broager 74440067/23425096
lisbeth@nissennet.dk
Frank Jessen
Dyrkobbel 164, 6300 Gråsten
74652957/29448608 webmaster@graasten-sejlklub.dk
Boy Lindholm
Vesterbakke 27, 6310 Broager 74440209/27624209
lindholm@fritid.tele.dk
Stig Rosenbeck
Dyrkobbel 1c, 6300 Gråsten
74651413/26721414 gransehallerne@gransehallerne.dk

Formandens
side
EN NY SEJLSÆSON ER FORAN OS, OG
EN DEL AF BESÆTNINGEN ER NY.
Så er isen igen forsvundet, og det er blevet forår. Forår er også tiden hvor der
holdes generalforsamling i Gråsten Sejlklub. Efter syv år som formand, valgte
Stig Nissen ikke at genopstille, og jeg
blev valgt til at være Stig´s efterfølger.
Tak for den tillid en række klubmedlemmer har vist mig, ved at pege på mig
som formandskandidat. Jeg ser frem til
de nye udfordringer denne opgave giver mig. Også til fire af udvalgene skete
der nyvalg, så der her er nye udvalgsformænd. Som nyvalgt er der mange
ting at forholde sig til den første tid, og
medlemmerne må her vise forståelse hvis
tingene ikke lige er som det plejer. Det
glæder mig, at der var et stort fremmøde
til generalforsamlingen, og at der er medlemmer der er villige til at stille op, når
bestyrelsesposter skal besættes. Mange
klubber har i disse år svært ved at få
medlemmerne til at tage del i den organisatoriske del af klubarbejdet, og mange
foreningsbestyrelser arbejder på nedsat
kraft med ubesatte poster. Dette er ikke
tilfældet i GS, hvor jeg blandt medlemmerne oplever god interesse for at tage
del i de forskellige opgaver, der skal løses
for at en klub fungerer. Gråsten Sejlklub
er en god og velfungerende klub. Det er
dog altid en god ide at se, om der ikke er
noget der kan gøres lidt bedre.

I efteråret tog bestyrelsen fat på at arbejde med, hvordan GS skal udvikle sig i
kommende år. Dette arbejde kunne have
titlen ”Gråsten Sejlklub på vej mod år
2020”. Der blev i bestyrelsen afholdt et
visionsmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kom med deres ideer og tanker
om, hvordan de gerne ser Gråsten Sejlklub udvikle sig. Bestyrelsen skal være
initiativtager og skabe rammerne for
klubbens aktiviteter, men der er klubbens
medlemmer, der skal udfylde rammerne.
Derfor inviteres alle klubbens medlemmer til et idemøde, hvor jeg håber
rigtig mange vil komme med ideer og
tanker til, hvordan GS som sejlklub kan
udvikle sig i fremtiden. Bestyrelsen vil
denne aften lytte, måske stille opklarende
spørgsmål, men ikke gå ind i en dialog
om det, der kommer frem. Det skal være
en aften hvor tankerne skal slippes fri,
så der kommer mange ideer frem, også
gerne dem der umiddelbart kan synes
lidt ”vilde” og måske svære at gennemføre. Bestyrelsen vil herefter bruge disse
forhåbentlig mange input til det fremtidige arbejde.
At bestyrelsen nu sætter fokus på det
fremtidige i GS, ændrer jo ikke ved at en
ny sejlsæson står for døren med mange
aktiviteter i klubben. Der er så småt ved
at komme liv på pladsen, og i de kom3
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mende måneder vil der være stor aktivitet med båd klargøring og søsætning.
Pladsen har i vinter været godt fyldt op
med både, og når klargøringen og søsætningen går i gang, bliver der behov for at
vi alle viser hensyn og omtanke. Pladsen
kan i den kommende periode virke lidt
kaotisk med parkerede biler ved både der
klargøres, både der flyttes for søsætning,
og tomme bådvogne der parkeres midlertidigt. Sommerhalvåret er også tiden hvor
der er stor aktivitet i mange udvalg. Der
skal laves vedligeholdelsesarbejder, og
festudvalget har travlt med at afvikle en
række arrangementer hen over sommeren.
Også juniorafdelingen går en travl tid i
møde. Gråsten Sejlklub er i løbet af sommeren vært ved to større arrangementer
med deltagere udefra. Igen i år er klubben
vært ved et af de fire ”Sønderjysk Open
” stævner for junior- og ungdomssejlere.

Det finder sted i weekenden 29. og 30.
maj. GS har også fået værtskabet af årets
kredssommerlejr, der finder sted den
første weekend i skolernes sommerferie.
Det er i år fra fredag d. 25. til mandag
d. 28. juni. Ved begge arrangementer
vil der være stor aktivitet på pladsen, og
ved planlægningen vil der blive arbejdet
for at arrangementerne på bedst mulig
måde tager hensyn til de øvrige medlemmers brug af klubbens faciliteter. Hvis
klubbens medlemmer også viser lidt forståelse, er jeg sikker på at det nok skal gå.
Jeg vil ønske alle i klubben en god
sejlersæson, og glæder mig til at se
mange af jer til standerhejsningen den 1.
Maj.
Svend Hansson

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
0

1. marts 201

Fraværende:
Lisbeth, Ole, Frank og Bjørn
1. Siden sidst og indgået post – Stig
Modtaget invitation til generalforsamling
fra DS den 20. marts 2010. Svend Hansson og Poul Fribo deltager.
Modtaget invitation til generalforsamling – Lillebælt Syd kreds den 15. marts
2010. Svend Hansson og Poul Fribo deltager.
Modtaget mail fra havneuddybnings firma.

2. Regnskab – Bent
Regnskabet 2009 er afsluttet og det nye
budget for 2010 er klart. Ligges ud på
vores hjemmeside.
3. Generalforsamlingen 2010 – Stig
Nye:
Rolf Knapp, Gråsten
Udgåede:
Leo Bergsted Mortensen, Esbjerg
4. Ændringer i medlemskartotek og
tildeling af udvalg – Helle
Nye:
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Ferielejlighed
i Berlin.
v/ Lisbeth og Stig
Nissen
www.seberlin.dk
mob: +45 21 22 00 68

MARINA TOFT-GRÅSTEN
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
Tlf. -45 74 65 12 25
DK-6300 Gråsten
Fax: +45 74 65 34 73
WWW.marinatoft.com
E-mail:marinatoft@t-online.de
CVR 28 01 86 06

BHJ – din foretrukne partner
En international virksomhed
BHJ er en international leverandør af ingredienser
og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og
farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst
- 90% af vores omsætning skabes uden for
Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande.

Protein Foods

Pet Food

Food
BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Tel.: +45 74 35 35 35
mailbox@bhj.com
www.bhj.com

- when you are looking for real value

Benny Frederiksen, Gråsten
Udmeldte:
Mads Jensen, Gråsten
Jon Andersen, Gråsten
Erik Christensen, Broager
Julie D. Petersen, Gråsten
5. Kort orientering fra udvalgene
samt ønsker til kommende budget –
udvalgsformændene
Kapsejladsudvalg: P.t. ikke noget
Festudvalg: Standerhejsning fastsættes til
1. maj 2010 kl. 13.00. Skal snart i gang
med at planlægge sommeren.
Juniorudvalg: Aftale med BHJ om at låne
græsplæne til sommerlejr. Den foregår
den 25. – 28. juni 2010 (første weekend
i skolernes sommerferie). Lige afholdt
juniorweekend. Det gik rigtig godt. Der
er p.t. 14 tilmeldte til kapsejladsens dag
næste weekend – super opbakning.
Pladsudvalg: Har holdt pause grundet
klimaet. Har fået bevilget kr. 5.000 fra
Sydbank til legeredskaber har allerede
modtaget kr. 3.000 fra Broager Sparekasse til samme formål. Vores vinterplads

er nu ved at være fuld. Det kan blive en
fremtidig flaskehals for optagelse af nye
medlemmer. Når medlemmer selv hyrer
en vognmand til flytning af båden, bør
man sikre at vognmanden har en forsikring, som dækker en eventuel skade på
en anden båd.
Haludvalg: Der er en plads fri, men ingen
venteliste. Der har ikke været nogen sne
problemer. Indkalder snart til møde i
udvalget.
Klubhus: Møde den 22. marts. Slibemaskine til bundmaling virker ikke. Vi
skal have en ny. Fyret i klubhuset har
ikke virket i weekenden. Vi skal have
lavet service på det.
6. Opdateringer til kalender, WEBside, Fanglinen m.m. - alle
7. Eventuelt – Stig
Bestyrelsen skal nedsætte et udvalg til
gennemgang af vedtægterne.
8. Godkendelse af protokol – Stig
Godkendt.

GENERALFORSAMLING 2010
FOR GRÅSTEN SEJLKLUB
10

17. marts 20
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til ca. 40
fremmødte og foreslog Hans Mortensen
som dirigent. Ingen modkandidat og
Hans overtog ledelsen af Generalforsamlingen, idet han kunne konstatere, at
den var rettidig varslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Undertegnede blev foreslået som referent, og da der ikke var modkandidater,
blev jeg valgt.
3. Beretning
Formanden fremførte sin beretning, som
kan læses i sin fulde ordlyd i Fanglinen.
Beretningen blev sat til godkendelse, og
den blev godkendt uden bemærkninger.
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4. Forelæggelse af regnskab og budget
Kassereren fremlagde regnskabet.

8. Indkomne forslag.
Ingen forslag.

Der blev rejst 3 spørgsmål:

9. Valg til bestyrelse og suppleant.
Formand: Stig Nissen. Modtager ikke
genvalg. Forslag: Svend Hansson. Valgt
uden modkandidat.

Hvorfor er lejeindtægten lavere end
sidste år? Sidste år blev medregnet
nogle manglende indskud, og samtidig har en mere præcis opmåling af
pladsbredderne givet en lidt mindre
broleje totalt.
Hvad forventes uddybningen af
havnen at kommer til at koste? 1,5 2 mill. kroner.
Var der mulighed for uddybning kun
ved søsætningskajen; kunne måske
klares med en gravemaskine fra
land?
Bestyrelsen blev bedt om at kigge på
det.
Derefter blev regnskabet godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent og indskud
Kontingent og indskud fortsætter uændret.

Sekretær: Helle Jacobsen. Modtager ikke
genvalg. Forslag: Poul Fribo. Valgt uden
modkandidat.
Pladsudvalgsformand:
Hans
Jørgen
Laustsen. Modtager ikke genvalg. Forslag: Poul Erik Pedersen. Valgt uden modkandidat.
Haludvalgsformand: Peter Øland. Modtager genvalg. Valgt uden modkandidat.
Festudvalgsformand: Bernhard Jessen.
Modtager genvalg. Valgt uden modkandidat.
Programudvalgsformand: Bjørn Vestergaard. Modtager ikke genvalg. Forslag:
Egon Rerup. Valgt uden modkandidat.

6. Fastlæggelse af diverse priser og
gebyrer.
Et vågent medlem af forsamlingen gjorde
opmærksom på, at vi havde glemt budgettet. Så kassereren kom på banen igen
og gennemgik dette. Blev godkendt.

Bestyrelsessuppleant: Stig Rosenbeck.
Modtager genvalg. Valgt uden modkandidat.

Priser og gebyrer næsten alle uændret.
Dog stiger gebyret for ikke at møde til
arbejdspligten til 500 kr.
Der blev nikket til denne ændring, samtidig med at det blev påpeget, at det også
er meningen, at det skal håndhæves. Har
kun været anvendt 3 gange.

Redaktør: Lisbeth Nissen. Ønskede ikke
at fortsætte, men lod sig overtale til at
tage 1 år mere.

7. Forslag til vedtægtsændringer.
Ingen forslag.

Juniorudvalgsformand: Svend Hansson.
Overtog formandsposten. Forslag: Benny
Frederiksen. Valgt uden modkandidat.
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Desuden:

Sejladsudvalgsformand: Poul Fribo.
Overtog sekretæropgaven. Forslag: Niels
Goosmann. Valgt uden modkandidat.

10. Valg til revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Hans Mortensen. Modtager genvalg. Valgt uden modkandidat.

lægge disse op på øverste hylde i hallen;
så generer de ikke så meget. Det ideelle
er nok, at de bliver fjernet.

Revisorsuppleant: Tage Møller. Modtager genvalg. Valgt uden modkandidat.

Spørgelysten var dermed udtømt, og
Svend kunne efter 35 minutter afslutte
Generalforsamlingen med at takke for
valget og takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

11. Eventuelt.
Hvordan går det med et nyt masteskur?
Den nye pladsudvalgsformand havde set
nogle tegninger, men har endnu ikke besluttet noget.
Der ligger stadig master og bomme uden
ejermand. Der kom et forslag om at

Referent
Tage Møller

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
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22. marts 20
Fraværende:
Poul Fribo, Bernhard Jessen og Lisbeth Nissen
1. Konstituering – valg af næstformand og forretningsudvalg – Svend
Ole Rieck blev valgt som næstformand,
og medlem af forretningsudvalg
Forretningsudvalget er således Svend
Hansson, Bent Brüning og Ole Rieck
2. Fastsættelse af mødedatoer for den
kommende bestyrelsesperiode - Svend
Der reserveres 2. mandag i månederne
april, maj, september, oktober, november, december, januar og februar til bestyrelsesmøder. Der er formentlig ikke
behov for møder på alle reserverede
dage.

Reserverede datoer i 2010 er: 12/4, 10/5,
13/9, 11/10, 8/11 og 13/12
Reserverede datoer i 2011 er: 10/1 og
14/2
3. Mødeform og opgaver for det kommende år – Svend
Svend laver liste over indgået post, liste
rundsendes til bestyrelsen inden møder.
Udvalgsformænd laver kort skriftlig orientering, der rundsendes til bestyrelsen
inden møder.
Der afholdes medlemsmøde ”Idemøde –
GS i fremtiden” mandag d. 17/5 kl. 19
4. Eventuelt
Næste nummer af Fanglinen udkommer i
april – sidste frist for aflevering af materiale til Lisbeth er 31. marts.
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BILLEDER FRA

GENERALFOR

Der var mødt ca. 40 til generalforsamlingen.

- Alt i
søsportsudstyrBRAG@BRAGSOESPORT.DK
WWW.BRAGSOESPORT.DK
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SUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORG
TELEFON 74 48 64 03

ORSAMLINGEN
Hans Mortensen var dirigent
– Bent fremlagde regnskab og
budget, der var kun få spørgsmål
og generalforsamlingen blev
afviklet på rekord tid. I alt 37
minutter – men så var der til
gengæld masser af tid til at hygge
sig og få snakket bagefter.

Stig slapper af efter veloverstået generalforsamling. Det blev til i alt 7 år på formandsposten, så
nu må der være tid til at snakke med Knud, som
er skipper på ”Pelikanen”.

Almindelig hyggesnak eller er det broudvalget, der har kalenderen fremme?

Det ser ud som om Poul Erik, nyvalgt pladsudvalgs formand allerede må lytte til gode ideer og
planer for pladsen. Egon Rerup, til højre, er den
nyvalgte programudvalgsformand.
Hyggeligt samvær!
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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

⁄S

A

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Storegade 23 • 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

VELKOMMEN TIL NYE
BESTYRELSESMEDLEMMER
Hermed følger en kort præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer – dog er et par
stykker ikke nye i bestyrelsen men nye på posten. Hele bestyrelsen kan findes på
hjemmesiden. Desuden kan man altid finde medlemmerne af bestyrelsens telefon numre
og mails på det gule adressefelt i Fanglinen side 2. Men hermed bydes de nye medlemmer velkommen. Lisbeth Nissen, red.
Svend Hansson, ny formand for Gråsten Sejlklub
Kort præsentation:
Jeg begyndte at komme i sejlklubben i 2002, da vores søn
startede med at sejle optimistjolle. Blev hurtigt involveret
i juniorarbejdet, og blev medlem af juniorudvalget som materielansvarlig i 2004. De sidste tre år har jeg været leder af
juniorafdelingen. Der er også blevet tid til at deltage i forskellige DS kurser, så jeg har uddannelse som juniorinstruktør og baneleder. Den teoretiske viden fra baneleder uddannelsen, har jeg de senere år brugt som baneleder ved en række
kredsstævner i ”Sønderjysk Open” serien. Også et par større
landsdækkende stævner er det blevet til.
Når jeg selv skal på vandet og have rorpinden i hånden er det i familiens Albin Alpha
eller min Laserjolle. Det bliver også til lidt windsurfing, som jeg tidligere har dyrket
meget.
I mit arbejdsliv er jeg ansat på Syddansk Universitet i Sønderborg. Med en baggrund
som E-ingeniør underviser jeg ingeniørstuderende i forskellige teknikfag inden for elektronik og software, samt vejleder ved projektarbejder og afgangsprojekter på flere
studieretninger.
Adresse:
Vesterbakke 10, 6310 Broager
tlf. 74440029 / 22616918
mail: formand@graasten-sejlklub.dk
Egon Rerup, ny formand for program udvalget.
Kort præsentation:
Jeg er 64 år og gik på efterløn for 1 år siden. Indtil da har jeg
arbejdet som salgskonsulent i sikkerhedsudstyr. Jeg er gift med
Ulla og vi har sejlet i ca. 17 år og jeg været medlem af GS siden
2003. Jeg har været med i programudvalget de sidste 2 år!
Adresse:
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
7465 4786 / 2128 8043
mail: rerupe@jubii.dk
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Benny Frederiksen, ny leder af juniorafdelingen
Kort præsentation:
Jeg er 39 år uddannet elektriker, er gift og har 3 børn, hvor den
ene sejler som A optimist på 2. år. For en del år siden sejlede jeg
som fast gast og reserve gast i Gråsten sejlklub.
Adresse:
Benny Frederiksen
Dyrkobbel 51, 6300 Gråsten
tlf. 51531323
juniorleder@graasten-sejlklub.dk
Poul Erik Petersen, ny formand for pladsen
Kort præsentation:
Jeg er 56 år og er gift med Susanne. Til daglig arbejder jeg
som Våben og narkohundefører i Skat. Til det brug, har jeg en
dejlig 2 årig FT cocker som hedder Luna.
Adresse:
Grønningen 20, 6340 Kruså
tlf. 74672111 / 50923712
pladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Niels Goosmann, ny formand for Sejladsudvalget
Kort præsention
Jeg er 47 år og har sejlet igennem mange år som gast både i
Gråsten og Sønderborg. I 2006 fik vi selv sejlbåd. Derudover
har jeg været aktiv som forældre i juniorafdelingen i Gråsten.
Til daglig arbejder jeg som system konsulent på Danfoss i
Gråsten.
Adresse:
Skippergade, 6320 Egernsund
tlf. 29448606
sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Poul Fribo, ny sekretær i Gråsten Sejlklub
Kort præsentation
Poul har gennem mange år været formand for sejladsudvalget og dermed medlem af
bestyrelsen. Samtidig hermed har Poul arbejdet med at effektivisere medlemskartoteks
systemet. I den forbindelse har Poul også arbejdet sammen med Dansk Sejlunion. Til
daglig er Poul systemkonsulent på Danfoss i Nordborg.
Adresse:
Højløkke 19, 6310 Broager
tlf. 74449600
sekretaer@graasten-sejlklub.dk
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LIDT NYT FRA KLUBHUSUDVALGET
Så går vi en dejlig tid i møde…….

Døren til loftet er også blevet udskiftet.

Sidste forår startede med årets ”
hovedrengøring ” af hele klubhuset,
som er en tilbagevendende gøremål.

Det regnede ind i klubhuset og det viste
sig, at det var skotrenden, der var optæret
efter ca. 30 år. Den er nu udskiftet.

Sidste år blev en del af vinduerne malet
og de resterende bliver gjort i år.
Gavlenden ned mod vandet og udhænget
ved toiletbygningen blev ligeledes malet
sidste år.

Først i januar i år blev der lagt nye
klinker i det lille lokale.

Gavlenden mod vejen bliver udskiftet i
år med nye brædder. Ligeledes skal det
store plasticvindue sættes i. Skulle have
været gjort sidste efterår, men med regn,
blæst og sne kunne det af gode grunde
ikke lade sig gøre.

Mandag d. 22. marts i år havde vi klubhusmøde for at aftale arbejdsfordeling.
Arbejdet bliver fordelt på såvel fremmødte som ikke fremmødte.
Nu kan vi så komme i gang med at
male. Maling og pensler er købt. Evt.
spørgsmål kontakt havnemesteren eller
Smudi.
Smudi

Fælles søsætning
i april/maj
Lørdag den 10. april
Lørdag den 17. april
Lørdag den 24. april – og
husk at der er standerhejsning kl. 13!!!
Lørdag den 1. maj
Med venlig hilsen
Poul Erik Petersen
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PINSETUR 2010
Traditionen tro, til Mjels Vig

Sæt allerede nu et X i kalenderen, for igen i år er der lagt
op til en festlig og fornøjelig tur til Mjels Vig, med musik
og sang, glade søfolk og god mad! Klubben er vært ved
festmiddagen lørdag aften - tilmelding er vigtig!

Tilmelding skal ske til Bernhard Jessen tlf.: 74 44 95 00
eller på tilmeldingslisterne, som senere hænges op i
klubhuset. Senest tilmelding: Søndag den 16. maj
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Et tilbageblik på Pinseturene
til Mjels Vig
Traditioner er værdier for en aktiv
sejlklub, som GS. Traditioner er netop
det, de er, fordi de bliver holdt ved lige,
og derfor skal Pinseturen traditionen tro,
igen i år gå til Mjels Vig. Årets første
sejler arrangement er som regel vældig
godt besøgt, og er altid solbeskinnet!
Sådan håber vi også på, at det gentager
sig i år.
Men jo flere der deltager – jo mere
grobund for et godt sammenhold i
klubben. I år har festudvalget besluttet,
at arrangementet ikke koster deltagerne
en egenbetaling til festen lørdag aften!
Sørg blot for dine egne drikkevarer,
så sørger vi for, at Detlef serverer
vildsvinet. Vi håber i festudvalget, at
alle, der har muligheden for at deltage,
melder sig til arrangementet.

Her et kort tilbageblik på de sidste års
pinseture.
De fleste ankommer i løbet af lørdagen,
den lille havn bliver langsomt fyldt op
med den velkendte stander med de tre
stjerner. Der er altid en livlig snak på
tværs af bådene – nogle tager sig en
frokost – andre en lur. Men for de fleste
gælder, at uanset hvad de gør, så er
der nu fortsat et par gøremål på båden.
Jeg ved ikke selv, hvor ofte jeg har
siddet med polituren og givet de sidste
hjørner af båden deres oprindelige glans
tilbage. Når så klokken bliver hen ad
fem, så begynder klublokalet hos Mjels
Vig bådelaug at tage form. Tallerkner
bliver sat ind, og rødvinsflasker bliver
proppet op til den hyggelige fælles
aften. En mindre planlægningsfejl sidste
år betød, at jeg selv måtte iklæde mig
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forklædet, og skære kød ud til de næsten
60 deltagende klubmedlemmer. Men
fordelen ved det er jo, at ”de allerbedste
lunser” tilkommer udskæreren. Sådan
er det jo! Og eftersom jeg fik sagt det til
et par stykker, der spurgte til, hvordan
det gik, blev jeg flittigt afløst senere!

stemning er dog umiskendelig, det er
næsten som om årets sejlersæson skal
starte på denne måde – det tror jeg
mange har ligesom jeg.

Når alle er godt mætte efter en gedigen
omgang vildsvin fra Detlef’s, bliver
sangbogen brugt flittigt.

Sidste år var vi en tur på Broballe
Bryghus. Ingen tvivl om, at vi fik lært
brygningens kunst – og fik selvfølgelig
også smagt på resultatet. 3 forskellige
øl blev knappet op til hver, og en
grundig gennemgang af den lange
proces, hvor malt og byg bliver til øl
blev gennemgået. Efter et par timer gik
vi tilbage langs den nyanlagte sø bag
havnen, hjem til en velfortjent frokost.
Der var selvfølgelig på behørig vis
indlagt nogle forfriskninger undervejs.

Nogle vil synge, andre vil hellere sidde
udenfor og sludre med hinanden, og
andre igen sidder helst ved det store
bål, som Kari altid får arrangeret. Det
brænder til langt ud på natten. Også
selvom jeg ikke er den første, der går i
seng, så er der altid nogle, der fortsætter
til ud på den lyse morgen. Den hyggelige
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Søndagsturen – med Erik som
toastmaster:

Sådan har det altid været, og det skal der
ikke ændres på.
Søndag aften er altid den aften, hvor
grill tændes, og hvor hver især tager sine
bøffer med.
Også sidste år var det tilfældet, selvom
billedet her er tilbage fra 2007.
Mandag er dagen, hvor bådene drypper
ud af havnen én efter én, ligesom de
kom ind et par dage før. Sejladsen sidste
år gik ganske stille og roligt, der var
næsten ingen vind, til gengæld var der
rigeligt varmt.

Årets tur 2010 bliver en tur der ligner
de tidligere, bortset fra at vi da håber
på at ”du som ellers ikke tager med”
også vil deltage denne gang! Meld dig
blot til på listen som bliver hængt op i
klubhuset, eller ring til mig på tlf. 74 44
95 00, så skriver jeg dig på som deltager.
Vi behøver din tilmelding, ad hensyn til
madbestillingen – og husk så, at denne
gang er arrangementet helt gratis,
festudvalget betaler.
Kærligst, dit festudvalg.
Bernhard Jessen.
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STANDER
HEJSNING 2010
ÅRETS STANDERHEJSNING ER FASTSAT TIL
LØRDAG DEN 24. APRIL KL. 13.00
Kom og deltag ved årets sæsonstart i klubben, hvor standeren
går til tops under behørig salutering! Efter formandens tale, vil
Festudvalget arrangere et festligt
"sildebord med snaps og grønt"
Vel mødt, i håber at se dig.
FESTUDVALGET

Medlemsmøde – Gråsten Sejlklub i fremtiden
Alle klubbens medlemmer inviteres til

IDE-MØDE

MANDAG D. 17. MAJ KL. 19 I KLUBHUSET
Denne aften vil bestyrelsen gerne have input fra medlemmerne til det påbegyndte visionsarbejde.
Hvordan ønsker du at klubben ser ud om 5 - 10 år? Hvad er den ideelle
klub for dig? Hvilke tilbud skal der være? Hvilke faciliteter? Hvordan skal
klubben udvikle sig?
Denne aften skal tankerne have frit løb, og alle ideer og for-slag er
velkomne – også dem der måske i første omgang virker urealistiske og
umulige at realisere.
Bestyrelsen vil denne aften lytte til medlemmernes forslag og ideer, måske
stille opklarende spørgsmål, men ikke gå ind i en dialog om de enkelte
forslag. Efterfølgende vil bestyrelsen bruge medlemmernes input til struktureringen af det frem-tidige klubudviklingsarbejde i GS.
Kom og vær med i arbejdet med at tegne fremtiden for Gråsten Sejlklub.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Svend Hansson
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Damesejlads

Kom så op af stolen de damer og mød op mandag 26. april kl.19.00. Vi skulle gerne
være flere end mødet i skoven.
Vi skal ha fastsat en dato for sejladsen og hvad vi helt præsist forventer os af den.
Vi finder ud af hvis både vi sejler i (Fruhansen er en af dem) og vi må gerne være
3-4 i hver båd.
Med venlig hilsen
Lajla Bach-Hansen
"Fruhansen"

Hjemmesiden udbygget med
automatisk nyhedstjeneste
GS' hjemmeside er nu blevet udbygget
således at medlemmer og andre
interesserede kan oprette deres profil og
hermed automatisk blive informeret når
der oprettes- eller opdateres indlæg på de
sider der har deres interesse.
Et indlæg kunne f.eks. være en generel
information om hvad der sker i klubben,
en orientering fra udvalgene, en
påmindelse om et arrangement i klubben
eller et nyt opslag på opslagstavlen.
Således foregår det: På hjemmesiden
under Tjenester -> Nyhedstjenesten
kan du oprette din profil. Her bliver du
bedt om at angive et ønsket brugernavn,
adgangskode, fornavn, efternavn samt
din e-mail adresse.
Du vil herefter modtage en e-mail med et
link som der skal klikkes på for at aktivere
profilen. Til sidst bliver du guidet ind på
'Min side' som er din personlige side.
Sidens oplysninger er kun tilgængelige
for dig og kun efter at du har logget ind

med brugernavn eller e-mail adresse
samt adgangskode. Her kan du angive
hvilke sider der har din interesse.
Som udgangspunkt er alle områder valgt
men du kan nu fravælge det der ikke har
din interesse. Klik 'Gem indstillinger' for
at aktivere ændringer.
Når der efterfølgende oprettes et indlæg
på hjemmesiden vil systemet automatisk
sende en e-mail til alle interesserede
indeholdende:
- Indlæggets overskrift samt et link til
den opdaterede side
- Et link til oversigten over alle seneste
indlæg på siden 'Nyhedstjenesten
'- Et link til 'Min side' således at du nemt
kan ændre de indstillinger der er
årsagen til at du har modtaget e-mailen.
Opret straks din profil og hold dig dermed
orienteret om hvad der foregår i GS.
Mvh
Frank Jessen
Webmaster, GS
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Indbydelse til

GS - AFTENKAPSEJLADSER 2010
Første sejlads: onsdag d. 5. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 8 september.
Der er ingen sejladser i ugerne 28, 29, 30 og 31, (Sommerferie).
Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 8. september
Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 11 september
Sejladsbestemmelser:
Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.
Respittider & pointberegning:
Iht. DH2009 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler.
Program:
Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 28. april.
Præmier:
Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.
Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 19. april):
1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Niels Goosmann, Skippergade 1, 6320 Egernsund,
eller send tilsvarende oplysninger til E-mail: Niels.Goosmann@Gmail.com
2. Indsæt 450,- kr. på registrerings nr. 8010 konto 0000219809 i Sydbank. Husk at
anføre dit navn samt certifikat nr.
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
tidsfris¬ten! Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske
betydeligt!
Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!
------------------------------------------------------------------------------------------------------TilmeldingtilGS - Aftenkapsejladser2010
Bådens navn: _____________________
Certifikat nr.:______________________
Skipper:__________________________
TLF:____________________________
E-mail:___________________________

________________________________
Dato/underskrift
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Type:____________________________
Sejl nr.___________________________
Adr._____________________________
Mobil:___________________________
Dommer/køkkentjans: Helst d.________

Nyt fra
juniorafdelingen

SEJ WEEKEND !!!
I foråret 2009 blev der i juniorafdelingen
udarbejdet en målbeskrivelse og handlingsplan for de kommende års arbejde
i afdelingen, med det overordnede mål

at tiltrække og fastholde flere unge i
sejlsporten. Et af de store indsatsområder
er ungdomssejlere i aldersgruppen over 14
år.
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For at kunne skabe et attraktivt miljø for
denne gruppe, er det af stor betydning at
klubben råder over tidssvarende sejljoller
ikke kun til begyndere, men også mere
krævende joller til de af vore sejlere der har
stor erfaring fra deres tid i Optimistjolle og
Zoom8.
BHJ fonden blev søgt om økonomisk støtte
til dels at opgradere nogle af klubbens
storjoller, udvide antallet af joller der
passer til aldersgruppen, samt anskaffelse
af windsurfere.

Fonden imødekom ansøgningen og
har givet 150.000 kr. til anskaffelse af
forskelligt udstyr til juniorafdelingen. Det
store beløb klubben her har fået vil have
stor effekt på ungdomsarbejdet i Gråsten
Sejlklub ikke blot nu, men mange år frem
i tiden.
Tak til BHJ Fonden og dens bestyrelse.
Svend Hansson

BEDEDAGSTRÆNINGSLEJER
Der vil i Gråsten Sejlklub i weekenden d. 30/4 til 2/5 være Bededags
træningslejer for A og B optimister,Zoom 8 og Tera joller
Der vil være mulighed for 25 sejler fra hele landet at være med.
Træner for lejeren er Mathias Hansson, Morten Rasmussen og Troels Moltsen
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KREDSSOMMERLEJR

2010

I år er det igen Gråsten Sejlklub der står
for tur til at arrangere årets kredssommerlejr for junior- og ungdomssejlere
fra Lillebælt Syd kredsen. Lejren finder sted fra fredag d. 25. til mandag d.
28 juni. Vi forventer at ca. 120 sejlere
fra klubberne i Haderslev, Aabenraa,
Flensborg, Kollund, Gråsten, Sønderborg, Høruphav, Augustenborg og Dyvig deltager. Dertil kommer forældre og
søskende, så det samlede deltagerantal
formentlig bliver 250 – 300 personer.
I løbet af de tre dage vil der være en
række aktiviteter på vandet og på land,
og som det er tradition på en sommerlejr, skal der også være god tid til hygge. Arrangøren står for forplejningen
til alle deltagere fra lørdag morgen til
mandag middag, og derfor omdannes
hallen denne weekend til en større spisesal!
Som i 2006, da GS sidste gang stod for
sommerlejren, har BHJ A/S igen været
imødekommende og givet lov
til at firmaets græsareal kan
bruges til campingområde.
Denne gang er det græsarealet der støder op til klubbens
arealer, vi må bruge.
Ved planlægningen vil der
i størst mulig omfang blive
taget hensyn til den øvrige
aktivitet der måtte være i
klubben under sommerlejren. Med så mange gæster
på klubbens areal, vil der dog

være indskrænkninger i muligheden for
at parkere på pladsen. Der vil dog være
alternative parkeringsmuligheder, som
klubbens medlemmer kan bruge. Der
vil blive opsat skiltning omkring P-muligheder i god tid inden sommerlejren.
Et sådant arrangement kræver mange
hjælpere. Er der seniormedlemmer
der har lyst til at give en hånd med
og opleve den hyggelige stemning der
plejer at være på kredssommerlejrene,
er der altid en opgave der kan bruge
et par hænder. De tre store opgaver på
en sommerlejr er, aktiviteter på vandet,
forplejning og campingområdet. Har du
lyst til at være med i forberedelserne, eller måske hjælpe et par timer i løbet af
lejren, så kontakt mig. Jo flere vi er om
at løfte opgaven, jo sjovere bliver det.
Og så er det jo en god mulighed for at
lære andre i klubben bedre at kende.
Svend Hansson
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA

mere

rummelighed

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

BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS

www.volvopenta.dk

serie Volvo Pen
af
ta
dækk Compact s
er eff
D
ekto iesler
13-75 mrådet
Hk

HOLM MARINE
Bøjskovskov 18 DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 74 65 40 90
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Mobil +45 40 40 65 90

Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL

STÆVNE

i weekenden 29. - 30. maj

Gråsten Sejlklub er vært ved 1. afdeling af Sønderjysk Open
for junior og ungdomssejlere i weekenden 29.-30. maj
Der forventes at 80 - 100 sejlere deltager. Derfor vil
klubbens arealer omkring klubhuset og mellem den
store hal og jollepladsen være i brug til
jolleopbevaring og camping.
Der henstilles derfor til at denne del af klubbens arealer
ikke benyttes til parkering fra fredag middag til
søndag eftermid-dag.
Benny Frederiksen
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Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter

Pure
Cruising

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

Gælder i hele 2010 og kun mod
aflevering af annoncen

Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 Aabenraa
Tel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.com

Ihle grafisk
grafisk produktion,
produktion, Broager
Broager
Ihle

www.elvstromsobstad.com

