"Af sted med en ladning Flensburger rum"
Besøg på Schiffartsmuseum i Flensborg

Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk
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Kom ind til
en Blå time og
få overblik over
dine muligheder

SØSPORT og FISKERIARTIKLER
Erik Brag
Sundgade 11 . 6400 Sønderborg . Tlf. /fax +45 74 48 64 03
E-mail: brag@bragsoesport.dk . www.bragsoesport.dk

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg

Gråsten
Boghandel

Ulsnæscentret · 6300 Gråsten
Telefon 74 65 44 22 · Fax 74 65 44 11
E-mail: 4890@bogpost.dk

BHJ - globale muligheder

Ingredienser i verdensklasse
BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og
kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien.
Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden.
Se mere på bhj.com

- when you are looking for real value

BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Am Industriehafen 4
D - 24937 Flensburg
Tel. +49 (0) 461 - 1 77 27 0
Fax +49 (0) 461 - 1 77 27 33
www.fys.de · info@fys.de
mo - fr 9.00 - 18.00
sa
9.00 - 13.00
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Beratung ist Me(e)hr-wert!

Ihr Folkeboot-Partner im Norden

Im nassen Element
trocken bleiben!

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

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

Formandens
side
Tak for en veloverstået generalforsamling og tak for en massiv støtte bag bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
Nu skal vi videre med det sjove – det, der
netop skaber trivsel og godt kammeratskab i klubben. Vi har fået startet rigtig
godt op på udviklingsarbejdet, der nu skal
fortsættes gennem de fire arbejdsgrupper,
der bliver nedsat i løbet af april måned.
Vinteren har været sej i år. Fra de seneste
år er vi blevet forvendt med, at ”bådenes
vintertøj” for manges vedkommende allerede er blevet fjernet medio marts. Men
sådan skulle det så ikke være i år. Vi må
håbe på, at lige så hårdt som vinteren bed
sig fast, lige så hårdt bider en sommer med
masser af sol og varme sig fast.
Sidste år var båden poleret og bundmalet
før påske og i vandet påskelørdag.
Påskelørdag i år lignede sejlklubben ”en
løgn”. Bidende koldt, gråt og trist og
store snebunker rundt om på pladsen. Det
lignede lange udsigter til den store dag,
hvor vinterpresenningen fjernes fra båden.
Men allerede dagen efter – påskesøndag, havde vejret besindet sig, og solen
skinnede fra en skyfri himmel med helt
op til 6 graders varme om eftermiddagen.
Og så røg presenningen, og det gjorde den
også på mange andre både.
Så alt andet lige bliver søsætningen ikke
meget mere end en dags tid forsinket i
forhold til sidste år. Og dette skyldes alene,
at første bådoptagningslørdag datomæssigt
ligger en dag senere end sidste år.

Det går trods alt den rigtige vej nu. Her på
denne årstid er det som at blive født på ny.
Lyset kommer tilbage til os, dagene bliver
længere og energien tager til. Dejligt at
tænke på alle de gode oplevelser, der venter på en.
Standerhejsningen er fremskyndet og der
er næppe mange både i vandet den 6. april,
hvor denne finder sted.
Jeg glæder mig som sædvanligt rigtig
meget til at komme i gang med sejlsæsonen. Flere af vores juniorer har været i
gang længe – nogle har vel slet ikke været
i vinterhi. Første weekend i april er der
træningslejr i GS og overnattende gæster i
klubhuset, hvilket jo er tegn på en allerede
høj aktivitet her.
Efter en rum tid med bådklargøring plejer
de fleste af seniorerne at være klar til at
indlede sæsonen på vandet primo maj.
Vi har alle meget at glæde os til. For blot
at nævne noget af det så er der sejlerstævner, træningsaftener, kapsejlads, havnefest,
pinsetur til Mjels etc. indenfor klubfællesskabet og ikke mindst vores egne private sommertogter til nær og fjern.
Med ønske for jer alle om en rigtig god
sejlsæson 2013.
Lars Chresten Møller
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
13

7. januar 20

Fraværende:
Ingen
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
10. december 2012
Referat godkendt og lagt på nettet.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget mail fra medlem vedr. forslag
til udnævnelse af æresmedlem – Lars
melder tilbage og undersøger kriterierne
(hvis de måtte findes). Der er allerede
kommet det første input til udviklingsplan for GS. Der er modtaget forslag
til vedtægtsændringer til behandling på
generalforsamlingen. Vi har modtaget
indkaldelse til DS’ generalforsamling den
6. april.
3. Økonomi v. Bent B.
God likviditet – plads- og halleje er på
vej ind.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Junior:	
Jon Glerup, Broager
Junior:	Mads Lehmann Hansen, Gråsten
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Henrik M.: Ingen aktivitet i juniorafd. siden starten af december. Ved at
erhverve sig et gratis OK tankkort og
tilknytte det til GS juniorafdeling støtter
man klubben, hver gang man tanker.
Poul Erik.: Hvis ikke der kommer flere
tilmeldinger til torskespisning den 26.
januar, bliver arrangementet aflyst. Kim
6

og Kirsten fra S/Y SOL kommer og
fortæller den 13. marts.
Egon: Der er lavet aftale med vognmand
Lars Larsen om søsætning alle 4 lørdage
i april. Priserne stiger en smule ift. sidste
år.
Niels: Udvalget er i gang med nyt program til aftenkapsejladserne og holder
næste møde i februar.
Jørgen: Skitser til indretning af hallen er
under udarbejdelse.
Ole: Broerne er ”mågesikret” – renovering påbegyndes i marts.
Henrik K.: Sæsonens arrangementer er
under planlægning.
Smudi: Der skal udskiftes ryg og sæder
på en del stole i klubhuset. Beholdning af
standere er ok.
6.	Hjemmeside og aktivitetskalender
v. Frank
Hjemmesiden er blevet opdateret med
div. bestemmelser.
7. Fanglinen v. Ulla
De udarbejdede ”10 bud” til GS-medlemmer kommer i næste udgave af Fanglinen.
8.	Forberedelse af generalforsamlingen 20. marts 2013
Forslag til vedtægtsændring modtaget
rettidigt og vil blive behandlet på generalforsamlingen. Eventuelle punkter under
indkomne forslag kommer ud sammen
med den endelige dagsorden den 10.
marts.
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9.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Der kræves tilmelding til dette arrangement af hensyn til bespisningen. Aftenens forløb blev gennemgået.

Udviklingsplan for GS (Nedsatte udvalg:
Henrik M., Henrik K., Ole, Egon og
Lars) – Lars indkalder til møde inden den
6. marts, så udvalget kan gennemgå de
indkomne forslag.

10.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Værktøj til bestyrelsesoverblik over
medlemsstatus (Bent R. er tovholder på
nyt værktøj til bestyrelsesoverblik) –
Igangsættes ifm. udsendelse af opkrævninger i 2013.

11. Eventuelt
Intet at bemærke.
Bent Rasmussen

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
2013
25. februar

1.	Godkendelse af referat fra møde d.
7. januar 2013
Referat godkendt og vil blive lagt på nettet.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget skriv fra DS vedr. turbøjer –
møde i Kolding desangående 6. marts.
Vedtagne vedtægtsændringer på generalforsamlingen 21. marts 2012 er ikke
blevet lagt på nettet – Bent R. sørger for
at det sker snarest muligt. Poul Hansen
er dirigent på den kommende generalforsamling og Bent R. skriver referat.
DS-standere er bestilt. Der er indgået en
del forslag til udviklingsplan for GS. DS
afholder kurset ”Hurra du er blevet leder”. Mail fra ASC vedr. invitation til forskellige aftenmøder.
3. Økonomi v. Bent B.
Regnskabet for 2012 blev gennemgået og
ligeledes budgettet for 2013. Bestyrelsen

indstiller på generalforsamlingen, at bro-,
plads- og halleje stiger med 10% fra og
med indeværende år. Det blev besluttet
at ekskludere et medlem iht. vedtægterne
pga. restancer.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Aktiv A: Michael Møgelgaard, Skelde
Aktiv A:
John Rosenqvist, Gråsten
Aktiv A:
Torben Jørgensen, Ullerup
Aktiv A:
Arni Helgason, Felsted
Aktiv A: Preben Calender Christensen,

Gråsten
Junior:
Ditte Lindgreen, Varnæs
Udmeldelser:
Aktiv A:	
Klaus Gierl, Bov
Aktiv A:
Dennis Ottesen, Sønderborg
Aktiv A:
Gudbjartur Petursson, Bov
Junior: Jane Lykke Gregersen, Gråsten
Junior:
Lena Rasmussen, Gråsten

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Egon: Intet at berette.
Poul Erik: Der er arrangeret tur til Flensborg skibsmuseum den 9. marts og den
13. marts er der foredrag med Kim og
Kirsten.
Niels: Aftenkapsejladserne er under planlægning.
Ole: Intet at berette.
Henrik K: Div. datoer er fastlagt – undtagen sensommerturen.
Smudi: Der er modtaget tilbud på standere og streamere.
Bent R.: Juniorernes vinteraktiviteter er i
gang og de har bl.a. været i skøjtehal og
der har været afholdt juniorweekend med
tur til Lalandia i Billund og overnatning
i klubhuset samt aftener med teoriundervisning. Programmet fortsætter i marts
og april indtil der startes op med træning på vandet. Til alle arrangementer har
der været utrolig god tilslutning. Lørdag
den 23. feb. var der 12 optimistsejlere på
vandet til træning i koldt vejr. Der holdes
kredsmøde lørdag den 2. marts i Kollund.
2 af vore juniorsejlere er indstillet til
medaljer ved arrangement arrangeret af
kommunen for deres præstationer i 2012.
6.	Opfølgning på sikkerhed omkring
klubbens aktiviteter – ansvar,
anvisninger og dokumentation v.
udvalgsformændene
Der efterspørges regelsæt for vintertræning for joller – tages op i kredsregi.
Opfølgning på sikkerhed tages op i alle
udvalg. Målet er at få alle sikkerhedsprocedurer samlet kortfattet i et ringbind, der
står tilgængeligt i klubhuset. Kan vi finde
en sponsor til anskaffelse af en hjertestarter.
7.	Hjemmeside og aktivitetskalender
v. Frank
Intet nyt som følge af Franks fravær.

8. Fanglinen v. Ulla
Vi har mistet 2 annoncører (bank og
sparekasse). Deadline for næste udgave
er den 23. marts, hvor alle sommeraktiviteter skal med! Anker vil skrive lidt om
det billede, vi har modtaget.
9.	Forberedelse af generalforsamlingen 20. marts 2013
Hver udvalgsformand/funktion har
forberedt 4-6 linjer om ”set & sket”/de
vigtigste aktiviteter i 2012 (til formandens beretning) v. alle
Endelig dagsorden v. Lars
Highlights skal sendes til Lars snarest.
Desuden blev den endelige dagsorden og
de indkomne forslag gennemgået.
10.	Forberedelse af medlemsmøde den
6. marts 2013 om udviklingsplan
Redigering af indkomne forslag – aftale
møde mellem 1. marts og 5. marts v.
udviklingsudvalg
Aftenens program v. Lars
Bespisning og traktement v. Poul Erik
og Henrik K.
Spisningen skal afvikles i tidsrummet 18.30 – 19.30. Derefter fortæller
en repræsentant fra ASC hvordan de er
kommet igennem processen, hvorefter
de indkomne forslag gennemgås og tilslut skal de markeres med ”K” (for kortsigtet), ”M” (for mellemsigtet) eller ”L”
(for langsigtet).
11.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Værktøj til bestyrelsesoverblik over
medlemsstatus (Bent R. er tovholder på
nyt værktøj til bestyrelsesoverblik)
Udviklingsplan for GS (Nedsatte
udvalg: Henrik M., Henrik K., Ole,
Egon og Lars)
Overblik over medlemmers indbetalinger
for 2013 gav ikke anledning til bemærkninger.
9

Ingen mødebehov i udvalg
medlemsmøde den 6. marts.

inden

12. Eventuelt
Vi har fået sponsoreret brugte borde og
stole fra SOSU-skolen i Aabenraa gen-

nem forældre til et juniormedlem og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det
nye møblement og bad om at en tak blev
sendt videre til rette vedkommende.
Bent Rasmussen

REFERAT AF
GENERALFORSAMLING
13
20. marts 20

1. Valg af dirigent
Poul Erik Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht.
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste, at der ifølge optælling
fra foreningens sekretær, af de fremmødte, var 65 stemmeberettigede, som
alle havde modtaget stemmeseddel, jfr.
dagsordenens punkt 8.1
2. Valg af referent
Bent Rasmussen blev foreslået og valgt.
3. Beretning
Formanden aflagde beretning om årets
begivenheder i klubben og beretningen
blev godkendt uden kommentarer.
4. Forelæggelse af regnskab og budget
Kassereren gennemgik regnskabet for
2012, som blev godkendt uden kommentarer.
Ligeledes blev budgettet for 2013 gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
10

5.	Fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsen foreslog fortsættelse af kontingent og indskud på nuværende niveau,
hvilket blev godkendt.
6.	Fastsættelse af diverse priser og gebyrer
Her foreslog bestyrelsen, at bro-, pladsog halleje stiger med 10% fra og med
2014, hvilket generalforsamlingen godkendte uden kommentarer.
7. Forslag til vedtægtsændringer
7.1 Forslag fra medlem – ændring af § 2
pkt. 2
§ 2 pkt. 2 i dag:
GS’s formål er som dansk sejlklub at
fremme interessen for sejlads, godt
sømandskab og navigation og at varetage
opgaver af fælles interesse for klubbens
medlemmer.
Medlem foreslår § 2 pkt. 2 ændret til:
GS’s formål er at dygtiggøre medlemmerne i sejlads, sømandskab og navigation og varetage opgaver af fælles inter-

esse for klubbens medlemmer samt udbygge kammeratskabet.
Forslagsstilleren Hans Peter Novrup
motiverede forslaget med bl.a. at nævne,
at der ikke længere var nogen grund til, at
der stod ”som dansk sejlklub”.
Formanden argumenterede for, hvorfor
bestyrelsen ikke mente, at der var begrundelse for denne vedtægtsændring og fra
forsamlingen udtalte Boy Lindholm, at
han ikke mente, at klubben skulle drive
sejlerskole og Hans Jørgen Laustsen
mente, at vi skulle være meget varsomme
med at inddrage formål som at dygtiggøre
medlemmerne i ”sømandskab” og ”navigation” i vedtægterne.
Afstemningen om forslaget ved håndsoprækning viste at 1 stemte for forslaget og
de resterende medlemmer imod og forslaget blev dermed ikke vedtaget.
8. Indkomne forslag
8.1 Eksklusionssag (fra bestyrelsen)
(Behandles på generalforsamlingen kl.
19.45 af hensyn til vedtægtsmæssig berettiget mulighed for tilstedeværelse af
ekskluderede medlem under dette punkt.)
Det pågældende medlem var mødt.
Formanden gennemgik de skriftligt fremsendte påtaler omkring broanlæg, eltilslutning, regler for arbejde på både og
opførsel overfor havnemester, der var
årsag til, at en enig bestyrelse havde besluttet eksklusionen. Desuden omtalte han
den af det ekskluderede medlem fremsatte
trussel og nævnte yderligere, at Dansk
Sejlunion havde været med på sidelinjen i
hele processen.
Det ekskluderede medlem rettede i sin
forsvarstale et skarpt angreb på bestyrelsen og mente, at der var stor forskel på,
hvem der kunne tillade sig til det ene og
det andet og han mente at kunne tilbage-

vise bestyrelsens påstande mod ham og
at han havde fået de fornødne tilladelser
til det, der var nævnt i påtalerne omkring
broanlæg, eltilslutning og at arbejde på
både sin og andres både.
Fra forsamlingen spurgte Jens Lorenzen
til den fremsatte trussel og om der var
juridisk belæg for, at den kunne politianmeldes. Svaret fra formanden var, at det
havde man ikke undersøgt nærmere.
Dirigenten nævnte, at forslaget krævede
2/3 flertal af de afgivne stemmer for at
blive vedtaget, jfr. vedtægternes § 6, stk.
8 og § 16.
Fra forsamlingen var der ønske om, at
det ikke var medlemmer af bestyrelsen,
der varetog optællingen af den skriftlige
afstemning og der blev derfor udpeget 2
personer, Lisbeth Nissen og Hans Jørgen
Laustsen til at foretage optællingen i overværelse af dirigenten.
For forslaget stemte 52 og imod (eller
blank) stemte 9.
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens
forslag om eksklusion herefter var vedtaget.
8.2 Udviklingsplan for Gråsten Sejlklub
(fra bestyrelsen)
Kort præsentation af prioriterede
idékatalog – accept til at gå videre med
forundersøgelser.
Formanden gennemgik kort udviklingsplanen herunder afholdt møde den
06.03.2013, det nedsatte udvalg samt den
prioriterede liste. Det videre forløb vil
være, at der nedsættes nogle arbejdsgrupper inden for den de enkelte områder og
man kan skrive sig på der, hvor man har
lyst til at være med og måske kan bidrage
med nogle af sine kompetencer.
Fra forsamlingen efterlyste Jens Lorenzen
løbende orientering fra gruppernes arbejde og formanden svarede, at det kommer
med i bestyrelsesreferaterne, som bliver
11

offentliggjort på hjemmesiden kort efter
afholdelse af bestyrelsesmøderne.
Forsamlingen gav bestyrelsen accept til
det videre forløb med udviklingsplanen.
9.	Valg til bestyrelse og suppleant
Bestyrelsesposter:
Kasserer Bent Brüning (modtager genvalg) – Genvalgt.
Sejladsudvalgsformand Niels Goosmann
(modtager genvalg) – Genvalgt.
Broudvalgsformand Ole Rieck (modtager
genvalg) – Genvalgt.
Klubhus-udvalgsformand Frede Nielsen
(modtager genvalg) – Genvalgt.
Juniorudvalgsformand Henrik Markussen
(modtager genvalg) – Genvalgt.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Hans Peter Novrup (modtager
genvalg) – Genvalgt.
Revisorsuppleant: Ikke besat – Ingen suppleant valgt.
11. Eventuelt
Kaj Funder nævnte, at han har pæle
liggende, såfremt vi ønsker nogle til
udskiftning af dem, der er angrebet med
pæleorm. Desuden efterlyste han hvor
ungdommen er henne på generalforsamlingen!
Christian Eskildsen spurgte ind til det bestyrelsesreferat, hvor der var nævnt, at hallen skal være disponibel for juniorafdelingen om sommeren. Han ville gerne have
sin bådvogn derind og haludvalgsform-
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anden mente nok, at der kunne blive plads
bagerst i hallen.
Inge Kryhlmann mente ikke, at det var
nødvendigt at opbevare bådvogne derinde om sommeren, men ville hellere have
parkeringspladser til biler i stedet. Desuden ville hun gerne vide, hvor tit Egernsundbroen åbner i den kommende sæson,
da hun havde hørt, at der skulle komme
ændringer til den hidtidige timedrift.
Formanden svarede, at regulativerne
omkring hallen vil blive tilrettet og at
bestyrelsen ikke var orienteret omkring
eventuelle ændringer i åbningstiderne for
Egernsundbroen; men man ville kontakte
kommunen.
Til sidstnævnte forslog Hans Jørgen
Laustsen, at man koordinerer henvendelsen med de andre brugere af broen
(erhvervsvirksomheder og klubber).
Til slut takkede formanden dirigenten for
veludført arbejde samt medlemmerne for
stort og aktivt fremmøde. Og endelig lød
der også en tak til den øvrige bestyrelse
for det gode samarbejde samt en stor tak
til havnemesteren.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.30.
Bent Rasmussen
Referent

Poul Erik Hansen
Dirigent

SØSÆTNING-FÆLLESTRÆNINGSTANDERHEJSNING
Lørdag den 6. april 2013 var der fælles
søsætning.
Isen var knap nok forsvundet, men vejret
var fint og de 4 første både kom godt i
vandet.
Samtidig var der hos juniorerne stor
travlhed, da der var fællestræning for
juniorer, der kom fra det ganske land.

Standerhejsningen fandt også sted, som
sædvanligt var der mange mennesker,
god stemning, sildebord til de voksne og
pølser til børnene (med tilbehør!)
Sæsonen er skudt i gang og sommeren kan
indfinde sig. Det kan ikke gå for hurtigt!
U.R.

FRA PROGRAMUDVALGET:

Besøg af forsikringsselskabet Codan d. 6. februar.
Omkring 18 personer havde fundet vej til
GS klubhus, hvor vi havde besøg af en
assurandør fra Codan.
Han fortalte os lidt omkring forsikring
af fritidsbåde og hvilken faldgrupper der

er. Der var en del spørgsmål også vedr.
forsikring af huse m.m.
Så alt i alt en god aften.
Poul Erik Petersen
13
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Carsten Novrup

LM 23, CINDY

201

202

203

204

Sagitta 20, SUSSI

205

Henning Norup

206

Drabant 22, PEGASUS

207

Bruce Wakelin

208

Ledig

209

Johannes Juhl

210

Mayland 20, OLIVIA

211

Bianca 28, CHER

212

Fini Dyrgaard
257

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

258

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

259

261

262

Pedro Donky, BIBBI
Frank Jessen
Kings Cruiser 33, MARTINIQUE
Poul Erik Petersen
Bavaria 36, ATHENE
Jørgen Sommer
HR Rasmus 35, NANOK
Jens Hohwü
Grand Soleil 343, MY FLY
Peter Terp
Capalina 36, BALASIN
Egon Rerup
Jeanneau 35, QUEEN
Tage Møller
Scanmar 33, LA BELLE
Jens Klepper
X-79, nn
Johan Falkenberg Rasmussen
Nordborg 33, PASSAT
Bent Rasmussen
Dufour 34 Performance, ZOOM-OUT
Søren Sejersbæk Tychsen
Bavaria 37 Cruiser, MALENE
Bernhard P. Kluge
Bianca 36, LE PETIT
Lars Møller
Jeanneau 35, LANETTE
Hans Jørgen Laustsen
Bavaria 36, CARPE DIEM

Leif Matthiesen

260

L23, NAIMA

213

Erling Knudsen
256

Jørn Skovsen

255

404, M & M

John Theodor Jensen
Saga 27, ANNETTE
Àrni Helgason
Winga 25,
Børge Bach-Hansen
Maxi 84, FRU HANSEN
Thomas Hjorth
Granada 27, ARIAL
Dorte Melgaard Petersen
Granada 31, FILIA
Tonny Sandau
LM30, CHARISMA
Poul Nielsen
Bavaria 31, NANNA
Michael Byllemos
Bianca 320, MIRO
Niels Goosmann
Bianca 320, M'HONEY
Henrik Markussen
First 305, CIEL
Claus Fischer
Bandholm 30, WEGA
Jan Peter Grigat
Cafe 27, CALIXTUS
Poul Fribo
X-99, X-DREAM
Bjørn Vestergaard
Bavaria 30, SANTANA
Nicki Lundstrøm Holm
Elan 31/33, CAPELLA
Jens Lorenzen
Elvstrøm 32, RISK IT

L23, SYLFIDE

214

254

Lorenz Schmidt

253

Wille Lahrmann

252

Bianca 27, FRU VAARBJERG

215

251

Carlos Furtado

250

Marie Dall

249

Hans Jørgen Vaarbjerg

Trond Kjeller
Nordborg 26, JAKOB
Christian Eskildsen
Passat 26, MELIAN II
Frede Nielsen
Scampi 30, NIELSEN II
Per Holt Jessen
Grinde, NANNY
Bjarne Brudvig-Hansen
Danboat 28, GULINN
Ole Rinneberg
HR 26, FRIVAGT
Peter Jørgensen
Granada 27, DE 3 ÅRSTIDER
Anker Hansen
Grinde, BLÅHVALEN
Bent Brüning
Drabant 27, MILLE
Margit C. B. Hansen
Grinde, OLE UHL
Peter Øland
Scampi 30, FRIGG
Bjørn Bach-Hansen
Rode 30, AMALIE
Bent Junk
Bavaria spec., JU-LU
Finn Hjorth
Granada 32, ANNE
Bernhard Jessen
Beneteau 39.3, VOLARE
Peter Wettengel
Espace 1100, MONIC

Lasse Køjner

248

263

Kenneth Jessen

216

Bro B 2013

264

Ebbe Horsted

Shipman 28, SKIPPY

LM 27, HANNIBAL

Elvstrøm 25, VIKI

Bayliner 265, AMALIE

Ledig

Granada 23, OVER GEVIND

Saga 27, LOREENA
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GS-Jolle, SYDBANK

GS

Ledig
Lars Frank Rerup
Campion 595 Allante, XXXX
GS
Kegnæs, MADS
Palle Hinrichsen
Tern 425, XXXX
XXXX
GS
Kegnæs, ONKEL ANDERS
GS
Kegnæs, ANDERSINE
Gunnar Høj
Rode 32, FIRE LADY
GS
GS-Jolle, JUBAS

Ledig
Søren Vogelius
Skilsø 23, SYLVIA

Carl Johan Johannsen
LM 23,
Torben Jørgensen
Euro 25, ASLAK

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

111

110

109

108
XXXX
107

106

105

104

103

102

127

126

115

112

101

114

113
Jan Aaskov
Finark 25, KERUBEN 2
GS
606, SYLVESTER
Bertel Kümpel
Folkebåd, KLUK
Jesper Bundgaard Nielsen
Spækhugger, SLUF
Jetta Højgaard
BK 2000, denLille
Rasmus Westermann
Drabant 22, MARY
Finn Goldberg
Maxi 77, SKIBET
Herman Eggert
Banner 28, JOHANNE
Verner Seidel
Saga 27, ATHENE
Dan Filtenborg
RJ 85, NO NAME
Jonny Nielsen
Fjord 271,
Frede Jessen
LM 27 Spec., SAUNA
Benny Christensen
Tresfjord 28, NANNA
Rolf Knapp
Nimbus 2600, FREYA

Espace 1100, MONIC

Erik Bolbro Nielsen
143
Cheoylee 36 ketch, SANTA MARIA
Kaj Hansen
142
Nordborg 30, SOMMERFUGL
Svend Hansson
141
Albin Alpha, AMINA
Michael Møgelgaard
140
Van de stadt 36', PELINORE
Svend Anders Olesen
139
Halberg Rassey 29, FUNNY GIRL
Annette Hansen
138
LM 81, JAMA
Finn Hjermov
137
Monsun 31, HAVLIV
Frede Schmidt
136
Junker 26, INGE BIRGIT
Jørgen Rye
135
Jasmin 25, FRIGG
Henrik Andersen
134
Acent 26, KALAMAHE
Stig Rosenbeck
133
Parant 25, MELA
Hans Pontoppidan
132
Drage, MARINA
Bent L. Holm
131
Luna 26, DORTE III
Henning Janke Markussen
130
Drabant 27, JANKE
Poul Erik Hansen
129
Platgatter, ARGO
Henrik Kirkeby
128
Targa 96, JAMBE

Bro A 2013

Elvstrøm 32, RISK IT

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

Hans Mortensen
Bruce Roberts, CHATRINE
Esben Nowak
Tresfjord 29, JACIDA
Jes Knutzen
Fjord 24, NIL

Comfortina 32, CARPE DIEM

Bent Pedersen

Dufour 385, ANNE-MI III
Lars Gormsbøl
Granada 28, LIFE STYLE
Kaj Nissen
Danboat 29, INA
Ole Rosenvind Rieck
Impala 36, FREJA
Boy Lindholm
Ballad 30, TOURNESOL
Ernst Thiessen
Motorbåd,
Knud Erik Zahn
Athena 34, ILIOS
Preben Calender Christensen
Naver 27, TAI LI
Hans Peter Novrup
X332, X-TRA DEJLE
Thomas Cullberg
Maxi 84, TEMA
Stig K. Nissen
Dufour 36,
Inge Kryhlmand
Carat 34, LOLA II

Henrik Kjær

Knud Paulsen
BB 10-METER, PELIKANEN
Bent Asmussen
Bavaria 37, RITA

Bavaria 36, CARPE DIEM

2013-2014
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Fornavn

Efternavn

Mail adr.

Land

1445

Tonny
Morten G
Jan Peter
Annette

Sandau
Sørensen
Grigat
Hansen

Sandau@surfpost.dk
mgs@miltonmegatherm.dk
jan‐peter.grigat@team.de
John‐annette@hotmail.com

DK
DK
D
DK

Tlf. nr.
20330924
+49 (4641) 9860 -642

29635855

Ansøgning
(reg. Dato)

Ansøgt antal
gange

Medl.nr.

Venteliste sep. 2012

20.08.2012
16.07.2012
09.08.2012
28.08.2012

2
1
1
1

Bådtype/størrelse

Bådnavn

LM 30/
Granada 31/
‐ /8,5x2,9
LM81/8,1x2,9

Charisma

JAMA

EFTERLYSNING AF MASTEEJERE!
Pladsudvalget har tidligere (Fanglinen
okt-10 og Fanglinen sep-12) efterlyst
ejere til master uden navnemarkering
henlagt på mastereol ved grillpladsen,
uden at det har givet resultat. I efteråret
2012 blev 3 stk. master henlagt til Vestsiden af bådhallen, hvor de stadig ligger
uden nogen ejer har givet sig til kende!

Sidste chance: Er masterne ikke forsynet
med navn – bådnavn og tlfnr. Senest
Den 31.maj 2013, vil de blive fjernet fra
Gråsten Sejlklubs område.
Med venlig hilsen
Egon Rerup

JUNIORAFDELINGEN AFHOLDER
2 STÆVNER TIL SOMMER
Vi håber som sædvanligt på medlemmernes forståelse, når vi som en del
af Sejlsport Sønderjylland / Lillebælt
Sydkreds skal tage del i afviklingen
af årets kredsstævner og skabe noget
aktivitet rundt om i klubberne.
GS juniorafdeling skal i løbet af sæsonen
afholde følgende 2 stævner:
15. – 16. juni
2. Sønderjysk Open jollestævne.
17. – 18. august
Holdsejladsstævne i Feva-joller.

udenbys joller samt til de campingvogne,
som forældrene medbringer til overnatning.
Og vi vil derfor lægge beslag på noget
af det areal, der normalt bliver brugt til
parkering – så påtænker du f.eks. at sejle
på sommerferie og først være tilbage efter
den 16. august, vil vi bede dig være lidt
opmærksom på, hvor du parkerer din bil!
Vi vil som altid sikre, at der er plads til
alle i klubben – også i de korte perioder,
hvor vi er nødsaget til at spærre en del af
pladsen af.

Som tidligere år begynder vi allerede
torsdagen før at gøre pladsen klar til de

På juniorafdelingens vegne
Bent
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Du behøver ikke sejle
Svanemærket

verden rundt for at finde
det rigtige trykkeri...

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

IHLE

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!ihle@ihle.dk
Tlf.:
74 44 11 00
• E-mail:
818

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

FRA PROGRAMUDVALGET:
Besøg på Schiffartsmuseum i Flensborg

d. 9. marts

Vi mødtes ved Flensborg Skibsfartsmuseum, hvor 20 personer havde fundet
vej trods en bidende kulde.
Vi fik en yderst interessant guidet tur
gennem museet, hvor vi hørte om
Flensborgs historie op gennem tiden.
Et besøg på museet kan varmt anbefales.
Poul Erik Petersen
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FREMTIDSPLAN
MED GULE ÆRTER
Den 6 marts 2013 var klubbens
medlemmer inviteret til gule ærter og et
kig ind i fremtiden for GS.
Det blev noget af et tilløbsstykke, 80
personer var mødt op.
Frede Havnemester havde med hjælp fra
fru Inge og barnebarnet Morten tryllet
spandevis af gule ærter med flæsk og
pølser frem. Stemning og ærter var rigtig
gode.
Carsten Schmidt, kasserer fra Aabenraa
sejlklub var til stede og han kunne fortælle
om deres nye flydebroer og hvordan
20

forberedelser og økonomi var kommet på
plads.
Der var lavet plancher med ideer og
tiltag og efter formandens uddybende
forklaringer, gik folk i gang med at
vurdere, hvad man synes, var mest
interessant at få gang i, og hvor hurtigt det
skulle laves.
Det blev en god og meget spændende
aften hvor alle havde mulighed for at
komme til orde.
U.R.

FORÅRSTID

– KLARGØRING AF BÅD!
Endelig kan vi komme i gang med
forårsklargøringen af skibet – dejligt.
Men husk nu lige!!
•	At være miljøbevidst under og efter
klargøring
•	Tomme malerbøtter – oliedunke –
gamle batterier – afskrabet bundmaling
– brugte pensler/malerruller ikke må
efterlades på GS – området
•	Husk du kan låne/leje miljøgodkendt
støvsuger/sliber i klubben
•	Efter søsætning skal alt vinterafdækningsgrej anbringes indenfor stativet
eller fastsurret på bådvognen, så den
kan flyttes

•	Flere bådvogne vil blive kørt til
sommeropbevaring på kommunens
tidligere materialegård, så bl.a. derfor
skal de være forsynet med: navn –tlf.
nr. Og bådnavn. Området er indhegnet
og normalt aflåst. Nøgle kan lånes hos
havnemesteren.
Med venlig hilsen
Egon Rerup
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FOREDRAG

med Kirsten og Kim fra SY SOL
I samarbejde med FTLF Sdr.Jylland
havde vi arrangeret at Kirsten og Kim
kom på besøg, og fortalte om deres
fantastiske tur fra Alaska til Grønland
gennem Nordvestpassagen.
Cirka 80 personer var mødt op, for at høre
om deres spændende rejse.
FTLF står for: Foreningen Til
Langtursejlernes Fremme.

22

d. 13. marts
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FESTUDVALGET:

ARRANGEMENTER 2013
Kære GS’er! så er der tid til at sætte indtil flere ”X” i kalenderen!

Standerhejsning: Sildebord med tilbehør!
6/4 kl. 13.00
Pinsetræf Mjels Vig:
18/5 til 20/5
Havnefest i bådhallen, musik, dans og grill til medbragt mad.
Fredag d. 21/6
SOMMERFERIE
Sensommer tur: Schaussende Tursejlere.
31/8 til 1/9
Mandetur, med fælles morgenkaffe i klubhus inden afgang.
21/9 til 22/9
Standerstrygning: Grillpølser, øl/vand til alle,
26/10 kl. 13.00
Informationer om de enkelte arrangementer vil blive offentliggjort i fanglinen/
klubhuset, forud før hvert arrangement. Tilmeldinger er nødvendige af planlægningsmæssige årsager, til følgende arrangementer:
Pinsetur (vildsvin bestilles forud)
Sensommertur
Mandetur (morgenkaffe + mad bestilling)

Dit festudvalg,
Henrik Kjær
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Nyt fra
juniorafdelingen
JUNIORAFDELINGENS
SOMMERAKTIVITETER
Selvom det i skrivende stund burde være forår, ligger der stadig sne udenfor og det er
hundekoldt; men foråret er sikkert lige om hjørnet og vi er i juniorafdelingen i fuld gang
med at gøre klar til den kommende sejlsæson, som vil blive præget af dels de mange
nye juniorer, der er kommet til og dels den efterhånden store flok af sejlere, der vil helt
til tops på kapsejladsbanerne, så vi vil i juniorudvalget bestræbe os på at yde det bedste
for at tilfredsstille alle og ”dele sol og vind lige”.
Det er således vores håb, at alle kan finde noget af interesse i vores sommerprogram:

4. APRIL OG FREMEFTER INDTIL SOMMERFERIEN
Kapsejladstræning for øvede sejlere hver tirsdag og torsdag aften.
5. – 7. APRIL
OCD VLH/Talent-lejr for tilmeldte optimistsejlere fra hele landet.
13. APRIL
Forårstræning for tilmeldte optimistsejlere.
20. APRIL
Klargøringsdag i juniorafdelingen – joller og grej skal forårsklargøres.
2. MAJ OG FREMEFTER INDTIL SOMMERFERIEN
Træning for C-sejlere hver tirsdag og torsdag aften.
25

2. MAJ – 19. SEPTEMBER
Alle torsdage starter vi træningsaftenerne med fællesspisning.
15. – 16. JUNI
Sønderjysk Open – kredsstævne for alle jolletyper i GS.
28. JUNI – 1. JULI
Kredssommerlejr i Aabenraa Sejl Club for alle juniorer.
8. JULI – 4. AUGUST
Sommerferie – vi sejler kun i begrænset omfang.
6. AUG. – 19. SEP.
Træning for alle juniorer hver tirsdag og torsdag aften.
17. – 18. AUGUST
Holdsejladsstævne i Feva-joller i GS.
Om lørdagen afholder vi også ”Prøv-noget-nyt” i samarbejde med DS.
31. AUG. – 1. SEP.
Sensommertur arrangeret af festudvalget i seniorafdelingen.
21. SEPTEMBER
Klubmesterskab i juniorafdelingen.
Ovenstående er primært kun det, der afvikles i GS og der er selvfølgelig et stort udbud
af aktiviteter andre steder og stævner afholdt i kredsen kan ses på kredsens hjemmeside:
www.sejlsportsyd.dk.
Desuden kommer der i lighed med sidste år også elever fra Adventure Efterskolen i
klubben både før og efter sommerferien for at de nogle tirsdage og torsdage kan udøve
diverse aktiviteter på vandet.
Vel mødt! Bent
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BREV TIL JUNIOR AFDELINGEN

I dag kom en af Adventure Efterskolen`s
elever Kasper hen til mig og spurgte”,
hvornår skal vi ud at sejle ”
Jeg kunne kun svare ham, efter de nye
regler fra søfartsstyrelsen, skal vandet
være ca. 8-10 grader før vi må sende
elever ud på vandet.
Det undrede Kasper meget, da han vidste,
at vi var et par stykker i GS som sejlede
Laser vinteren igennem.
Efter Præstø ulykken er der kommet
skrappere regler for sejlads med elever og
dem skal og må vi overholde. Reglerne
gælder ikke for private sejlere og personer
tilknyttet en sejlklub.
På skolen har vi haft besøg af Søfartsstyrelsen, som gennemgik vores procedure for sejlads med elever, da vi også har
kajakker og surfere.
De gav ingen anmærkninger, alt var i
orden.
Men jeg forstår godt Kasper, han var en
af de 8-10 elever jeg havde med i klubben
i efteråret og havde en stor oplevelse af
vores 2 ugentlige aften sejladser, som
både gav ham selvtillid og personlige
sejre.
Når man ser at en m/k står og tripper for
at komme i vandet og tillige får en glæde
ved at sejle, bliver man selv glad og håber,

at der bare er et par stykker af dem, som
efter opholdet hos Adventure Efterskolen
melder sig i en sejlklub.
Set udefra, kører Junior afdelingen i
GS fantastisk, der er en masse forældre
tilstede og en hyggelig og afslappet
atmosfære.
Grejet og bådene er i orden og sikkerheden
er i top.
Her tænker jeg på ledsager både og brovagt som instruktørerne konstant er i
radio kontakt med.
Jeg vil gerne på Adventure Efterskolens
og egne vegne takke folkene bag alt dette,
særlig Bent, Morten og Henrik, som jeg
altid kan ringe til og lave aftaler med.
Tak for efterårs afslutningen, hvor Bent
og Henrik stillede deres både til rådighed
for at give eleverne en fed tur til Flensborg
med efterfølgende frokost mellem Okse
øerne.
Tak for efterårs sæsonen. Jeg er sikker på,
at vinteren snart slutter, så vi kan komme
ud at sejle ca. 1 maj.
Mvh. Adventure Efterskolen.
Jan Slot.
27

2 UNGE GS
JUNIORSEJLERE HÆDRET
Ikke uden grund er 2 af vore juniorsejlere,
Julie T. Havn og Kenneth Frederiksen,
blevet hædret for deres opnåede resultater
i optimistjollen i 2012 ved det nyligt afholdte årlige GSI-arrangement på rådhuset i Gråsten.
Begge sejlere har trænet utroligt flittigt
gennem hele sæsonen og brugt stort set
hver eneste weekend fra marts til november på deres store fritidsinteresse og
enten været på træningslejr eller har sejlet
stævne foruden, at der selvfølgelig også er
blevet trænet om aftenen på næsten alle
hverdage – men skolen har jo også lige
skulle passes ved siden af sporten. Selv
ikke vinteren igennem går de i hi fra deres
elskede sport og tager i stedet på adskillige træningslejre og viser vinteren sig fra
sin lidt for barske side og vandene fryser
til, ja så er der jo muligheder nok for at
komme ud at træne under sydligere – og
varmere – himmelstrøg.
De har været til et utal af stævner rundt
i hele landet sæsonen igennem og begge
kvalificerede sig til Nordisk Mesterskab,
som sidste år blev afholdt i Pärnu i Estland, hvor de både skulle dyste individuelt
og i holdsejlads. Desuden har de været til
flere udenlandske stævner, bl.a. på Garda
søen i påsken, et forårsstævne i Holland
og et stævne på Schweriner See i Tyskland i efteråret.
Julies bedste resultater i 2012:
• NM: Opnåede en 24. plads individuelt
af 78 sejlere og vandt sølv i holdsejlads
for piger.
28

• DM: Opnåede en 19. plads individuelt af
102 sejlere og vandt bronze for 3. bedste
pigeplacering.
Kenneths bedste resultater i 2012:
• NM: Opnåede en 27. plads individuelt
af 97 sejlere og vandt sølv i holdsejlads
for drenge.
• DM: Opnåede en 9. plads individuelt af
102 sejlere.
• Blev desuden både Jysk og Sønderjysk
Mester.
Men uden forældrenes store opbakning
– og ikke mindst velvillighed til at åbne
pengepungen, har det ikke været muligt
for sejlerne at dyrke deres sport så intenst,
som det har været tilfældet. Forældrene
har desuden lagt bil til adskillige kilometer på landevejene og ofte med ”sneglehuset” på slæb, så det har været muligt at
overnatte til fornuftige priser og lægge
lidt penge til side til næste stævne.
Så det er fuldt fortjent, at borgmesteren
kunne lægge en Gråsten-medalje om
halsen på de to flittige juniorsejlere og
lur mig, om ikke de har ambitioner om at
komme endnu højere op på podierne i den
kommende sæson og at NM kunne blive
skiftet ud med EM eller VM.
Herfra skal i hvert fald lyde et stort
tillykke med bedrifterne og pøj-pøj med
resultaterne i den kommende sæson.
Sejlerhilsen - Bent

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

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

WWW.RAMBOLL.DK
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA
- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
FORDELENE VED EN NY VOLVO
PENTA MOTOR

FORHANDLING AF

GAFFELTRUCKS

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

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

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

Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Biler

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

ApS

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

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

www.volvopenta.dk

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

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

GRÅSTEN SEJLKLUBS 10 BUD
- Følg klubbens vedtægter.
Måske kan du ikke se meningen med
reglerne eller er direkte uenig - men
det er dem der udgør klubben og er en
nødvendighed for at den kan fungere.

- Udfør din arbejdspligt uden vrøvl.
Din arbejdskraft er en af årsagerne til at
priserne kan holdes på et niveau hvor alle
kan være med. Samtidig oplever du at være
del af et behageligt fællesskab.

- Vær miljøbevist på land og vand.
Tænk på vores børn. Og overholdes
miljøreglerne ikke kan både du og klubben
blive pålagt meget høje udgifter til bøder og
oprydning af forurening.

- Respektér- og tal pænt til- og om andre.
Klubben er et sted hvor medlemmer skal
kunne dele deres sejlsportsinteresse og
være lige uanset status.

- Vær en del af klubben ved at deltage i
dens arrangementer.
Der sker ikke noget i klubben med mindre
at der er medlemmer der møder op - det
gælder også dig.
- Hold klubben pæn og rydelig.
Flyder der noget affald, så saml det op også selv om det ikke er dig der har tabt det.

- Følg anvisninger fra udvalgene.
Formanden for udvalgene er valgt til, efter
bedste evne og overbevisning, at varetage
en del af klubben men den dertil krævede
bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også
selv om du måske ikke er enig.
- Vis hensyn og behandl klubbens grej som
dit eget.
Klubbens ejendele er også medlemmernes
ejendele. Bliver der ødelagt noget må
pengene tages ud af den pulje der
finansierer arrangementerne.
- Vær behjælpelig og giv en håndsrækning
hvor der er behov.
Næste gang er det måske dig der har behov
for hjælp.
- Giv plads til andre.
Pladsen i klubben er begrænset hvilket
kræver medlemmernes forståelse.
Vær villig til at vige hvis pladsen skal
bruges under stævner eller søsætning og
optagning af både.
Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at
overnatte ude.
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Vinteropbevaring - Marina
Optagning - Søsætning op til 28 T

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

Døgn Tankning af Marinediesel

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

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

Ihle grafisk produktion, Broager

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

