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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
Sa er vi ved at være i mål med endnu et år
i Gråsten Sejlklub. Snart skriver vi 2014 i
kalenderen.

kunne spare en stor sum penge på trykomkostninger, da det ikke er billigt at trykke
"Fanglinen" i det nuværende layout.

2013 har været et fantastisk år i GS. Sommeren har vist sig fra sin gode side. Og
så har vores juniorafdeling haft succes ud
over alle grænser.
En markant tilgang af nye medlemmer og
så de flotte resultater på vandet, der i den
grad er med til at sætte Gråsten Sejlklub på
landkortet.
Fantastisk flot med det umådeligt høje
aktivitetsniveau i klubben og det resultat,
der kommer ud af det.
Tak til alle jer, der altid medvirker til det,
og tak til jer, der har medvirket ved de
forskellige arrangementer hen over sommeren.

Bestyrelsen er hen over sensommeren blevet noget forundret over Dansk Sejlunion
og den måde, som DS har håndteret en
klage på fra det medlem, som bestyrelse og
generalforsamling tidligere har ekskluderet
fra GS. Bestyrelsen har måttet bruge både
tid og penge på at rejse til København for
at deltage i en høring i sagen. En sag der
både tidligere er suverænt afgjort i GS
og har fulgt DS- og GS-vedtægter til punkt
og prikke. Bestyrelsen afventer i skrivende
stund en endelig nedlukning i DS af denne
sag.

Bestyrelse og nedsatte arbejdsgrupper
arbejder hen over vinteren videre med en
udviklingsplan for GS. Vi regner fortsat
med at kunne præsentere forslag på kommende generalforsamling i marts.
Bestyrelsen overvejer i øjeblikket, om
"Fanglinen" skal overgå til den digitale
verden. At forstå på den måde, at klubbladet om et stykke tid kun bliver at finde
som en web-side udgave. Selvfølgelig suppleret med en printet udgave, der fortsat vil
kunne afhentes i klubhuset af dem, der har
fravalgt internet og pc som en del af den
hjemlige møblering. Herved vil klubben

Jeg skal som sædvanlig opfordre til, at
vi heller ikke i denne vinter "går i dvale"
sammen med vores både. Gør brug af
sejlklubben hele året.
Kom ned og få en god snak med andre
medlemmeri den mørke og kolde tid.
Afsluttende vil jeg takke alle i GS for godt
klubkammeratskab samt gode tiltag og
aktiviteter i året, der nu snart rinder ud.
Med de bedste ønsker for alle familier i
GS om en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår.
Lars Chresten Møller
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G.S. Seniorteam

Program 2013-14
05.11.2013
Oprydning med frokost kl. 09.30
26.11.2013
Bowling i Kruså, Eisbein med tilbehør.
		
Vi mødes 10.45 kl.11.00 begynder vi at bowle.
10.12.2013
Julefrokost i klubhuset kl.12.00
		
(husk at medbringe en lille gave til ca. 20,-kr.)
14. 1. 2013
Kaffe og Pouls lagkager kl.15.00
28. 1. 2014	Foredrag af Major Per Holt Jessen (Grinde ”Nanna”)
		
Han vil fortælle om sit liv, som jægersoldat, frømand og
		
sine udstationeringer i brændpunkterne.
11. 2. 2014	Bowling i Kruså med Spareribs spisning, vi mødes i Kruså
10.45 og spillet begynder kl.11.00.
25. 2. 2014
Nærmere følger
11. 3. 2014
Forårsklargøring af grill, møbler mm.
Husk tilmelding, senest 3 dage før. anker@mail.dk - 74442236
Hilsen Frede og Anker

Program-udvalgets

VINTERTILBUD
Den 15 januar og den 20 februar er der muligt at komme med marinehjemmeværnet på aftensejlads med det gode skib HMv910 Ringen.
Ringen er et forholdsvis nybygget skib og ligger i Aabenraa.
Ombord stigning: Gammelhavn Aabenraa kl 17.45 og turen varer til kl
22.00. Tilmelding efter først til mølle princip, til Poul Erik Petersen.
programudvalg@graasten-sejlklub.dk
Den 29 januar kl 19.00 i klubhuset kommer Berit og Erik Hyldager og
fortæller om deres tur i Caribien.
Den 05 februar kl 19.00 i klubhuset kommer Jørgen Farre og tjekker
vores redningsveste.
Den 05 marts har vi en spændende aften med gode ideer. Georg Gearløs
ombord. Se side 21.
Vi ses.
Programudvalget.
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
06. maj 2013

Fraværende: Jørgen (suppleant Jens
Hohwü mødt i stedet), Poul Erik, Frank,
Peter og Niels
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
3. april 2013
Referatet godkendt og lagt på nettet.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget div. reklamemateriale og klubblade fra naboklubber. Vi har modtaget et
eksemplar af DS’ jubilæumsbog, som vil
være tilgængelig for medlemmerne i klubhuset. Desuden er der modtaget nyt fra
Søfartsstyrelsen og div. tilbud fra DS.
3. Økonomi v. Bent B.
Vi følger nogenlunde budgettet og likviditeten er ok.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
Passiv:
Maibritt Hansen, Gråstenr
Junior: Rasmus L. Mikkelsen, Nordborg
Udmeldelser:
Junior:
Malthe C. Borup, Gråstenn
Junior: Anne Sophie Markussen, Gråsten
Junior:
Oscar Hansen, Egernsund
Ændring i udvalg:
Per Rosenberg:
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Flyttes fra junior
til klubhus

Kenneth Jessen:


Flyttes fra junior
til Klubhus

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Da der afholdes OCD-lejr for optimistsejlere samtidig med standerhejsning,
skal den efterfølgende spisning i klubhuset koordineres med de forældre, der
står for bespisningen af sejlerne. Der vil
i lidt begrænset omfang blive sat borde
og stole frem i klubhuset til klubbens
medlemmer og med udsigt til godt vejr,
vil de 2 arrangementer med lidt god vilje
fra begge sider udmærket kunne afvikles
sideløbende.
6.	Udviklingsplan – nedsættelse af
arbejdsgrupper og det videre forløb
Henrik M.: Træning for alle juniorer
er startet den 2. maj, hvor man ligeledes
lagde ud med torsdags-madklubben. Vindmåler er sat op og kan følges både på
nettet og på smartphone. Juniorerne har
været til stævne i Kolding og har sejlet
flotte resultater hjem.
Egon: Fælles søsætning er afsluttet –
den blev udvidet med 1 ekstra dag og vi
kan glæde os over, at det hele er afviklet
uden nogen form for uheld. Der er lavet
aftale med vognmand Lars Larsen igen
til efteråret, når bådene skal på land igen.
Der er lavet faste pladser til masterne.
Man skal huske at rydde op på pladsen

efter sig! Udvalgsmedlemmerne har fået
tildelt div. opgaver. Kvindelige udvalgsmedlemmer har plantet krydderurter.
Krabbebroen bliver reetableret. Modtaget
tilbud på renoveret traktor fra Henning
Larsen på 35.000 kr. – det blev besluttet,
at vi afventer med at anskaffe yderligere
en traktor indtil, vi er kommet længere
med udviklingsplanen.

omkring arbejdet med sikkerhedsreglerne
– Lars tager kontakt.

Jens (hal): Reparation af den nederste
del af østgavlen er planlagt til efteråret.
Udvalget sørger for plads i hallen til halliggernes vogne om sommeren.

8.	Hjemmeside og aktivitetskalender v.
Frank
Intet nyt pga. af Franks fravær.

Ole: Pæle er rammet og broarbejdet fortsætter lidt endnu.
Henrik K.: God tilslutning til standerhejsningen, hvor koordinationen med juniorafdelingens træningslejr forløb fint. Pinseturen går som sædvanlig til Mejlsvig.
Tysk sejlklub vil gerne leje hallen lørdag
den 22. juni, som er dagen efter vores
havnefest. Henrik aftaler de nærmere
omstændigheder.
Smudi: Udvalget har afholdt møde og
lavet arbejdsfordeling omkring de forskellige opgaver ved klubhuset. Der skal
opsættes et nyt urinal.
6.	Sikkerhed generelt – status fra
udvalg / funktioner, gældende
forholdsregler, hændelser mm.
Mappe med sikkerhedsregler for de
enkelte udvalg skal udarbejdes snarest
muligt. De enkelte udvalgsmedlemmer
skal være bekendt med de aftalte regler.
Opfølgning på arbejdet på de kommende
bestyrelsesmøder. Egon har udarbejdet
”Sikkerhedsregler for pladsen omkring
GS”. Forslag om at afholde en info-aften
for nye medlemmer, hvor der vil blive fortalt lidt omkring reglerne fra de forskellige udvalg. Klubbens forsikringsforhold
blev drøftet. Der søges vejledning hos DS

7.	Åbningstider for Egernsundbroen –
status v. Lars
Sønderborg Kommune har meldt tilbage
efter henvendelse fra ”Livet bag broen”,
at åbningstiderne for broen forbliver uændrede ift. tidligere år – dvs. med timedrift.

9. Fanglinen v. Ulla
Deadline for næste udgave er 31. august
og redaktøren opfordrer til, at medlemmerne sender beretninger og fotos fra
sommerens togter og aktiviteter!
10.	Udviklingsplan – nedsættelse af
arbejdsgrupper og det videre forløb:
Gruppe 1 – Bro/læ:
Ole + Lars +?
Gruppe 2 – Udendørsarealer:
Egon + Poul Erik + ?
Gruppe 3 – Pladsforhold juniorer:
Henrik M. + Peter + ?
Gruppe 4 – Bådstativer:
Egon + Smudi + Poul Erik + ?
Desværre er der kun forholdsvis få medlemmer, der gerne vil deltage i arbejdsgrupperne omkring udviklingsarbejdet for
GS. Foruden ovennævnte bestyrelsesmedlemmer er der kun yderligere følgende
antal til grupperne: grp. 1: + 3, grp. 2: + 1,
grp. 3: + 2, grp. 4: + 3 medlemmer. Grupperne går hurtigst muligt i gang med arbejdet og der rapporteres på de kommende
bestyrelsesmøder.
11.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Værktøj til bestyrelsesoverblik over
medlemsstatus (Bent R. er tovholder på
nyt værktøj til bestyrelsesoverblik)
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”Sejlklubbens sikkerhedsmanual” – ringbind opstillet synligt og tilgængeligt sted i
klubhuset. Bidrag fra alle udvalg og funktioner.
DS inddrages i sikkerhedsarbejdet.

12. Eventuelt
Det er vigtigt at udvalgsformændene
sender en suppleant til bestyrelsesmøderne, hvis der er noget højaktuelt at
berette om.
Bent Rasmussen

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
013

26. august 2

Fraværende: Afbud fra Smudi
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
6. maj 2013
Referatet godkendt og på hjemmesiden.

Junior:	 Katrine Bager Ulstrup, Nybøl
			
Jens Philip Sabado, Broager
			
Emma Christensen, Gråsten
 Cathrine Melgaard Christensen, Gråsten
			
Oliver Bachmann, Nybøl

2.	Siden sidst og indgået post v. Lars
Div. korrespondance med medlem før
sommerferien betragtes som værende afsluttet.

Udmeldelser:
Aktiv:	

Vor henvendelse til DS ang. hjælp
omkring sikkerhed har resulteret i en
tilbagemelding fra Tryg.

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Henrik M.: Stor tilgang af nye juniorer
og mange sejlere på vandet. Mangler
efterhånden joller til de lidt større sejlere.
Juniorafd. hædres på DS-arrangement
den 4. sep. pga. vores store tilgang af nye
juniorer. Sejlere har været til VM, EM og
NM i sommers. GS skal næste år afholde
kredssommerlejren. Vi mangler en træner
til afløsning for Morten. Påtænker at søge
div. sponsorater.

Mail fra medlem ang. broanlæg videregives til den respektive arbejdsgruppe.
WiFi på broen udvidet med nyt anlæg –
Frank følger op på installationen.
Div. invitationer m.v. er indgået.
3.	Økonomi v. Bent B.
Intet at berette.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
10

Klaus Fischer, Flensborg

Fra aktiv til passiv: Svend Gram, Padborg

Poul Erik: Der arrangeres kreds fællestur
til Boatshow i Hamborg i efteråret. Udvalget holder møde i september for at planlægge vinterprogrammet.
Egon: Der vil være optagning af både alle

lørdage i oktober – nærmere info i Fanglinen. Der er nu 9 på venteliste til en vinteropbevaringsplads på klubbens areal.
Henrik K.: Havnefesten blev afviklet i
dårligt vejr. Sensommerturen afvikles til
trods for manglende opbakning fra festudvalget. Mandetur afholdes som planlagt
den 21.- 22. sep.
Ole: 2 bådejere har i øjeblikket hver 2
både liggende ved klubbens broanlæg –
de får tilsendt opkrævning på almindelig
broleje. Der blev diskuteret om sikkerheden ved vores broanlæg er god nok – har
vi tilstrækkeligt antal stiger, redningskranse, bådshager m.m.? Det er vores ansvar, at niveauet er sat fornuftigt.
Jørgen: Intet nyt.
Niels: Onsdagskapsejladserne er i gang
igen efter ferien. 3 sejladser har måttet aflyses. Vi har af Søfartsstyrelsen fået
tilladelse til at lægge 2 faste kapsejladsbøjer ud i fjorden. Udvalget fungerer
godt. Kunne godt bruge en til at være fast
dommerbåd.
6.	DS-behandling af eksklusionssag –
evt. GS-vidner til høring den 30. september 2013 v. Lars
Det blev besluttet, at der ikke er behov for
at sende vidner til høringen.
7.	Hjemmeside og aktivitetskalender v.
Frank
Intet nyt.
8. Fanglinen v. Ulla
Deadline for næste udgave er 31. august.
9.	Frihavnsordningen – havneafgift.
Drøftelse af muligheder for ensretning v. alle
Der er set opkrævninger i forskellige
havne, der er medlem af ordningen på

mellem 25 – 55 kr. Vi mener, at det skal
ligge på et mere ensartet niveau i den lave
ende af skalaen og Henrik M. indvilligede
i at tage kontakt til Skive Sejlklub, der
administrerer ordningen.
10.	GS-medlemskab i FLID (Foreningen
af Lystbådehavne i Danmark). Drøftelse af fordele ved et evt. medlemskab og beslutning (ja/nej)
Medlemskab koster ca. kr. 3.000 årligt og
derudover bliver man opkrævet ekstra,
hvis man ønsker yderligere assistance.
Det skal først undersøges om andre
klubber har haft positiv oplevelse af et
medlemskab. Er vi medlem, kan det være
en stor hjælp for f.eks. arbejdsgruppen
Bro/læ.
11.	Frihavnsordningen – havneafgift.
Drøftelse af muligheder for ensretning v. alle
Gruppe 1 – Bro/læ: Gruppen består
af Lars og Ole fra bestyrelsen samt
Søren Sejersbæk, Lasse Køjner og
Morten Sørensen. Gruppen har været på
besigtigelse hos Sønderballe Bådelaug,
der har etableret bølgebrydere. Næste
møde afholdes i september.
Gruppe 2 – Udendørsarealer: Gruppen
består af Egon og Poul Erik fra bestyrelsen samt Boy Lindholm og Finn Hjermov. Egon har sendt mail til medlemmerne og bedt dem observere forholdene
i andre klubber på deres sommertogter.
Møde afholdes snarest muligt.
Gruppe 3 – Pladsforhold juniorer:
Gruppen består af Henrik M. og Peter fra
bestyrelsen samt Peter Moisen. Har ikke
holdt møde endnu.
Gruppe 4 – Bådstativer: Gruppen består
af Egon, Smudi og Poul Erik fra bestyrelsen samt Lars Gormsbøl, Morten
Sørensen og Henning Markussen. Egon
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har sendt mail til medlemmerne og bedt
dem observere forholdene i andre klubber
på deres sommertogter. Møde afholdes
snarest muligt.
11.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Værktøj til bestyrelsesoverblik over
medlemsstatus (Bent R. er tovholder på
nyt værktøj til bestyrelsesoverblik).
Da der følges løbende op på udsendte
opkrævninger, er der ikke behov for udarbejdelse af særskilt oversigt.

”Sejlklubbens sikkerhedsmanual” –
ringbind opstillet synligt og tilgængeligt
sted i klubhuset. Bidrag fra alle udvalg
og funktioner.
Ved indmeldelse i FLID kan vi måske få
noget input til opstart af manualen.
13. Eventuelt
GS har 85 års fødselsdag næste år. Vi har
fået respons fra gæstesejlere om, at vi er
en hyggelig klub med gode faciliteter og
der ydes god service af havnemesteren.
Bent Rasmussen

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
07. oktober

Fraværende: Afbud fra Frank, Jørgen og
Henrik K.
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
26. august 2013
Referatet godkendt og vil blive lagt på
hjemmesiden.
2.	Siden sidst og indgået post v. Lars
Div. korrespondance med medlem
omkring tvivlsspørgsmål om man skal
opkræves for broleje, når man et år ikke
har sin båd i vandet; men det blev præciseret, at det forholder sig sådan, at man
for at bibeholde sin ret til en fast broplads
hvert år skal betale broleje, også selvom ens plads bliver lejet ud og klubben
dermed opnår ekstra indtægt. Har man sin
båd stående på klubbens plads sommeren
over, bliver man til gengæld ikke også
opkrævet pladsleje for sommerhalvåret.
12

2013

I øvrigt opfordrer Lars medlemmer til
ikke at ulejlige ham med skriftlig korrespondance, der sorterer under et udvalg,
men i stedet henvende sig direkte til den
respektive udvalgsformand.
Franks forslag om link på hjemmesiden til
Codan kunne ikke imødekommes.
Modtaget brev fra Erhvervsstyrelsen vedr.
oprettelse af lovpligtig digital postkasse –
Bent R. sørger for at den bliver oprettet
.
3.	Økonomi v. Bent B.
Økonomi ok.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
Junior:
Anna Schäfer, Gråsten

Junior:
Rune Bennedsen, Rufas
Junior:
Oskar A. Bock, Egernsund
Udmeldelser:
Aktiv:
Henrik Kirkeby, Kruså
Aktiv:
Tom Lykke Gregersen, Gråsten
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Henrik M.: Juniorafdelingen er ved at
pakke sammen efter en særdeles aktiv
sæson, hvor juniorer har vundet bl.a. et
DM og Jysk Mesterskab. Der vil i kredsregi blive afholdt vintertræning i SYC.
Flere juniorer skal tage duelighedsbevis i
løbet af vinteren og vi starter op på vinterprogrammet i uge 43. Forespørgsel
fra medlemmer i seniorafdelingen om at
ville sejle 606-bådene mod at sørge for
klargøring og søsætning – tages op til
foråret.
Poul Erik: Hamborg-tur til Boat Show
gennemføres som planlagt. Udvalget har
afholdt møde omkring de kommende vinterarrangementer.
Egon: Bådoptagning er i gang og det hele
kører godt. Nye medlemmer er kommet
på venteliste til en vinterplads; men pt. er
alt optaget.
Niels: Der er afholdt klubmesterskab,
hvorfra der kommer resultater og fotos
i næste udgave af Fanglinen. Udvalget
planlægger at afholde en evalueringsaften
over aftenkapsejladserne og klubmesterskabet.
Ole: Udvalget er i gang med at vurdere,
hvad der skal repareres ved broerne mht.
den forestående budgetlægning. Man
forventer, at vi kan komme under sikkerhavn-ordningen.
Peter (hal): Det hele kører planmæssigt.
Smudi: Intet at berette om klubhuset.

Festudvalg: Mandeturen afviklet, standerstrygning er planlagt. Sensommerturen
gik til FYC i Fahrensodde, hvor juniorafdelingen sørgede for det praktiske. Der
var god underholdning for de få, fra seniorafdelingen, der deltog og man håber
på bedre tilslutning næste år.
6.	DS-behandling af eksklusionssag
– resultat af høringen i DS den 30.
september 2013 v. Bent B og Lars
Lars og Bent R. var taget til Brøndby for
at overvære høringen og efterfølgende har
Lars rykket for en afgørelse; men der er
endnu intet svar modtaget fra DS
7.	Hjemmeside og aktivitetskalender v.
Frank
WiFi-forbindelsen på mastekranen virker
ikke og skal repareres; men da behovet
ikke er stort det næste halve års tid, kan
det udsættes til foråret.
8. Fanglinen v. Ulla
Der mangler indlæg til bladet – især turberetninger! Derudover diskuterede vi
bladets berettigelse. Eventuelt kan det
afløses af en mere aktiv hjemmeside og
en udelukkende digital version. Forslaget
vil blive forelagt medlemmerne på næste
generalforsamling. Deadline for næste
udgave er 4. november.
9.	Frihavnsordningen – havneafgift.
Opfølgning – kontakt til Skive
Sejlklub v. Henrik M.
Henrik har researchet på nettet og fundet
en opfordring fra Skive om ikke at tage så
høje afgifter for klubber under ordningen
- rimeligt niveau bør ligge på ca. 25 kr
10.	GS-medlemskab i FLID (Foreningen
af Lystbådehavne i Danmark). Orientering fra møde med FLID den 30.
september v. Bent B. og Lars
Medlemskab kan så absolut være udbytterigt. Fast kontingent på ca. 3.000 kr.
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årligt. Det blev besluttet at vi melder os
ind. Der er modtaget en del blanketter,
som Lars udfylder efter at have indhentet
diverse oplysninger hos Bent R.
11.	Udviklingsarbejde i GS – Resumé af
arbejdsgruppers aktiviteter
Gruppe 1 – Bro/læ: Gruppen består af
Lars og Ole fra bestyrelsen samt Søren
Sejersbæk, Lasse Køjner og Morten
Sørensen. Der er lavet forslag med en
afskærmning mod øst og en renovering af
broerne fordelt over flere etaper med en
løsning med træbroer. Broforslag sendes
til FLID for kommentarer.
Gruppe 2 – Udendørsarealer: Gruppen består af Egon og Poul Erik fra bestyrelsen samt Boy Lindholm og Finn
Hjermov. Der er afholdt møde og diverse
opgaver er fordelt. Nyt møde er planlagt.
Gruppe 3 – Pladsforhold juniorer:
Gruppen består af Henrik M. og Peter
fra bestyrelsen samt Peter Moisen. Møde
afholdes snarest muligt. Ønsker vold
mellem jolleplads og græsplæne fjernet.
Derudover skal arbejdet koordineres med
gruppe 2.

Gruppe 4 – Bådstativer: Gruppen består
af Egon, Smudi og Poul Erik fra bestyrelsen samt Lars Gormsbøl, Morten
Sørensen og Henning Markussen. Der
er afholdt møde og diverse opgaver er
fordelt. Nyt møde er planlagt.
12.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
”Sejlklubbens sikkerhedsmanual” – evt.
udvikling i samarbejde med FLID
Målet er i første omgang at komme under
”sikkerhavn-ordningen”.
13. Eventuelt
Vores postkasse er blevet sprængt i
stykker – en ny vil blive opsat.
Vi har fået stjålet en påhængsmotor på en
af klubbens Kegnæs-joller. Da det ikke
er første gang inden for kortere tid, at vi
oplever tyveri, ønsker juniorafdelingen at
sikre motorerne med en alarmløsning –
udgiften skal indgå i budget 2014.
Eventuelt skal lærredet i klubhuset
udskiftes – juniorafd. er ansvarlig herfor.
Bent Rasmussen

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
er 2013

11. novemb

Fraværende: Ulla, (Niels mødte senere)
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
7. oktober 2013
Referatet godkendt og på hjemmesiden.
2.	Siden sidst og indgået post v. Lars
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Modtaget diverse brochurer fra DS og
andre foreninger.
Brev fra Sønderborg Kommune vedr. retningslinier for åbning af Egernsundbroen i
vinterhalvåret – videregives til redaktøren,
så det kan komme med i Fanglinen.

Mail vedr. duelighedsbevis kursus – sendes ligeledes videre til Ulla.
3.	Økonomi v. Bent B.
Ingen bemærkninger.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Ændring i udvalg: Trompe Kistrup flyttes
fra bro- til pladsudvalg
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Henrik M.: Juniorerne har taget hul på
vinterprogrammet og desuden er der en
del, der går til navigationsundervisning, som afholdes sideløbende ligeledes i
klubhuset og primært om torsdagen. Juniorafdelingen har fået tilsagn om støtte
på kr. 10.000 fra Lions Club til køb af ny
påhængsmotor som erstatning for den, der
blev stjålet. Markeres ifm. standerhejsningen til foråret. Vintertræning foregår den
kommende vinter i SYC.
Poul Erik: Udvalget har afholdt møde
og vinterprogrammet er ved at være klar
og kan ses i den kommende udgave af
Fanglinen og på hjemmesiden. Der var
forslag om at arrangere en dag med fællesspisning for medlemmerne – idéen
videregives til festudvalget.
Egon: Optagning af både er nu afsluttet
og de er alle kommet på plads på klubbens område. Der er behov for eftersyn
af vogne, så vi kan sikre, at de alle er i
en forsvarlig stand. Grej på pladsen skal
mærkes med navn og telefonnummer!
Ole: De sidste både skal snart være fjernet
fra broanlægget. Broen er gennemgået og
der planlægges, hvilke reparationer, der
skal foretages til foråret.
Jørgen: Hallen er nu fyldt op med både

og der er styr på masterne, så de ligger på
de anviste pladser. Der er 4 på venteliste
til en halplads. Mindre forbedringer ved
hallen skal foretages.
Henrik K.: Standerstrygning gik som
planlagt. Havnefest skal måske flyttes til
august – og kan evt. lægges samtidig med
et jollestævne.
Smudi: Enkelte tagsten er fløjet af i stormen. Der har ikke været så mange udlejninger af klubhuset i år.
6.	DS-behandling af eksklusionssag v.
Lars
GS har i dag modtaget en kendelse fra
ordensudvalget i DS, der til stor forbavselse og forundring for bestyrelsen går
mod generalforsamlingens beslutning
i marts. Kendelsen giver det ekskluderede medlem ret i kravet om, at skulle
genindtræde i GS.
Ordensudvalget i DS begrunder i den
korte version kendelsen med, at det ekskluderede medlem ikke efter de nødvendige påtaler har gentaget den enkelte
påtalte uacceptable handling. Herudover
skal et hvert medlem have ytringsfrihed,
blot den ikke er til grov skade for klubbens omdømme.
Bestyrelsen beslutter at meddele ordensudvalget i DS, at bestyrelsen under-kender
kendelsen, og at det ekskluderede medlem
ikke kommer til at genindtræde i GS
under den siddende bestyrelse.
Bestyrelsens begrundelse for underkendelsen er, at GS på generalforsamlingen i
marts har vedtaget eksklusionen, og at en
anerkendelse vil være at gå ”bag ryggen”
på klubbens generalforsamling.
Herudover finder bestyrelsen det for fuldstændig uacceptabelt, at DS efter i foråret
2012 at have rådgivet bestyrelsen igennem eksklusionen, i efteråret 2013 ”dolker” bestyrelsen med den netop modtagne
kendelse i sagen.
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DS ser i kendelsen helt bort fra, at summen af en række uacceptable hændelser
og adfærd fra et medlems side skal kunne
udløse en eksklusion.
7.	Stormen den 28. oktober, skader og
afhjælpning
8-10 tagplader på hallen er blæst af eller
beskadiget og skal skiftes. Øverste trekant
på vestgavlen på hallen skal repareres til
foråret, når bådene er kommet ud. Tagkonstruktion på klubhuset skal ændres,
så der ikke kan løbe vand ind under taget.
Mastekran skal repa-reres. Træer er væltet
ind over hegnet over mod BHJ. Alle skader er anmeldt til forsikringen.
8.	Hjemmeside og aktivitetskalender v.
Frank
Vi mangler én, der vil være ansvarlig for
IT-netværk, overvågningskameraer m.m.
– lægges foreløbig ind under haludvalg.
Forslag om oprettelse af medieudvalg
med ansvar for hjemmeside, udgivelse af
Fanglinen digitalt og alt vores hardware.
Vi arbejder hen mod at have et forslag
klar til fremlæggelse på den kommende
generalforsamling.
9. Fanglinen v. Ulla
Næste udgave udkommer i december – de
sidste indlæg når lige at komme med.
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10.	Udviklingsarbejde i GS – Resumé af
arbejdsgruppers aktiviteter
Gruppe 1 – Bro/læ: Der er kommet svar
fra FLID på gruppens henvendelse og
oplæg til, hvordan den foreslår vi kommer
videre i forløbet. Det er besluttet, at vi
lader FLID arbejde videre med et forslag.
Gruppe 2 – Udendørsarealer: Gruppen har afholdt flere møder og er nu langt
fremme med et forslag til fremlæggelse.
Gruppe 3 – Pladsforhold juniorer:
Området indgår i gruppe 2’s forslag og vil
blive koordineret med gruppe 3 og juniorafdelingen.
Gruppe 4 – Bådstativer: Der er indhentet priser hos 3 firmaer i hhv. Slagelse,
Sønderborg og Bogense og tilbuddene
skal nu gennemgås nøjere.
11.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
”Sikker havn” – udviklingsprojekt i
samarbejde med FLID v. Ole
Ole deltager i en messe desangående og
arbejder videre med projektet i samarbejde med FLID hen mod at vi kan blive
godkendt som ”sikker havn”.
Bent Rasmussen

ER DET SJOVT AT
SEJLE KAPSEJLADS?
Ja, det kunne godt se sådan ud, i hvert fald på en´ af bådene til sæsonens sidste
kapsejlads.
”Mandskabet” på ”damebåden” havde gjort årets sidste kapsejlads ekstra festlig ved at
iklæde sig flotte pink- farvede kostumer.
Fotografen fra ”Ladies night” er Niels Goosmann.

17

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

REDAKTØRENS SIDE
Vinteren nærmer sig, men jeg tror de fleste siger, at den
bare kan komme. Vi har ikke mere til gode, når vi tænker
tilbage på sommeren og efterårets gode vejr.
Sejlklubben slap nogen lunde nådigt over den store efterårsstorm, vi fik
en trykket halvæg og nogle væltede træer, der nok alligevel trængte til
en studsning.
Standerstrygningen løb af stablen på vanlig vis, formanden talte standeren ned og vejret var OK. Menuen var som den plejer: ”Røde” pølser
med tilbehør.
Jørgen Sommer gav ”Den gode hensigt” videre til Bent Rasmussen,
som yder et stort, flot arbejde på flere fronter. Han er foregangsmand, initiativtager og primus motor, sammen med Henrik Markussen, for vores
fremadstormende juniorafdeling. Desuden er han vores samvittighedsfulde, gode sekretær. Han har fortjent den.
Seniorudvalget har nu ryddet sommerens borde og griller ind og klubben
kunne sådan set godt lulle sig ind i et vinterhi, hvis det da ikke var fordi
en irriterende, fæl vind fra øst bliver ved med at feje hen over området.
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Onsdag 05.03.2014 kl. 19.00 GS klubhus

Georg Gearløs med ombord
Kom og del dine bedste ideer og samtidig få nye ideer som gør
livet om bord lettere.
I vore sejlklubber er vi mange som har sejlet i mange år, og har
med tiden set eller måske endda selv har lavet små og store
forbedringer som lige nøjagtig gør livet ombord lettere.

Alle ideer er velkomne, og det kan være alt fra sejlads, havnemanøvrer, komfort, elektrisk udstyr, sikkerhed, vedligeholdelse eller noget helt andet – Sjove og useriøse ideer er også
velkomne.
Vi forstiller os en aften hvor hver idé bliver præsenteret på ca. 5
minutter og herefter lidt tid til eventuelle uddybende spørgsmål.
Ideerne (som indsendes på forhånd!) vil blive præsenteret/vist
på filmlærredet i klubhuset af den som er fremkommet med ideen
eller af en fra programudvalget efter aftale.
Send dine ideer på mail til Bjørn Vestergaard:
bjorn.vestergaard@hotmail.com
senest den 22.01.2014.
Gerne billeder/skitser og en forklarende tekst og vi vil sætte det
sammen til en præsentation – Og husk så at bringe ”Dimsen” eller ”Dippedutten” den 05.03.2014 så alle kan se den……..!
Hold jer ikke tilbage – Det bliver rigtigt sjovt!
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Yachtskipper 3 kursus

Skal du på langfart, eller vil du vide lidt mere
om sejlads og navigation, så er der mulighed
for at arrangere et Y3 kursus. Dels som weekend
kursus og enkeltkursus aftener.
Instruktør: Ove Madsen Y3 SYC Sejler
Carsten Aagaard fra Søfartsstyrelsen
Start: 17. nov. 2013 - slut marts 2014
Pris: Ca. 3.500,- afhængig af deltagerantal
Yderligere oplysninger og tilmelding:
Ove Madsen
Tlf.: 40 81 49 29
olm.avitch@stofanet.dk

Servicebrev til Egernsundbroens
faste bruger:
I vinterperioden fra 1. november til 1. april, er Egernsundbroen fjernbemandet
fra Sønderborg havnekontor, for at betjene dem bedst muligt bedes de derfor
iagttage nedenstående.

Brovagten kaldes på VHF kanal 16,
tlf. 74 65 18 23 eller Sønderborg havn tlf. 74 42 27 65
mindst 20 min. før passage, forventes at ﬁnde sted.
Farvandet omkring broen, overvåges fra Sønderborg havnekontor via webcams,
lystsejler der ikke har aftalt gennemsejling, betjenes hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Ejlif Steen Petrat-Laursen
Veje & Traﬁk
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SENSOMMERTUR
TIL FAHRENSODDE
Da den planlagte sensommertur den sidste
weekend i august var i fare for at blive
aflyst på grund af, at alle medlemmer i
festudvalget var optaget til anden side
denne weekend, tog junior-afdelingen
med især Marianne Markussen over
og sørgede for alt det praktiske, det vil
sige frokost til deltagerne lørdag, når vi
var ankommet samt underholdning for
børnene om eftermiddagen i form af en
masse spændende konkurrencer.
Planen var egentligt, at juniorerne
skulle sejle derned i deres joller; men da
vejrudsigten lovede opfriskende vind fra
SV, hvilket var ensbetydende med hårdt
kryds og samtidig en 2 – 3 timers sejlads,
valgte vi at lade dem sejle med på de
sejlbåde, der sejlede derned i stedet for.
Tilslutningen til turen var ikke ligefrem
voldsom, da kun få seniorer havde
fundet vej derned og selvom datoen ikke
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kollidere med et juniorstævne, havde
mange juniorer og forældre valgt at
prioritere denne friweekend i en meget
travl sæson anderledes.
Dette betød dog ikke, at de der trods
alt havde valgt at deltage fik en mindre
sjov oplevelse og hyggelig tur ud af det.
For efter at vi havde grillet pølser til
frokost, diskede Marianne op med den
ene udfordrende konkurrence efter den
anden til de 11 juniorer, der blev delt op
i 2 hold og skulle dyste mod hinanden.
Holdene skulle bl.a. samle gulerødder
op med munden i en opvaskebalje fyldt
med vand, balancere med et æg på en
ske, gå på vaskeklude, som man skulle
flytte i takt med, at man flyttede fødderne,
spise lakridssnørebånd, løbe med vand i
et æggebæger, kaste med en gummistøvle
mellem benene og hen over ryggen,
binde alle på holdet sammen med et tov,

der skulle gå fra hver persons ene ben
op gennem bukser og bluse og ned i den
modsatte side samt hente tang i en stor
balje – alt sammen til stor morskab for de
voksne.
Holdene fik point efter, hvordan de klarede
de forskellige opgaver og konkurrencen
var benhård og tæt og kun få point skilte
holdene, da det vindende hold til slut
skulle kåres.

Om aftenen blev der igen tændt op i
grillen og vi rykkede i det lidt kølige
sensommervejr ind i FYC’s bådehal og
spiste og hyggede os til langt ud på aftenen
inden, vi nogle stykker til slut endte nede i
cockpittet på en af bådene for at nyde den
allersidste ”go’nat-bajer”.
Men det ville da være rart, hvis endnu
flere seniorer, juniorer og deres forældre
næste år fik lyst til at tage del i løjerne.
Bent
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Nyt fra
juniorafdelingen
KLUBMESTERSKAB 2013
I JUNIORAFDELINGEN
Heldigvis havde de fleste juniorer og
deres forældre valgt at deltage i dette års
klubmesterskab lørdag den 21. september
til trods for, at mange havde en utrolig hektisk sejlsæson bag sig og de desuden havde
planlagt at skulle deltage i yderligere en del
stævner inden, sæsonen var helt slut.
Og som vi havde oplevet det de tidligere år,
bød denne dag også på relativt svage vinde
og lunt vejr årstiden taget i betragtning, så
selv de nye juniorer, der var kommet til i
løbet af sæsonen, fint kunne være med uden
risiko for at få en ufrivillig dukkert.
Traditionen tro startede vi med morgenkaffe i klubhuset og tog efterfølgende ud
på vandet lige uden for klubben, hvor en
trapezbane hurtigt blev lagt og 3 sejladser
i forlængelse af de 3 sejladser, der var afviklet de 3 forgange torsdage, blev afviklet.
Efter frokost stod den på forældresejlads i
ungernes joller og selvom vinden kun var
øget en smule, undgik én af forældrene dog
ikke en tur i det våde element til stor morskab for juniorerne, hvis tur det nu var til
at lægge bane og afvikle de 2 planlagte se24

jladser. Som ved juniorernes sejladser blev
der kæmpet hårdt i førerfeltet for at komme
først over både start- og mållinie; mens det
for andre forældre var en stor udfordring
bare at få jollen til at krydse startlinien.
Juniorernes vandrepokaler blev i år fordelt
således:
Klubmester i Zoom8:
Julie T. Havn.
Klubmester A-optimist:
Sofie T. Havn.
Klubmester B-optimist:
Mathias Quist Jensen.
Klubmester C-optimist:
Mikkel Ebbesen.
Guttermandspokal:
Caroline Schumann.
Flittigste sejler:
Julie T. Havn.
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
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