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Kom ind til
en Blå time og
få overblik over
dine muligheder

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

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg

Gråsten
Boghandel

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

BHJ - globale muligheder

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

- when you are looking for real value

BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Alles, was
ein Segler braucht.

Schriftart
Avenir LT Std

1

Schriftschnitt
Medium
Dunkelblau
Pantone 648
Gold
Pantone 872

BERATUNG wird bei uns
groß geschrieben.

Flensburger
Yacht- Service

Ihr kompetenter Yachtausrüster
von A - Z:
All-Wetter-Bekleidung
Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör
Beschläge und Blöcke
Epoxy Reparaturspachtel

Am Industriehafen 4
D - 24937 Flensburg
Tel. +49 (0) 461 - 1 77 27 0
Fax +49 (0) 461 - 1 77 27 33
www.fys.de · info@fys.de

Motorenzubehör

mo - fr 9.00 - 18.00

Rigg- und Drahtarbeiten

sa 9.00 - 13.00

Neoprenanzüge und Ölzeug
Reparatur-Rundum-Service
Rettungswesten
Schuhe, Gummi- und Seestiefel
Sommer- und Winterlager
Tauwerk und Spleißarbeiten

Ihr Repräsentant für:

Zeisinge

K-24
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Tak for en veloverstået generalforsam- Klubbens medieudvalg skal i gang med
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arrangement. F.eks. blev vores mandetur
her i september offer for denne situation.

Vi har igen i år alle meget at glæde os

For klub
blot forlanges,
at nævne atnoget
af bidragdet så
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menterne bliver bredt bemandet og at det
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til
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få hænder.
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til Mjels, til mandetur etc.
Vi alle kan glæde os til en havnefest i

Vi
har haft gode arrangementer, men de
august.
kan blive endnu bedre med flere hoveder
og hænder inddraget og dermed flere
Og endelig er der vores egne private
ideer om indhold i det enkelte arrangesommertogter til nær og fjern.
ment.

Med ønske
en rigtig god
Som
nævnt for
har jer
vi alle
væretom
suspenderet
fra
sejlsæson
2015. siden maj måned. Og
Dansk
Sejlunion
her den 1. oktober blev vi ekskluderet.
Lars Chresten Møller
Uheldigt og dybt beklageligt at et enkelt
utilpasset medlem kan få medhold i en så
stor konsekvens for vores klub.
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Men vores juniorer og kapsejlere bliver
sikret fremadrettet via en snarlig realitet fra en udspringergruppe i Gråsten
Sejlkub – en helt ny Gråsten Sejlforening
uafhængig af Gråsten Sejlklub, der søger
medlemskab i Dansk Sejlunion.

Der skal en god leder til at holde optimismen oppe på tropperne i en sådan situation. Jeg synes at ægteparret Marcussen
har en stor andel af æren for, at vi har og
har haft en velfungerende juniorafdeling i
en for Gråsten Sejlklub vanskelig tid.

Bestyrelsen er i fuld gang efter sommerferien. Vi har mange spændende opgaver
foran os, bl.a. netop at arbejde videre med
at finde penge til gennemførelse af vores
udviklingsplan (bølge-bryderprojekt etc.).

Vandrepokalen går derfor i år til vores
juniorleder ”vater Henrik” Henrik Dam
Marcussen. Tusind tak for indsatsen.
Tillykke og en stor hånd til din kone Marianne og dig.

Som formand for Gråsten Sejlklub ligger
det mig meget på sinde, netop ved denne
begivenhed, hvor vi fejrer afslutningen af
en god sæson og et godt år 2015, at takke
jer alle sammen for jeres helt fantastiske
støtte og opbakning til bestyrelsens arbejde gennem året.

Afsluttende skal jeg som sædvanlig opfordre til, at vi heller ikke i denne vinter "går
i dvale" sammen med vores både.

Sidste weekend havde vi besøg af TV
Syd i sejlklubben. Her fik jeg lejligheden
til at komme tættere på nogle af vores juniorsejlere og forældre. Og hvor var det
en god oplevelse. At mærke jeres indbyrdes sammenhold, jeres gejst og entusiasme og jeres engagerede børn var fantastisk for mig. Jeg var ikke i tvivl om, at
det var sådan. Men så også at opleve det i
virkeligheden.
Sidste år var jeg den heldige modtager af
vandrepokalen ”den god hensigt”. I år er
det så min opgave at videregive denne til
en, der har gjort en særlig indsats i sejlklubben.
Vores juniorsejlere er og har været de
hårdest ramte af vores konflikt med
Dansk Sejlunion. Trods dette har vi set
en blomstrende juniorafdeling med glade
børn og unge altid i fuld aktivitet.

Gør brug af sejlklubben hele året. Kom
ned og få en god snak med andre medlemmer i den mørke og kolde tid. Jeg er
ikke i tvivl om, at vores programudvalg i
år har sat fokus på forandring med et lidt
anderledes og super spændende vinterprogram, der kan samle os i klubben en del
aftener hen over vinteren.
Tak for endnu en rigtig god sæson i
Gråsten Sejlklub og så kan jeg vist godt
på bestyrelsens vegne tillade mig, at
ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår, selv om det selvfølgelig er lidt
tidligt at gøre dette.
Klubben er efterfølgende vært ved en
grillpølse og lidt at drikke.
Og så vil jeg bede om, at standeren stille
og roligt glider ned og stryges fra masten som tegn på en velafsluttet sejlsæson
2015.
Tak!!
Lars Chresten Møller

Bemærk: Haludvalgsformandens tlf. nr. er rettet
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Referat af
bestyrelsesmøde
15

24. august 20

Fraværende: Ole (Tage Møller mødt
som substitut), Peter
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
4. maj 2015 og fra ekstraordinært
møde den 26. maj 2015
Referater godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Anmodning fra Danmarks Statistik om
indberetning af gæstesejlere, men da det
er frivilligt undlader vi at foretage indberetning.
Div. materiale fra Tryg Fonden modtaget.
Brev fra GSI (Gråsten Samvirkende
Idrætsforeninger) med opkrævning af
kontingent.
Indbydelse til Last Fight i Dyvig.
Opslag om speedbådscertifikat.
3. Økonomi v. Bent B.
Der er holdt møde med Tryg ang. forsikringer og det modtagne tilbud udviser
blot en lille stigning efter, at vi nu ikke
længere hører under DS.
Budgettet følges og likviditeten er god.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Aktiv A:	
John C. G. Nielsen, Broager

Poul Schmidt, Broager

Anders Brock-Faber, Sønderborg

Søren Nørgaard, Haderslev

Jan Szezny Andersen, Gråsten

Junior:	 Emil Wätzold Høgh Madsen,

Flensburg

Mikkel Melgaard Christensen,

Gråsten
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Egon: Fælles optagning i oktober, men
da der i år er 5 lørdage i måneden, startes
der først den 10. oktober.
Àrni: 2 både kommer ud af hallen og der
er kun 1 på venteliste. Der bliver sat vask
m.m. op i et hjørne af hallen.
Henrik K.: Festudvalget mangler i den
grad medlemmer – det er derfor svært
at arrangere havnefesten, hvis der ikke
kommer nye medlemmer i udvalget. De
5 ny indmeldte skal så vidt muligt gå til
festudvalget. Standerstrygning bliver
lørdag den 30. oktober.
Bernhard: Der er afholdt møde om vinterprogrammet og der er nye tiltag på
beddingen. Programmet bliver en blanding af praktiske arrangementer, turberetninger og fællesture. Måske også fællesarrangementer med juniorafdelingen.
Henrik M.: Der har været tyveri fra
en påhængsmotor, som blev rippet for
motorben og skrue. Ellers har juniorafdelingen ligget stille i sommerferien,
men vi har sejlere, der har deltaget i
EM i optimist i Wales og VM i Zoom8 i
Østrig. Der har sommeren over været en
stor tilgang af nye juniorer og det kniber til tider at finde joller nok til træningen. Måske kan vi overtage nogle joller
7
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Vedtægterne i den nye forening er tilrettet
iht. DS’ ønsker. Økonomien i de 2 foreninger skal være adskilt. Stig arbejder
videre med løsninger.

fra Augustenborg, der ikke længere har
en aktiv juniorafdeling. Vi har fortsat en
stærk forældrekreds, der bidrager aktivt
ved træning og stævner. Der er lavet en
aftale omkring medlemskab i SYC for de
juniorer, der skal rundt i landet og deltage i div. stævner. GS er kendt vidt og
bredt omkring for en klub med en velfungerende juniorafdeling – situationen med
DS til trods.
Stig: Klubmesterskab for kølbåde
afvikles lørdag den 12. september.
Smudi: 4 personer fra Furesøen sejlklub
ønsker at overnatte i klubhuset i weekenden 12. – 13. september.
Lasse: Der er indhentet tilbud på
nyt trådløst netværk – beløbet på kr.
15.500,00 tages med i budget 2016.
Ulla: Deadline til næste Fanglinen er
fredag den 28. august. Der er indtil videre
kommet en hel del artikler.
Tage: Der er udført småreparationer
ved broanlægget, men der skal planlægges yderligere, når Ole er tilbage. En del
lysstandere virker ikke og skal efterses.
Der blev diskuteret lidt omkring, at indsejlingen er meget smal, når især joller
skal ud og ind. Derudover var der ønske
om, at bådene på begge sider bliver sikret
bedre og at indsejlingen bliver markeret
tydeligere.
6.	Suspensionssag med DS – stiftelse
af sejlforening under GS v. Stig og
Henrik
Der er intet nyt fra DS omkring sagen
og suspensionen udløber 1. oktober – og
hvad så?

7.	Udviklingsplan
(bro
og
læ,
mobile stativer) – Fundraising.
Status v. nedsat gruppe (Henrik K.,
Henrik M. og Bernhard)
Pga. ferie er der indtil videre kun foretaget div. overordnede overvejelser.
8.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Revision af vedtægterne (gruppe nedsat).
Status v. Bent R.
”Ombygning” af hjemmeside v. Lasse
Organisering under udvalg v. Peter Ø.
Rev. af vedtægter: Det kommer.
Hjemmeside: Lasse er i dialog med
Frank, der gerne vil hjælpe i overgangsfasen.
Organisering under udvalg: Hænger fortsat.
9.	Eventuelt
Revision af vedtægter – gruppe nedsat
(H.P. Novrup, Bent R. og Lars). Møde
afholdes den 4. maj kl. 18 i klubhuset
”Ombygning” af hjemmeside v. Lasse
Organisering under udvalg (nyt punkt) v.
Lars
Formøde afholdt og der ryddes nu op i
de senere års vedtægtsændringer. Bent R.
samler op.
10. Eventuelt
Der er bygget en tømmerflåde til brug
ved broreparationer – juniorafdelingen har bidraget med opdriftsmidler til
flåden.
Lars ønsker ikke at fortsætte på formandsposten efter generalforsamlingen næste
år og der skal således findes en afløser.
Bent Rasmussen
9

Referat af
bestyrelsesmøde
15

5. oktober 20

Fraværende: Ole (Lars
mødt som substitut), Ulla

Gormsbøl

1.	Godkendelse af referat fra møde d.
24. august 2015
Referatet godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Mail fra Dansk Sejlunion den 08.09.15
vedr. vores suspension og oplæg til en
sidste drøftelse, hvilket vi afviser, da der
ikke er nyt i sagen fra hverken DS eller
os.
Pressemeddelelse fra DS og fra os er
efterfølgende blevet udsendt.
Yderligere et brev fra Danmarks Statistik
ang. indberetning modtaget.
3. Økonomi v. Bent B.
Forsikringer er nu på plads og betalt.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Aktiv A:	
Kenneth Mogensen, Esbjerg

Martin Tambor, Adsbøl
.
Junior:

Ida Schmidt Andersen, Kruså

Marie Mathilde Schmidt, Gråsten

Hannah Fink, Egernsund

Carla Fink, Egernsund
 Rebekka W. Høgh Madsen, Flensborg

Hoang Huy Nguyen, Egernsund
10

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Egon: Påkørt port er blevet repareret.
Der er 1 vinterplads tilbage. Første fællesoptagning er lørdag den 10. oktober.
Àrni: Da der er nogle ændringer i, hvilke
både der skal ind i hallen i år, er man ved
at planlægge, hvordan bådene skal stå.
Der er umiddelbart 2 ledige pladser og 3
på venteliste.
Henrik K.: Mandeturen blev aflyst, da
der manglede én, der ville stå for arrangementet. Standerstrygning afholdes lørdag
den 31. oktober.
Bernhard: Vinterprogram er slået op
i Fanglinen. Der lægges ud den 18.
november med en turberetning gennem
Göta kanalen fortalt af Ole Rieck og Lars
Bønløkke.
Henrik M.: Der er afholdt klubmesterskab og nu pakkes der sammen for vinteren.
Alle undtagen C-sejlerene træner indtil
efterårsferien. Vinterprogram starter sidst
i oktober.
Stig: 7 kølbåde deltog i klubmesterskabet
den 12. september. Udvalget lukker nu
ned for vinteren.
Smudi: Slamsuger har været tilkaldt.
Huset er lidt medtaget efter udlejning til
et juniormedlem.
Lasse: Deadline til næste Fanglinen er
11. november. Der har været begrænset
tid til at arbejde på den nye hjemmeside.
Der skal eventuelt hentes ekstern professionel hjælp til opbygningen for at få

startet projektet op. Der tages kontakt til
One.com, der hoster vores hjemmeside.
Lasse laver en beskrivelse af, hvad der
skal laves.
Lars G.: Broerne skal gennemgås, så
der kan blive lavet en plan over, hvad
der skal repareres. Broplan 2016 er påbegyndt – 1 båd er på venteliste. Der skal
bestilles 4 ekstra redningsstiger. Hjertestarter afventer ansøgning hos Tryg – der
kommer svar i november. Der er indkøbt
rød og grøn folie til markering af indsejlingen. Eventuelt skal der også rammes
ekstra pæle.
6.	Suspensionssag med DS – stiftelse
af sejlforening under GS v. Stig og
Henrik
Vi ønsker vores sag taget op på DS’ generalforsamling den 9. april 2016. Der
blev drøftet, hvad der evt. kunne iværksættes overfor andre klubber under DS.
Lars udarbejder forslag til skrivelse, der
kan sendes til klubberne. Bent R. laver
mailliste dertil. Lars sender mail til DS
ang. vores nuværende status.
Revideret optagelsesbegæring for GSF
er indsendt til DS med tilhørende reviderede vedtægter. Der skal afholdes
ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen skal udvides fra 3 til 5 medlemmer. Der må ikke være en sammenhængende økonomi mellem de 2 klubber.

7.	Udviklingsplan (bro og læ, mobile
stativer) – Fundraising. Status v. nedsat gruppe (Henrik K., Henrik M. og
Bernhard)
Det har siden sidste møde desværre ikke
været muligt, at komme videre med projektet.
Men vi har måske er person i kikkerten,
der kan skrive ansøgninger om sponsorater.
8.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Revision af vedtægterne (gruppe nedsat).
Status v. Bent R.
”Ombygning” af hjemmeside v. Lasse
Organisering under udvalg v. Peter Ø.
Rev. af vedtægter: Det kommer.
Hjemmeside: Gennemgået under punkt 5.
Organisering under udvalg: Der mangler
info fra enkelte udvalg.
9. Eventuelt
Lars er villig til at deltage på DS-generalforsamlingen sammen med den nyvalgte
formand.
Der er behov for mere information til nye
medlemmer, der kommer til i løbet af året
og således ikke har deltaget i info-mødet
i foråret. Egon har lavet et velkomstbrev,
som sendes ud til de nye medlemmer.
Henrik M. bad om at der ikke holder
vogne så tæt på nedkørslen til slæbestedet, så det næsten er umuligt at bakke
ned med en trailer.
Bent Rasmussen
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Du behøver ikke sejle
Svanemærket

verden rundt for at finde
det rigtige trykkeri...

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

IHLE

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

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

Referat af
bestyrelsesmøde
9. november

Fraværende: Arni, Lasse og Ulla
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
5. oktober 2015
Referatet godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Mail fra Dansk Sejlunion den 9. okt. med
besked om, at GS nu er ekskluderet af
DS.
Modtaget mail ang. ”Sejl sikkert” projektet, som mangler ambassadører.
3. Økonomi v. Bent B.
Delregnskaber for 2015 fra udvalgene
samt budgetter for 2016 skal sendes til
Bent B. senest den første uge i januar.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Aktiv A:	
Jens Jørgensen, Gråsten

Jon Sveinbjørn Vigfusson,

Akureyri, Island
.
Junior:
Emil Zachariassen, Broager

Nadja Thomsen, Gråsten

Hanne Mærsk Brodersen, Kværs
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Egon: Bådoptagning er afsluttet og det
er gået godt og hurtigt. HUSK at sætte
skilt med navn og telefonnummer på din
mast – bomme må ikke ligge på mastehylderne.

2015

Henrik K.: Standerstrygning afviklet
med god tilslutning. Og nu er udvalget
gået i vinterhi.
Bernhard: Vinterprogrammet er klar og
slået op på både hjemmeside og Facebook. Der planlægges påskefrokost til
foråret.
Henrik M.: Juniorerne er startet op på
vinterprogrammet, som primært kører
hver torsdag i klubhuset. Vintertræning
på vandet foregår i år i SYC.
Stig: Sejladsudvalget er lukket ned for
vinteren.
Smudi: Lasse har fået et skab til IT udstyr.
Fanglinen: Deadline for 1. udgave i
2016 er den 6. januar.
Hjemmeside: 2 vil gerne lave den nye
hjemmeside; men priserne er umiddelbart
for høje. Evt. input kan sendes til Lasse.
Ole: A-broen er mågesikret og afspærret. B-broen følger snarest. Markeringer
til indsejlingen er indkøbt og monteres til
foråret. Der skal foretages en del reparationer på A-broen og på B-broen skal der
skiftes 31 m dæk og bæring. Flere stiger
vil blive opsat. Der er endnu ikke kommet svar fra Tryg på vores ansøgning
om hjertestarter. Der overvejes om vi
selv skal anskaffes én ved evt. afslag fra
Tryg. Ansøgning om at blive optaget som
”sikker havn” indsendes til foråret.
6.	Eksklusionssag – forberedelse til DS
generalforsamling
Lars sender mail til DS’ sekretariat iht.
DS’ vedtægter, at vi ønsker eksklusions13

sagen taget op til behandling og afstemning på DS’ generalforsamling den 9. april
2016
7.	Udviklingsplan (bro og læ, mobile
stativer) – Fundraising. Status v. nedsat gruppe (Henrik K., Henrik M. og
Bernhard)
Intet nyt siden sidste møde – der er dog
planlagt møde i gruppen i nær fremtid.
8.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Revision af vedtægterne (gruppe nedsat).
Status v. Bent R.

Aftenstemning på årets sidste tur.
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”Ombygning” af hjemmeside v. Lasse
Organisering under udvalg v. Peter Ø.
Rev. af vedtægter: Forventes afsluttet
snarest muligt.
Hjemmeside: Gennemgået under punkt 5.
Organisering under udvalg: Peter er i
gang.
9. Eventuelt
Behov for at kunne modtage havnepenge
via MobilePay og Swipp.
Bent Rasmussen

standerstrygningen
Atter i år var der mødt rigtig mange mennesker op for
at være med til standerstrygningen.
Henrik blev fuldt fortjent den glade modtager af
Den gode Hensigt.
Vinteren er nu kommet nærmere og vi kan i ro og mag
vente på næste års sæson.

15

Pladsudvalget
Fællesoptagning for efteråret 2015 er
afsluttet lørdag 31. oktober og er forløbet
uden problemer!
Alle der ønskede det har fået plads på
vinterpladsen og der er p.t. 2 ledige
vinterpladser, der har det forbehold, at
de kun er til både på vogn!
Der lukkes for vandet til pladsen, men
der er selvfølgelig el til opladning af
batterier!
Uden mærkesedler

master, der opbevares i hal og i det
udendørs masteskur og stativ. Det kan
godt undre, at det er så svært, især fordi
det ikke er noget nyt og fordi der er opslag
div. steder vedrørende dette emne! Få nu
dette problem bragt i orden, det er nemlig
sådan, at disse afmærkningsregler også
gælder for dig!!
Der må IKKE henlægges bomme på div.
mastehylder!
1 stk. bom optager lige så meget plads
som en mast! Bommen
kan opbevares på båden
– på bådvognen/stativet
eller den må tages med
hjem!!
GS Seniorteam har
som sædvanlig klaret
oprydningen for vinteren
med
oprydning
på
grillplads – flytte borde
og bænke under tag –
Tak for denne service!

Med mærkesedler
Der er en del bådejere der endnu IKKE
har fået mærket deres mast med: tlf.nr
– navn og bådnavn , det gælder både
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Der
planlægges
fællessøsætning
som
sædvanlig i april 2016.
Det overvejes, at nedsætte
antallet af lørdage til 3,
men mere herom senere
når foråret nærmer sig!
Med venlig hilsen
Egon Rerup

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

Damer, der også hygger
i vinterhalvåret.
Vi er et lille underudvalg, der synes det
kunne være rigtig sjovt at spise og
hygge sammen i vores klubhus.
Derfor håber vi at mange af
æ piche i æ klub har lyst til at mødes
med os lørdag den 27.2.2016 kl 18.30.
Vi forestiller os at alle medbringer
en lille ret til en fælles buffet
og så kan man hapse af retterne her og der.
Drikkevarer medbringes til eget behov.
Vi håber på stort fremmøde så vi kan
lære hinanden at kende.

Vel mødt og kom frisk :-)
Karla, Annette og Marianne
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G.S. Seniorteam

Program 2015-16
17.11.2015	Oprydning
med frokost kl. 09.30
24.11.2015	Bowling i Kruså,
Eisbein med tilbehør. Vi mødes kl. 10.45.
kl. 11.00 begynder vi at bowle.
Tilmelding 1 uge før.
08.12.2015	Julefrokost
i klubhuset kl.12.00.
(husk at medbringe en lille gave til ca.20,-kr.)
12.01.2016	Kaffe
kl.15.00

og lagkager

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

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

Vinter arrangementer 2015/16
”Din Tur” arrangement: Lars & Anette beretter om deres udfordrende tur over Skagerak, for at nå de stejle fjorde nær Oslo. Efterfølgende beretter Egon og Ulla Rerup om
deres spændende tur i og omkring Rügen, samt turen ud på Stettiner Haff. Gør dig selv
den tjeneste, at høre om disse spændende ture – måske bliver du selv inspireret til at tage
udfordringen op?
DATO: 20/1 kl. 19.00. Ansvarlig: Bjørn Bach Hansen & Annette

KURSUS: Hjertestarter: Som noget nyt, afholdes der en praktisk aften, hvor vi får
instruktion i brugen af en hjertestarter. Klubben er i dialog med Tryg Fonden, og vi ligger
”øverst i bunken” for at modtage en sådan hos os. I den forbindelse skylder vi alle hinanden, at lære brugen af den. Husk på, du skal ikke gøre det for din egen skyld – men for din
klubkammerat – så gør han nemlig det samme for dig!
DATO: Endnu ikke endelig fastlagt, men i februar 2016.
Ansvarlig: Carl Bock (Fiskenæs Bådlaug)

SAMVÆR: Påskefrokost! Vi samarbejder i udvalgene, og har nu sammen med festudvalget besluttet, at udvide den succesrige sildespisning i forbindelse med standerhejsningen, til denne gang at være et sandt overflødighedshorn for ganen! Kom og vær med, og
tag familien under armen til denne begivenhed. Ingen tilmelding påkrævet, blot en betaling på 50 kr./person.
DATO: April 2016, EFTER STANDERHEJSNING kl. 13.30.
Ansvarlig: Bernhard & Vera/Gitte Hansen (NNS)

TEKNIK: ”Mand over bord” praktisk øvelse: Har du nogensinde været gået over bord?
Eller måske stået med ansvaret for at redde personen? Det er slet ikke så let, men utroligt
vigtigt at du kender teknikken. Bjørn Vestergaard vil sammen med et team udføre en
realistisk øvelse på vandet, ud foran klubbens broer.
DATO: 9/5-2016. Ansvarlig: Bjørn Vestergård
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Nyt fra
juniorafdelingen
GS Junior - klubmesterskab 2015
Næsten traditionen tro
var der igen i år meget
småt med vind, da juniorafdelingen lørdag den
19. september afviklede
de sidste sejladser til
klubmesterskabet.
Og efter at vi de 3 sidste træningsaftener op
til denne lørdag havde
afviklet én sejlads hver
aften, måtte vi tage til
takke med yderligere
2 sejladser, da vinden
ved middagstid stort set
løjede helt af.
Efter frokost var det så
forældrenes tur til at
indtage ungernes joller
og heldigvis var vinden
øget en smule, så der
kunne gennemføres de
planlagte sejladser – og
nu med ”overvægt” i
jollerne, hvilket jo også
kræver lidt mere vind!
Og som sædvanlig skulle
et par af forældrene da
20

også lige ”mærke hvor koldt vandet
var” og måtte en tur i ”baljen” til stor
morskab for ungerne og de forældre,
der trods alt kunne holde vandet på den
rigtige side af rælingen.
En rigtig god afslutning på sæsonen og
med stor opbakning af både juniorer og
forældre.

25 sejlere fordelt på de 4 klasser deltog
i én eller flere af de i alt 5 sejladser, som
blev afviklet inden, årets klubmestre og
pokalmodtagere kunne kåres:
Bent

Klubmester Zoom8:
Mette Hasling Gade.
Klubmester A-optimist:
Sofie T. Havn.
Klubmester B-optimist:
Madita Grigat.
Klubmester C-optimist:
Jon Broni Ott.
Guttermandspokal:
Alexander Markussen.
Flittigste sejler:
Mikkel Ebbesen.

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 2015 og kun mod
aflevering af annoncen
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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
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

Alternativ billig kran der kan fås i
flere størrelser.

www.volvopenta.dk

VolvoPentas
serieafCompactDiesler
d ækkere
ffektomr
13-75Hk ådet

HOLM MARINE ApS
Nybølnorvej
· DK-6310 Sønderborg
Broager
Bøjskovskov
1816DK-6400
Tlf.Tlf.
+45
· www.soeholmmarine.dk
+4540406590
74 65 40 90
Mobil +45 40 40 65 90
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Gråsten sejlklubs 10 bud
- Følg klubbens vedtægter.
Måske kan du ikke se meningen med
reglerne eller er direkte uenig - men
det er dem der udgør klubben og er en
nødvendighed for at den kan fungere.

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

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

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

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

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

Forhandler af Selva påhængsmotor lige fra 2 - 250 HK.
Alle former for reparationer og service på påhængsmotorer, bådmotorer samt reparationer og ultralydsmåling af stålbåde
NYT - NYT - NYT

Er kølen blevet rusten og grim, bunden ligeså slem, så sandblæser vi da
delene for dem. KOM !!!!!! og få et uforpligtende tilbud.

Døgn Tankning af Marinediesel
(ingen bio-tilsætning) med kort.
Kontant salg i normal åbningstid:
Man - Tors 7,00 til 17,00
Fredag
7,00 til 14,00

Hempel, International og jotun´s farver
Forhandler af Palby og Watski´s produkter.
Er du medlem af Gråsten Sejlklub så medbring denne

Toftvej 9 • DK-6300 Gråsten • tlf.: +45 40 96 60 92
www.skibsvaerfttoft.dk • skibsvaerfttoft@gmail.com
Font: Gabriola - St�eg far�e Pantone 2718 U

Ihle grafisk produktion, Broager

annonce og få 20% rabat på ikke nedsatte varer

