Oversvømmelse Januar 2017

Så højt stod vandet i havnen den 4-5 januar.
Billedet er taget af Ole Rick, omkring midnat
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Klubhus Ulsnæs, Gråsten	
www.graasten-sejlklub.dk
Formand
Jan Petersen
Solskrænten 14, 6310 Broager
21274690
formand@graasten-sejlklub.dk
Kasserer
Bent Brüning
Mølmark 11, 6310 Broager
40178498
kasserer@graasten-sejlklub.dk
Sekretær
Bent Rasmussen
Egernvej 6, 6300 Gråsten
20724822
sekretaer@graasten-sejlklub.dk
Broudvalg
Ole Rieck
Sletmarken 12, 6310 Broager
74440605/40156659
broudvalg@graasten-sejlklub.dk
Sejladsudvalg Stig Nissen
Sletmarken 49, 6310 Broager
74440067/21220068 sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Juniorudvalg Tina Broni Ott
Brovej 41, 6320 Egernsund
22206667
juniorleder@graasten-sejlklub.dk
Pladsudvalg Egon Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
51836744/74654786 pladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager
29263079
klubhusudvalg@graasten-sejlklub.dk
Haludvalg
Arni Helgason
Højtoften1, Felsted, 6200 Aabenraa 51416735
haludvalg@graasten-sejlklub.dk
Programudvalg Bernhard Jessen
Stensigmosevej 6, 6310 Broager 21697655
programudvalg@graasten-sejlklub.dk
Festudvalg
festudvalg@graasten-sejlklub.dk
Suppleant
Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten 74654221/51613050,
suppleant@graasten-sejlklub.dk
Havnemester Frede Schmidt
Teglparken 52, 6320 Egernsund 74442263/22874228 havnemester@graasten-sejlklub.dk
Medieudvalg Bo Bach-Hansen
Konkel 29, 6300 Gråsten
51359444
medieudvalg@graasten-sejlklub.dk
Klubmåler
Peter Moisen
Skovgade, 6320 Egernsund
51331042
klubmaalergraasten@graasten-sejlklub.dk
Redaktør
Bo Bach-Hansen
Konkel 29, 6300 Gråsten
51359444
Redaktoer@graasten-sejlklub.dk
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søsport og fiskeriartikler

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

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

Gråsten
Boghandel

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg

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

BHJ - globale muligheder
Svanemærket
Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!
IHLE grafisk produktion,
Broager erIngredienser
Svanemærket. i verdensklasse
Den nordiske
miljømærkning
BHJ er
den førende internationale leverandør af ingredienser og
til fødevare-,
dyrefoder- og farmaci-industrien.
betyder atkødråvarer
miljøhensyn
for
Over
90%
af
omsætningen
skabes på verdensplan, med 14 datnaturen og for de mennesker
terselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden.
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.
Se mere på bhj.com

IHLE Grafisk Produktion

Uforpligtende tilbud gives!
- when you are looking for real value
8

Storegade 23 · 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
BHJ A/S
@ihle.dk
E-mail:ihle
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Din all-round service i Flensborg

4-stjernet Marina
SONWIK

Flensburger
Yacht-Service

&
• Den mest moderne Marina i Nordtyskland
• over 400 bådpladser med op til 25m
længde og 9m dybgang
• eget værft med krankapacitet
op til 3,5 tons
• skibsværft med all-round service for
ændringer i installation, reparation og
vedligeholdelse
• Yachthandel
• over 8000m2 vinterlager
opvarmet/uopvarmet

• 300m2 Nautic Shop med alt fra bundmaling
til beklædning og zinkanoder
• Motorcenter for nye motorer,
vedligeholdelse og reparation
• Certificeret sikkerhedscenter med
vedligeholdelse og salg af redningsflåder,
redningsveste og gummibåde
• Autoriseret
Nautor’s Swan
servicecenter

Vi repræsenterer følgende yachtmærker:

Flensburger Yacht-Service GmbH & Co. KG
Am Industriehafen 4 · 24937 Flensburg · Tel: +49 461 177 27 0 · info@fys.de · www.fys.de
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Formandens
side
Godt nytår

En ny og spændende sejlsæson ligger ikke
langt ude i fremtiden. Vinteren har til dato
været særdeles mild, og en isvinter, med
lav havvandstemperatur opnår vi sandsynligvis ikke i år. Dette kan i sidste ende
betyde, at vi kommer tidligt i gang med
sæson 2017 i GS.
Jeg vil også her benytte lejligheden til at
byde de mange nye medlemmer velkommen i vores klub.
Vi har haft nogle super foredrag ”din og
min tur” i klubhuset her i vinter og der
sker meget mere de næste måneder ;-)
I marts er der generalforsamling og MAST & RIG TRIM aften.
I april er der fælles søsætning og
Standerhejsning med forårsfrokost.
Og i maj har programudvalget ”Gascheck” på programmet, og så er sæsonen
for alvor i gang.
Tjek aktivitetskalenderen for mere info.
Den ordinære generalforsamling i GS
afholder vi onsdag den 15. marts (se
endelig dagsorden på hjemmesiden eller
opslag i klubhuset fra ca. den 7. marts).
Broudvalget er i fuld gang med at renovere vores broer og der er skiftet 15 agterpæle, efter de blevet udpeget som ”dårlige” og anbefalet skiftet, i henhold til
ultralydsscanningsrapporten.
Først i januar havde vi som bekendt

højvande og hele kajpladsen var oversvømmet (se Oles foto af mastekranen,
taget d. 4 /1 midnat). Heldigvis er skaderne begrænset, takket være stille vejr og
god forberedelse fra broudvalget og juniorafdelingen.
I bestyrelsen arbejder vi på budgetter og
planer for det nye år og ser frem til et godt
samarbejde med Gråsten sejlforening.
Jeg har også deltaget i en del møder
med Gråstens sports- og fritidsklubber med henblik på et bedre samarbejde med Gråsten Forum og Sønderborg
kommune. Dette med henblik på at gøre
området attraktiv for tilflyttere og andre
interesserede. Jeg ser mange muligheder i
disse relationer i fremtiden.
Afsluttende skal jeg opfordre til at deltage
i klubbens vinter- /forårsarrangementer.
Kom og vær med i klubbens arrangementer, arbejde og hør om teknik og andet,
som du kan have gavn af som sejler. Og
ikke mindst for at møde dine klubkammerater til hyggelige sejleraftener her i
den mørke tid.
Og husk; for hver uge der går, bliver
dagen en halv time længere!
Deltag, medvirk og tag ejerskab – så bliver vores super gode sejlklub endnu bedre i
fremtiden.
Jan Petersen
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1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Beretning.
4. Forelæggelse af regnskab og budget.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer.
7. Forslag til vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære
general¬forsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest den
1.1.2017 og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Evt. forslag skal optages på dagsordenen.
8. Indkomne forslag.
Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen.
9. Valg til bestyrelsen og suppleant
På ulige årstal vælges kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer
for henholdsvis Sejlads-, Bro-, Klubhus- og Juniorudvalg.
Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:
Kasserer:
Bent Brüning
(modtager ikke genvalg)
Sejladsudvalgsformand:
Stig Nissen
(modtager genvalg)
Broudvalgsformand:
Ole Rieck
(modtager ikke genvalg)
Klubhusudvalgsformand:
Smudi F. Nielsen
(modtager genvalg)
Juniorudvalgsformand:
Tina Broni Ott
(modtager ikke genvalg)

Ordinær generalforsamling

Dagsorden:

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19:00 i klubhuset

Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i
»Fanglinen blad 1«, der ligger til afhentning i klubhuset eller kan downloades
fra klubbens hjemmeside www.graasten-sejlklub.dk. Dagsordenen bekendtgøres ved opslag på klubbens hjemmeside og i klubhuset senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
En revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)
Revisor
Hans Peter Novrup
Revisorsuppleant Tage Møller
11. Eventuelt.
Den endelige dagsorden kan ses/ læses i vinduet i klubhuset samt på GS
hjemmeside senest d. 7. marts 2017.
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Bropladser 2017
Hermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben.
Det er kun nye medlemmer og broliggere, der ikke har fast liggeplads, der skal
ansøge. Ansøgningen skal være skriftlig (gerne via mail) og indeholde, navn,
medlemsnummer. og båddata. Ansøgningen skal sendes til undertegnede.
Har du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du har skiftet båd, ikke skal i
vandet, har solgt eller af anden årsag ikke skal bruge din plads, vil jeg gerne vide
det.
Ansøgningen skal være undertegnede i hænde
SENEST ONSDAG D. 1. MARTS 2017
God vind.
Broudvalgsformand
Ole Rieck
Sletmarken 12 · 6310 Broager · E-mail: Ole.r.rieck@gmail.com

Nyt fra
juniorafdelingen
Kære Alle
Dagen er tiltaget med adskillige minutter og vi går med raske skridt mod lysere
tider. Sejlersæsonen er lige om hjørnet
Vi er i juniorafdelingen dog ikke gået i
hi, men har gang i flere hyggelige stunder
sammen.
8

Hermed følger en lille update på det seneste nye:
Ny materialemand
Hjertelig velkommen til vores nye materialemand Toni (far til Marie, Thomas og
Karl). Tag rigtig godt i mod ham ☺

Toni har allerede været super aktiv og har
gjort jolletraileren og gummibådstraileren i tip top stand – så kan sommersæsonen bare komme an ☺
Sponsorteam
Sponsoraterne vælter nærmest ind ☺
Til dato har vi fået følgende sponsoreret:
1x optimistjolle nyMads Clausens Fond
1x optimistjolle ny Broager Sparekasse
½x optimistjolle nyLinak
Og vi mangler stadig svar fra flere – vi
venter spændt☺ Gitte har været fantastisk til at formulere ansøgningerne.
Tusind tak for din flotte indsats ☺
Vi glæder os til at indvie jollerne til
standerhejsning d. 29. april.
Lalandia turen
Vi er 32 friske badenymfer og vandmænd,
som drager afsted lørdag d. 28 januar til
Lalandia.
Dagen slutter vi af med pizza i klubben.
Skøjteturen
Torsdag d. 23. februar tager vi på hyggetur til skøjtebanen i Sønderborg.
Vinterundervisning teori
Starter op til marts:
Torsdag d. 9. marts
kl. 18.30-20.00

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

Mandag d. 13. marts
kl. 18.30-20.00
Onsdag d. 22. marts
kl. 18.30-20.00
		
Arbejdslørdag
Sæsonen nærmer sig med raske skridt og
traditionen tro har vi en arbejdsdag lørdag d. 1. april, hvor vi alle i fælles ånd gør
pladsen m.m. klar.
Det er ikke en april snar
Denne dag plejer at ligge sammen med
standerhejsningen, men da dette arrangement i år ligger d. 29/4, bliver det for sent
for os til at være klar til sæsonen.
Stormflod
Som I nok har fået med, havde vi
stormflod i uge 1. Bådene blev forsvarligt fortøjet på land og jolle-bjælkerne
blev bragt højere op på land. Så vi har
heldigvis ikke haft nogen skader.
Juniorleder
Jeg må meddele, at jeg har valgt at
trække mig som juniorleder da visse ting
har fyldt lidt for meget for min familie
og mig.
Vi vil naturligvis fortsat være del af vores
gode klub- og sejlerliv GS juniorafdelingen.
På snarlig gensyn Juniorudvalget

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2017 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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Svanemærket

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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