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Formandens
side
Danskernes ynglings emne er vejret
Og vi Sejlere tjekker vejrudsigten mindst
10 om dagen i sommerferien, men det er
nok fordi vi bor i det mest ustadige bælte
i verden, vi har ikke en passatvind, der er
rimelig stabil i flere måneder.
Vi skal nok heller ikke forvente at vejrudsigten blive bedre de næste mange år i
vort sejlområde;-)
Hvilke forventninger har vi til sommeren?
Sommer visen: Du danske sommer, jeg
elsker dig ( Tøge Larsen )
Her synger vi:
Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand.
Man siger også, at det ikke er vejret der er
dårligt, men påklædningen;-)
Og på selv samme sted, hvor man på
båden på kryds sejler med hat og handsker og den båd vi møder på læns har badebukser og bikini på.
Vi har været på sommertogt i 4 uger og
har sejlet mange sømil og har haft en
super sommerferie, og kun en gang har vi
måtte hænge vores regntøj til tørre ;-)
Folk spørger,” Har i planer for sommerferien?” ”ud og sejle”, og” hvor skal I hen”,
og vi svarer
” vi sejler hvor vinden blæser os hen” og
det tror jeg et godt motto.
Hvis forventningerne er 30 gr i skyggen,
skal man nok ikke satse på Danmark
Men så må man tage til de sydlige himmelstrøg, som mange andre har gjort

Men vi har de lange lyse sommer aftener, med grill og hygge, og med lille trøje
over skulderne, er det fantastisk og se
solnedgange og nyde roen sænke sig i
havnen.
Det har ikke været så varmt i år, 12 sommer dage er det kun blevet til, men det er
jo godt for os vikinger, vi har ikke skulle
bøvle med kolde omslag og varme knopper, og badetøjet er heller ikke blevet slidt
og blikket ;-)
Det er flot her i det danske farvande, og
vi har i år, på vores sommer togt, prøvet
at ligge for anker ved Møns klint. Se
solen stå op med havblik, det kan ikke
beskrives, men skal opleves!
Vores klub ligger i et smørhul, med kort
afstand mange smukke havne og ankerpladser, billig øl og vin
Egernsund broen åbner en gang i timen,
hvad kan vi mere forlange?
Her i skrivende sund, må vi indse, at vi
desværre snart går efteråret i møde, så vi
må nyde sensommeren i fulde drag.
Der er sket en del hen over sommeren.
Bro tiderne på Egernsund og Kong chr.9.
bro i Sønderborg blev først i maj ændret,
uden at virksomheder og klubber fik
besked! Vi fik sat kommunen i tale, og
de har over sommeren kontaktet os flere
gange, og sørget for at broen kunne åbnes
kl. 18 i forbindelse med onsdags kapsejladserne, Miljø og teknik har forsikret, at
der vil blive informeret ved nye ændringer
i fremtiden.
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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
84

Storegade 23 · 6310 Broager
Tlf. 74bhj.com
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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Festudvalget har fåret en ny udvalgsformand: Michael Knapp, som overtog posten efter standerhejsning. Han er
komme rigtig godt fra start, velkommen
i bestyrelsen. Samtidig skal lyde en stor
tak til Karla, som var frisk på at arrangere sommer / havne festen, og det fik hun
til at lykkes, med hjælp fra en lille skare
engagerede mennesker, supergodt gået.
Vi har fået en del nye medlemmer i klubben. Hjertelig velkommen til jer og jeres
familier. Vi glæder os til at lære jer at
kende.
Traditionen tro, har der også i år, været
planlagt forskellige aktiviteter. De forskellige udvalg gør et stort arbejde. Samtidig
har der været flere grill aftener, som har
været godt besøgt.
Vi har alle et ansvar for at bidrage til
klubben, og gøre vores klub til er rart sted
at komme.
Det vigtigt at vi bakker op omkring de
forskellige arrangementer, det gør vores
klub til en sejlklub og ikke en marina!
Vi har igen i år, haft flere gæstesejlere end
sidste sommer, men der er stadig ledige
pladser. Gæstesejlerne har været rigtig
glade for at besøge os og er begejstret for
vores sejlklub. I bestyrelsen har vi stadig
det mål, at tiltrække flere gæstesejlere til
fremover.

Vi har haft det første bestyrelsesmøde og
bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og
frem til generalforsamlingen i marts 2017,
har vi planlagt et bestyrelsesmøde om
måned.
Vi skal bl.a. arbejde videre på forbedrings
projekter, samt vil vi se på vores bestyrelses struktur, samt vores informations
flow.
Afsluttende skal jeg som sædvanlig opfordre til, at vi ikke "går i dvale" sammen
med vores både, når nu alle disse er taget
på land i løbet af oktober måned.
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 igen i
år disker op med et spændende vinterprogram, der kan samle os i klubben en del
aftener hen over vinteren.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god afslutning på sejlsæsonen 2017
Med sejler hilsen og God vind
Jan Petersen

OBS…OBS...OBS
DER ER FRA BESTYRELSEN BESLUTTET, AT DE MEDLEMMER DER HAR EN
MAST OPBEVARET I KLUBBEN, OG IKKE HAR DERES BÅD VINTEROPBEVARET
PÅ KLUBBENS AREALER …. FREMOVER SKAL BETALE ET GEBYR FOR
OPBEVARING AF MASTEN PÅ 250,00 DDK.
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Referat af
bestyrelsesmøde
017
28. august 2

Fraværende: Lars syg. Bernhard arbejdsramt. Per ikke mødt
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
24. april 2017
Referater godkendt.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
• Gråsten forenede idrætsforeninger har
oprettet en hjemmeside.
• Der er monteret en ny kedel i gasfyret.
• Modtaget tilbud på installation
af fjernvarme. Ikke relevant for
nuværende, men kan blive aktuel
senere.
• Formanden har haft dialog med Sønderborg Kommune vedrørende den
meget mangelfulde information om
ændringer i Egernsundbroens åbningstider.
• Rengøringen af toiletterne er fin.
• Klubben har fået tilbudt en flexjobber.
Vi undersøger, om vi har nogle relevante opgaver.
• Invitation til Hanseboat. Folder ligger
i klubhuset.
• Hendøende gummibåde fjernes efter
den 1. november.
• Der ligger master i klubben og der er
ingen navneskilte på. Fremover vil
masteejerne blive opkrævet et gebyr
på 250 kr. hvis de ellers ikke har båd
liggende her.
3.	Økonomi v. Bent.
Der er stadig områder, som endnu ikke er
blevet overdraget. Nyt økonomiprogram
er indkøbt. Likviditeten er o.k.
6

4.	Medlemskartotek mm. v. Tage
Nyt medlem aktiv:
Thomas Nissen, 
Broager
Tommy Petersen Skriver, 
Broager
Henrik Hofmann, 
Gråsten
Finn Jacobsen, 
Tønder
Finn Behrens, 
Gråsten
Lars Christiansen, 
Gråsten
Nyt medlem junior:
Mikal Rødbro Moisen, 

Egernsund

Udmeldelser:
Lasse Køjner, 
Preben Østergaard, 

Rinkenæs
Egernsund

5.	Tildeling til udvalg.
Er sket i forbindelse med tildeling af
medlemskab.
6.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
• Klubhusudvalg. Alt ok
• Festudvalg. God fest. Mangler mandskab
• Haludvalg. Intet at bemærke. Planlægger at male.
• Pladsudvalg. Der står 6 både på pladsen, som har stået længere end de 2
år, som vedtægterne accepterer. Der
tages nu kontakt til bådejerne, for at
få en afklaring. Der planlægges fælles
bådoptagning fra 7. oktober til 28.
oktober - 4 gange. Hvis der om torsdagen ikke er minimum 5 tilmeldte
til optagelse på tavlen, slettes denne
fællesoptagning. Renoveringen af
slæbestedet sættes i gang efter 1.
november.

• J uniorudvalget. Har afholdt mange
kapsejladser. Besøg af aktiv sommer
afledte 20 børn til prøvesejladser og
også interesse for medlemskab. Har
tjent 30000 kr. ved at deltage ved
ringridningen. Ny kegnæsjolle er bestilt. Har fået 25000 kr i sponsorat fra
I.P.Nissens fond.
• Medieudvalg. Tæt på deadline. Savner
indlæg fra Per.

8. Ny bestyrelses struktur
Tages næste gang.
9. To du listen.
Til brug i bestyrelsen.
10. Eventuelt
Intet
Næste bestyrelsesmøde: 2.oktober
Tage Møller
sekretær

7. Fanglinen, deadline 29 august
Behandlet tidligere.

SÅDAN

Stort tillykke til Jan
Moritz fra GS, med
den stolte 6. plads
ved VM i Zoom
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SÅ KAN MAN DA KUN
BLIVE GLAD I LÅGET
Der findes mange ildsjæle i vores dejlige sejlklub, og derfor synes jeg da at der skal
vises lidt af de spændende initiativer der er.
Udover den glæde der findes indeni når vi skal ud at sejle, så er der nogen der har haft
overskud til at gøre det lidt fint for os andre.
Tag en tur ud på A broen, og se hvad der møder dig undervejs  

Dette fine arrangement, får i hvert fald mig til at smile hver gang jeg er på vej ud til
min båd .
//B

Standerstrygning 2017
Så er tiden kommet til, at det er sidst på sæsonen og vi holder
standerstrygning. Som noget nyt i år holdes der standerstrygning
søndag den 29.10.2017 kl.13.
Klubben er vært for grillpølser og brød, samt kan der købes vand og øl.
På festudvalgets vegne
Michael Knapp
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Nyt Fra Pladsudvalget
Der vil blive arrangeret fællesoptagning
af både i oktober med vognmand Mammen/chauffør Henrik på følgende lørdage: 07. – 14. – 21. – 29. oktober. Alle
dage startes kl. 08.00. Der vil blive sat
lister op ved klubhuset.
For at søsætning gennemføres på de enkelte lørdage skal der være min. 5 stk.
tilmeldte både på listen senest torsdagen
før.
De enkelte bådejere skal selv stille med
min. 2 hjælpere i.f.m. optagningen. Vær
klar i god tid!
Placering af både på udendørsarealet.
Skitser vil blive opsat!
Bådvogne der p.t. er placeret på Danfoss
P-plads vil efterhånden blive kørt til klubbens område af pladsudvalget og så vidt
muligt blive placeret på den kommende
vinter plads. Kontroller venligst at du har
navn og telefonnr. på din vogn ellers kan
vi ikke finde den rigtige vogn. P – pladsen er åben fra kl. 07.00 – 17.00.
Klargøring af bådvogne og stativer.
• Skal afmærkes med navn og tlf.nr.
• Dæktryk skal kontrolleres og være
OK.
• Kontrol af trækstang og styretøj.
• Spindler m.m. skal være justerbare.
• Står stativet sikker? Spindler skal være
justerbare. Hvad med klodser?
NB! NB!
• Vær nu kritisk når du klargør dit vintergrej! Er alt sikkerhedsmæssigt OK?
• Bådvogne må først klodses op efter
nærmere aftale med pladsformanden
a.h.t.  finjustering af placering for optimal udnyttelse af arealet.

Efter vinterklargøring.
Der må IKKE efterlades miljøfarligt affald, såsom malerdåser – spildolie - oliefiltre – køle væske - batterier og lignende
på klubbens område.
Den enkelte bådejer er ansvarlig for, at
området hvor båden vinteropbevares er
ryddet, det gælder også ukrudt, der p.t.
vokser helt vildt på nogle pladser.
Opbevaring af master.
• Det er udelukkende aktive  A-medlemmer der kan opbevare mast/rulleforstag
på klubbens dertil indrettede reoler i hal
og udvendigt masteskur!
• Masten skal være afrigget.
• Ingen bomme på reolerne.
• Mast/forstag skal være forsynet med
bådnavn – ejers navn og tlf.nr.
• Fjern hurtigst din mast fra maste
klargøringspladsen – der er andre end
dig, der skal til!
NB! NB!
Mastereoler såvel i hal som udendørs er
afmærket med nummer. Har du fra sidste år en fast plads et af stederne så sæt
venligst dit navn og tlf.nr. på reolen. Er
du ny så tal med enten halformand eller
pladsudvalgsformand.
Ikke afmærkede master har ingen adgang
i klubben og vil blive fjernet!
Parkering.
Overhold venligst de parkering restriktioner, der er i forbindelse med bådoptagning!
Det handler om sikkerhed!
Med venlig hilsen
Egon Rerup - 5183 6744
Pladsudvalgsformand.
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Pinsetur 2017
til Wassersleben

I år gik pinseturen til Wassersleben.
Vi sejlede derned den 2 juni med Freya og ankom om fredagen.
I løbet af lørdagen kom der flere både og det blev i alt til ca. 12 både.
Ved kaffetid, mødtes vi på pladsen ude foran klubhuset og fik kaffe, kage og bajere.

Nogle timer senere fik vi startet grillen, og hyggede i lokalerne i klubhuset, til langt ud på natten.
Det har været en god oplevelse og vi
er altid velkomne igen, siger den venlige havnemester.

Næste år, 2018, er planen at tage til
Augustenborg, hvis der er opbakning for dette.
På festudvalgets vegne
Michael Knapp
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Gråsten sejlklub -

Mandetur 2017
Lørdag d. 23.- søndag d. 24. september.
Gråsten sejlklub – Galwik.

Pos.: 54-48,17 N / 009-25,82 E

Program .
Lørdag.
Kl. 11.00 Brunch i Sejlklubben.
Kl. 12.30 Vi sejler under Egernsund broen med kurs mod Galwik.
Kl. 16.00 ”kaffepause” i Galwik.
Kl 17.30 Tændes grillen.
Kl 18.00 Festen starter og bøfferne steges.
Aften programmet står på – Øl –vin- horn musik-dårlige vittighederrøverhistorier - m.m.
Søndag : God morgen
Der er en pose morgenbrød til hver besætning, (hver båds Skipper
søger for tilbehør og kaffe)
??.?? Vi sætter Kurs mod Gråsten,

Praktiske oplysninger

Tilmelding : båd vis, på liste i klubhuset, eller på tlf / sms 21274690,
senest mandag d 18/9
Hver skipper oplyser antal deltagere og søger for betaling, ved
ankomst!
Pris pr. mand 150 kr.,
Vi søger for brunch, kød med tilbehør, og en ”lille en” til kaffen.
I søger for drikkevarer til skipper og besætning, samt godt humør
Skipper søger for kaffe og tilbehør, til morgen brød søndag morgen
På festudvalget vegne
Jan Petersen
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Havne fest
i Gråsten sejlklub 2017

Det startede lidt sløjt, men som dagen gik
kom der flere og flere.
Der var i hallen mulighed for at sælge
ting, købe kage, kaffe, øl og vand.
Der var ligeledes dåsekast, tipskupon og
musik, som blev en stor succes.
Da formanden, havde holdt tale og regnen blev mindre blev vi enige om at tage
en tur på vandet også endda med musik.

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13
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Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2017 og kun mod
aflevering af annoncen

Ved fem tiden kom Kong Neptun sejlende
og havde opgaver med til den nye festudvalgsformand som han skulle løse.

Derefter skulle de nye medlemmer døbes. Dette skete traditionen tro ved mastekranen, med
boldkast mod galgen.
Efterfølgende tændte vi grillene,
så vi kunne få noget at spise.
Vi havde i år, som noget, nyt
valgt ikke at bestille mad udefra, men folk skulle selv sørge
for dette.
Der har været ca. 135 deltager
og vi kom i år ud med et overskud.
Stor tak til Karla og Smudi som har stået for planlægningen/ Organisation og tak til
alle der gav en hånd med til at få denne fest op at stå.
Hvis der er nogle der har interesse, kan vi altid bruge flittige hjælper i festudvalget.
På festudvalgets vegne
Michael Knap
13

Nyt fra
juniorafdelingen
Håber I har haft en skøn sommerferie
med mange spændende oplevelser, men
samtidig har fået slappet godt af og ladet
op til vores sensommer sæson.
Kapsejladser:
I juni måned har vi deltaget til kapsejladser hver weekend. Bl.a. var vi en stor
flok til Sail Extreme i Kerteminde der
bød på masser at timer på vandet, samt
hyggelige og sjove timer på land sammen
med de andre klubber.
Sejladserne fortsætter nu efter ferien.
Bl.a. har vi i Gråsten 3. Sønderjysk Open
d. 2/3. september 2017. Havnen vil da
vrimle med aktive sejlere og deres familier. Tag godt imod dem.
Sommerlejr:
I starten af børnenes sommerferie tog vi
en god flok til sommerlejr i Sønderborg.
Vi har hygget med en masse vand- og
landaktiviteter. Næste år er det vores tur
til at afholde sommerlejr for Sydkredsen.
Vi har holdt det første møde og alle er
fulde af gode og kreative ideer – skønt.
Aktiv sommer:
Vi har haft besøg af 20 børn og deres
familier som alle har nydt og været glade
for at have besøgt os.
Det var været nogle sjove aftener med
14

en masse skønne mennesker. Dejligt at
mange af jer har villet hjælpe med.
Tusind tak for hjælpen 
Gråsten Ringridning:
En lille og aktiv flok forældre, sejlere
og frivillige hjælpere har i 4 dage solgt
pølser, øl/vand m.m. til Gråsten Ringridning.
Tusind tak til alle som hjalp – I var bare
for seje  Og stor tak til SuperBrugsen
Gråsten som gjorde det muligt for os.
Dette har indbragt os flotte 30.000 kr.
Hvilket går til en oplevelse for os alle i
løbet af vinteren. Og vi har besluttet at
vi alle i Juniorafdelingen tager til det
tropiske badeland CenterParcs med flere
overnatninger. Vi skal bare hygge, grine
og fjolle sammen i tre dage.
VM i Zoom i Råå, Sverige:
Vores unge sejler Jan Moritz Grigat har
deltaget til VM i Zoom8 og opnået en flot
6. plads. Han blev 2. bedste dansker. Vi
ønsker stort tillykke – super sejt sejlet 
Sponsorat:
Vi har af I.P Nielsen fond fået doneret
25.000 kr til en ny Kegnæs jolle. Gert
fik d. 7. august overrakt sponsoratet af
prinsesse Benedickte. Overrækkelsen
havde været en velorganiseret og flot
oplevelse.

Kegnæs jollen er ved at blive produceret
og vi glæder os til den bliver leveret.
Tusind tak til I.P.Nielsen fonden.
Nye sejlere:
Vi har glæden af at fortælle, at 6 nye begejstrede børn er begyndt at sejle efter
ferien. 5 af dem har været med til Aktiv
sommer og har haft det så sjovt at de

måtte starte på sejldas efter ferien. Det
må vi kalde at det har været en stor succes.
Vi glæder os til at lære børnene og deres
familier rigtig godt at kende.
Hjertelig velkommen 
Solskinshilsner Juniorafdelingen

OK Benzinkort!!!
Klik klik – penge lige ned i klubkassen 
Har du et OK Benzinkort?
Så har du mulighed for at pengene som går direkte til Gråsten sejlklub.
Så enkelt er det:



Du skal blot ringe på tlf. : 78731094 og melde dit kort til Gråsten Sejlklub.
Eller har du en mobil/Ipad kan du også downloade OK appen: ” Tank og betal”
For at benzinkortet knyttes til Gråsten Sejlklub, skal du gå til:
Indstillinger
Tryk på ”Støt sporten” så kommer du til ” Klubber og foreninger”
I søgefeltet skrives ” Gråsten Sejlklub”
Tryk på Gråsten Sejlklub.

Har du ikke et OK Benzinkort?
Meld dig gerne til på www.ok.dk
(www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoet-sporten)
HUSK at knytte kortet til Gråsten Sejlklub

Du er nu med til at støtte klubben,
hver gang du tanker hos en OK tank 
Tak for hjælpen 
Sejlerhilsen Juniorafdelingen
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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.
27
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