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Formandens
side
Glædelig jul og Godt nytår
Kære sejlervenner
Endnu et år er gået – endnu en sæson på
vandet er forbi, det er blevet vintertid, og
bådene er kommet i hi.
Vejret har drillet os lidt i år. Et lidt koldt
forår, en lidt ustadig juli, med meget vind,
sol og regn, sådan har det vekslet noget,
og sensommeren var ligeså.
Alt i alt- en god sejlsæson, det er jo ikke
vejret der dårligt, men påklædningen ;-)
Vi har igen i år haft en masse storslåede
oplevelser på vandet og ved arrangementer på vand og land.
Traditionen tro er der også i år gennemført de forskellige årlige aktiviteter og
gode oplevelser i GS.
I juniorafdelingen har de haft en fantastisk sæson med mange sjove og hyggelige
timer sammen både på vand og på land.
Sammenholdet i klubben mellem sejlere,
søskende, forældre og trænere har gjort at
vi har haft fuldt hus ved arrangementerne.
44 personer fra juniorerne tager tur til
Badeland i januar.
Trods vejret ikke har været det bedste,
har vi fået flere nye sejlere til klubben –
dejligt.
De nye sejlere og deres familier tager
også med på weekendturen.
Vi har haft Aktiv Sommer, Sønderjysk Open og ikke mindst vores egen

klubmesterskab, hvor vi har døbt en jolle
Onkel Bent til ære for vores alles Onkel
Bent.
Vores dygtige sejler Jan Moritz var vinder
af DS Grand Prix i Zoom8 klassen. Stort
tillykke!!
Sponsorerne har været særdeles gode ved
os – godt 180.000 kr. til joller mm.
– det nyeste fra Tombolakomiteen i oktober på kr. 7000.
Og sponsorgruppen arbejder videre.
Vinterprogrammet er lagt med undervisningsaftener, vinter træning på vandet for
de seje juniorer samt fælles hyggearrangementer for hele familien.
Det har også været god deltagelse i seniorsejlernes fælles aktiviteter.
I vores klub, bidrager vi alle til fællesskabet med frivillighed. Jeg vil opfordre til,
at den hjælpsomhed vi møder til dagligt
også smitter af på arrangementerne, så de
bliver bredt bemandet og at det ikke kommer til at hvile på indsatsen fra nogle få
ildsjæle.
Vi har haft gode arrangementer, her vil jeg
nævne forårsfrokost ved standerhejsning,
Pinsetur til Wassersleben, havne- sommerfest, mandetur til Galvick, og ikke mindst
alle de gode grill aftener.
2017 - Vi har haft 269 overnattende
Gæstesejler
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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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Ved standerstrygning var der overrækkelse
af vandrepokalen ”Den gode hensigt”.
Pokalen blev overbragt af sidste års modtager Per H Jessen (major), til Tage Møller
for hans ihærdige arbejde i klubben og her
nævnes brorenoveringen af B- broen.
Vores pladsudvalg har fået pladsen
omkring vores klubhus til at se flot ud, og
et flot sten bed, som Marica fra m/s Freja
har knoklet med.
Tak til jer alle!!
Vi har stadig store opgaver:
Nyt tag på hallen, vedligeholdelse af bro
anlægget, og ikke mindst gøre vores klub
hyggelige.
Bestyrelsen er i fuld gang efter sommerferien. Vi har mange spændende opgaver
foran os, de nye bestyrelsesmedlemmer
arbejder på, at få styr på deres udvalg og
opgaver.
Vores klub skal som altid være et godt
sted at komme, for både medlemmer og
gæste sejlere.
Som formand for Gråsten Sejlklub ligger
det mig meget på sinde, 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.
Gør brug af sejlklubben hele året. Kom
ned og få en god snak med andre medlemmer i den mørke og kolde tid.
Programudvalg har også i år sammensat
en buket af arrangementer. Alle arrangementer slås op forud for datoen, og publiceres via Facebook og på vor hjemmeside, og her i fanglinen.
Tak til Programudvalget
Ud over det fra Programudvalget, er der
også
Foredrag lørdag d. 20. januar, med foreningen for Langtur sejlernes fremme,
Overskrift ”Norges dybe fjorde”
og ikke at forglemme Piche Frokost 10.
marts
Afsluttende vil jeg takke alle i Gråsten
Sejlklub for godt samarbejde samt gode
tiltag og aktiviteter i året, der nu snart
rinder ud.
Med de bedste ønsker for alle familier i
Gråsten Sejlklub om en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår.
Med sejler hilsen og God vind
Jan Petersen

Lidt historisk:
17. august 1949
Gråstenerne må atter sejle på Flensborg Fjord.
Gråsten Sejlklub har fra justitsministeriet modtaget meddelelse
om, at klubben igen må sejle på Flensborg Fjord på den danske
side.
Der må ikke sejles efter mørkets frembrud, og standeren skal
være hejst.”
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Referat af
bestyrelsesmøde
2017
6. november

Fraværende: Lars, Bernhard og Per
Ordstyrer: Egon
1. Siden sidst og indgået post v. Lars
Der har været afholdt standerstrygning
med deltagelse af ca. 30.
Gennemgangen af brodepositum er ved
at være på plads.
Jan og Tina + to fra juniorudvalget, tager
på kursus i at søge fonde.
2.	Økonomi v. Bent.
Likviditeten er fin.
4.	Medlemskartotek mm. v. Tage
Nyt medlem aktiv:
Anne S. Christensen, 
Broager
Rasmus Rieck, 
Sønderborg
Ændring til passiv:
Johan Rasmussen, 

relæerne slår fra og dermed er der
ikke strøm på pladsen. Der afgives
klarmelding til ændring af slæbestedet.
• H
 aludvalg: Hallen er fyldt op. Der er
stadig pladser i mastestativerne.
• F
 estudvalg: Har afholdt standerstrygning med moderat tilslutning. Næste
opgave er pigefrokosten.
• P
 rogramudvalg: Vinterprogrammet er
nu fastlagt. Se Fanglinen!
• J uniorudvalget: Vi har modtaget 7000
kr. fra Gråsten Ringridnings tombolakomite. Den nye Kegnæsjolle er klar
til afhentning.

Alnor

• Sejladsudvalget: Er nu gået i vinterhi.

Udmeldelser:
Dan Filtenborg, 
Morten Rasmussen, 

Sønderhav
junior

Afgået:
Helge Lumbye Sørensen, 

• K
 lubhusudvalget: 2 ruder er blevet
udskiftet i klublokalet. Støttemuren er
revnet; udbedres til foråret.
Havnefest afholdes den 11. august.

Egernsund

4.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
• Pladsudvalg: Der har været 35 både
til fællesoptagning. Vinterpladsen er
fyldt. Fælles søsætning i 2018 bliver
den 2., 21., og 28. april -altså kun 3
lørdage. Ny gårdspladsrive er hjemkøbt. Mastegebyret volder problemer.
Sættes på dagsorden til næste møde.
Der er elproblemer på broerne. HFI6

• M
 edieudvalg: Mangler billede af
de nye bestyrelsesmedlemmer på
hjemmesiden.
• B
 roudvalget: Har afholdt planlægningsmøde. Der er oprettet nye arbejdshold. Vi har sagt ja til tilbud om
ultralydsskanning af resten af pælene.
5. Fanglinen, deadline 29 august
Deadline den 27. november.

7. Finansiering hal tag v/jan
Der er udfærdiget et forslag til tagrenoveringen. Der er et overslag på 250 tkr..
I forslaget regnes med en stigning i hallejen på 25%. Alle hallejere får besked.
Forslag kommer med på generalforsamlingen.
8. Ny bestyrelses struktur, v jan
Da bestyrelsens opgaver er ret ligeligt
fordelte, er der ikke ønske om større
ændringer i strukturen. En ændring kunne
medføre, at opgaverne bliver for mange
for det enkelte bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen mener også, at den nuværende
struktur giver en god føling med, hvad
der sker i de andre udvalg i klubben.
Der er dog i forslaget ønske om en
tilføjelse af medieudvalg og fjernelse af
suppleanten i bestyrelsen.
Foreløbig fortsætter vi uændret.
9. To do – listen
• Jobbeskrivelse for havnemesteren:  
Jan, Smudi
	Beskrivelsen er under revision.
Forslag om ændret miljøafgift fra
Frihavnssejlere; skal så være incl.
bad.
• Forsikringsforhold : Bent
• Bent Brüning og Bent samt Jan er på
opgaven.
• Administrere brodepositumordningen:
Per, Bent, Tage
Venter på udspil fra Per.

Tage Møller
sekretær

Klubstander
klistermærke

30 kr

Klubstander flag

Frihavnsmærke



Kun hvis du har
en havneplads)

80 kr

Gratis
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Kan købes hos
havnemesteren

10. Eventuelt
Intet.

60 kr.

Klub gear til medlemmer

Cap /
kasket

6. Regnskab 2017 - budget 2018
Alle udvalg bedes afslutte regnskab og
klargøre budgetter, så man er klar til bestyrelsesmødet i januar.

Ændringer til haludvalget
Der er kommet nyt reglement -se
hjemmesiden.
Ændring (venteliste og inaktiv opbevaring)
Bestyrelsen arbejder på at nedlægge haludvalget og oprette et Bygningsudvalg.
Hallen står over for en stor renovering af
taget, til en pris af ca. 250 tkr.
Indtægter på hallen har været tkr. 38 og
udgifter tkr. 8 i 2016. Ved en tagvedligeholdelsesudgift på tkr. 250 og en levetid
på 20 år for taget, vil jeg mene en stigning i hallejen på 25% vil være rimeligt
og forsvarligt. Afskrivning årligt 13 tkr.
øvrige udgifter (forsikring og vedligeholdelse) 20 tkr. forrentning tkr. 15.

Dvs. at kvadratmeter prisen vil blive 105
kr pr m2, ovenstående skal vedtages på
generalforsamlingen 2018.
For at hjælpe med financieren af det nye
tag i hallen, har bestyrelsen beslutte at
tage betaling for opbevaring af maste. De
medlemmer der har båden i hallen eller
på pladsen, bidrager i dag, da maste opbevaring er inklusiv i prisen vinteropbevaring, i hal / plads.
Hvis man ønsker maste opbevaring af
masten alene er prisen 250 kr pr. sæson.
Med sejler hilsen
Jan Petersen

Masteopbevaring
• Masten skal være afrigget.
• Maste placeres efter anvisning fra hal
eller pladsudvalgsformanden, Se oversigt / listen på opslagstavlen
• Masten vedhæftes skilt med:
o Navn på båd,
o Navn på ejer / evt. medlemsnr.
o samt telefonnr.
• I ngen mast må stå permanent på bukke
på gulvet.
• Ingen bomme og spiler stager på hylderne
Har du båden stående i hallen eller på
pladsen er prisen masteopbevaring inklusiv i lejen.
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Hvis du ikke betaler for plads
til båden i klubben, så
koster det 250 kr. for opbevaring af masten pr. vinter
Indbetales på Gråsten sejlklubs konto 8060-2034029,
inden for 14 dage, fra masten
er opbevaret.
På bestyrelsens vegne
Jan Petersen

Nyt fra Festudvalget
Jeg indkalder alle fra festudvalget
til at møde op i klubhuset
tirsdag d. 16. januar 2018 kl.19.00.
Der må gerne medbringes kage eller andet godt til ganen.
Der vil blive afholdt planlægningsmøde i Festudvalget.
Til årets arrangementer skal der vælges følgende arrangement ledere:
● Standerhejsning (21. april) Bernhard tlf. 21 69 76 55 og Michael tlf. 22 50 12 53
● Piche frokostfest (10. september) Karla tlf. 60 13 01 67
● Pinsetur (20. & 21. maj) ????? tlf. ????? Tur til Augustenborg brolaug er planlagt.
● Havefest (18. august) ????? tlf. ?????
● Mandetur (22. & 23. eller 29. & 30. september) ????? tlf. ?????
● Standerstrygning (evt. 27. oktober) ????? tlf. ?????
Arrangement lederen er ”omdrejningspunktet” for det pågældende arrangement,
dvs. den der planlægger arrangementet med opslag, tilmelding, reservationer og ikke
mindst uddelegering af arbejdsopgaver til medlemmer (hjælpere) i og udenfor festudvalget.
Festudvalget
Michael Knapp
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Hanseboot 2017
lørdag den 4. november

Der var 9 deltagere som var med på Programudvalget’s tur til Hanseboot. Vi mødtes på
banegården i Flensborg og spiste medbragt morgenmad på togturen og klubben gav en
dram til at vågne op på.
Der var mange sejlbåde, motorbåde og alt muligt udstyr og en
hal som nærmest var pakket til
som en tyrkisk basar med alt
mellem himmel og jord.
I år var sidste gang udstillingen
Hanseboot blev afholdt da flere
og flere trækker mod den store
bådudstilling i Düsseldorf – Lidt
en skam for os. Vi fik da også
købt lidt, men vist langtfra nok
til beslutningen ændres.
Togturen hjem blev en lille time
forsinket, og vi måtte tage et
andet tog end planlagt, men
hjem kom vi og alle tog det med
et smil.
Tak til alle der var med – Det
er en fornøjelse at gennemføre
et arrangement med glade mennesker.
Mvh
Bjørn Vestergaard/SANTANA Programudvalget
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PROGRAMUDVALG, SÆSON 2017-2018
Programudvalget har igen sammensat en buket af arrangementer til
den kommende vintersæson! Denne gang har vi ét messebesøg, tre
foredragsaftener, et besøg i Flensborg og et festligt arrangementer i
klub huset. Benyt dig af tilbuddet – det er altid sjovest når mange
deltager! Vi ser frem til at se dig!

DIN-TUR: Onsdag 17/1-2018 kl. 19:00: får vi besøg af vores

mangeårige medlem Kim Mathiesen, som har trådt sine barnesko i GS
og efterfølgende har tilbragt mange år ude på de store verdenshave
sammen med sin hustru Kirsten. Kim vil berette om sine barneår i GS
og fortælle om, hvordan de blev søens globetrotter og tage os med ud i
den store vide verden. Tovholder på arrangementet er Bjørn Bach-Hansen

Foredraget Lørdag d. 20-1-2018 kl.14
Pris 35kr. for deltagelse til dækning af bla. Kaffe og kage

På togt med Spinell - Fra pinsetræf til Ålesund via fire dybe Norske
fjorde
sommeren 2016 afgik vi, midt i maj, direkte fra Juelsminde via
pinsetræffet på en 3½ mdrs. tur mod vores mål - Hadanger fjord,
Sognefjord, Storfjord ind til Geiranger for tilslut at gå ind i Nordfjorden
og vende i Ålesund. Vi gik gennem Limfjorden og ud fra Thyborøn.
Hjemturen gik mere udenskærs via den Norske vestkyst, og langs
sydkyst om til Sørlandet, hvorfra vi sejlede hjem via Skagen og Læsø.Vi
vil gerne give en beretning og vise nogle billeder fra den fantastisk
storslåede natur, som er meget forskellig fra fjord til fjord. Om de gode

ankerpladser, som der dog skal ledes mere efter, end på Sørlandet,
primært på grund af vanddybden. Og fantastiske oplevelser det blev
det til. Vi var på det meste af turen begunstiget et fint vejr.
Vi kommer også ind på de mere praktiske ting omkring sejladsen samt
vores økonomi. FTLF - Erik Hyldager

VETUS BÅDUDSTYR: KLUBAFTEN HOS GS! Onsdag den 7. Marts

2018 kl. 19:00 Vetus er en stor leverandør af rigtig mange
standardkomponenter, såsom motorer og drev, bovpropeller, luger,
toiletter, trykvand og rigtig meget mere. Kom og deltag i et ”hands-on”
foredrag af Vetus, hvor også indbygningen bliver omtalt. Vor flåde hos
GS trænger hvert år til udskiftninger, her kan du få svar på dine
spørgsmål. Vi gir kaffen – kom og vær med! Bernhard Jessen & Kim

Hansen (Fiskenæs)

FLENSBORG: Gårde, rom og gamle skibe 14 april 2018: Tag med på
en guidet tur igennem Flensborgs gamle bydele, og få fortalt historien
om Flensborg i dens stormagtsdage. Dengang Rom’en og sukkeret var
den vigtigste handelsvare for byen. Annette Hansen, er tovholder på
arrangementet, tilmelding ønskes.

FORÅRSFROKOST: Lørdag d. 21 –April 2018: Så dækkes der op til

stort buffet bord, ligesom sidste år! Vi gentager succesen, og disker op
med alskens gode sager i klubhuset. Denne gang kan det måske være,
at vi har lidt hyggelig musik til maden? Hvem ved – men kom og vær
med til at gøre dagen festlig. Forårsfrokosten afholdes umiddelbart
efter standerhejsningen. Tovholder: Bernhard Jessen.
Alle arrangementer slås op forud for datoen, og publiceres via Facebook og på vor hjemmeside.
Kærligst, dit programudvalg i Gråsten Sejlklub

.

OHØJ PICHE
Så er der tid til
en pichefest.

Her kan der kan hygges og spises sammen i vores
klubhus. Husk nu det er kun for damer /Piche.

Dato: lørdag d. 10. marts 2018
Tid: Kl. 12.30
Sted: GS klubhuset
Tilmelding til Karla på telefon 60 13 01 67 eller
Mirka på telefon 42 99 10 12
senest tirsdag den 27 februar 2018.
De vil derefter kontakte dig, for at koordinere de praktiske ting.
Idéen er, at alle medbringer en lille ret til en fælles buffet
og så kan man "hapse" af retterne her og dér. Drikkevarer medbringes til eget forbrug.
Kom frisk, og vær med til dette hyggelige arrangement.
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OK Benzinkort!!!

Klik klik – penge lige ned i klubkassen
Har du et OK Benzinkort?
Så har du mulighed for at pengene 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-ogsporten/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
12

Standerstrygning 2017
I år prøvede vi noget nyt med at holde
stander strygning på en søndag kl. 13.
Der var ca.35 medlemmer for at, fejre
afslutningen på sæsonen 2017, ved den
årlige standerstrygning. Vi startede med
at synge en sag. Formanden, holdt den
årlige tale. Per fra Nany havde pokalen
”Den gode Hensigt” med, denne skulle
uddeles til et medlem, der har udvist den
gode hensigt. Tage modtog pokalen, da
han på sin venlige måde har udført et
kæmpe stykke arbejde med renoveringen
af bro-B. Der var også andre projekter
der blev nævnt, såsom den fine sten mole
ved bro A.

Standeren blev taget ned, og efterfølgende bød klubben på grillpølser og
brød. En super sæson, afsluttes med en
super efterårs dag i klubben.
Festudvalget.
Michael knapp.
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Nyt fra
juniorafdelingen
Efterår
Der er rullet mange bølger og adskillige
skumsprøjt ind over juniorafdelingen
siden sidst.
Sønderjysk Open 2017:
Sidste Sønderjysk Open blev afholdt hos
os i Gråsten.
Vejret var pragtfuldt – solen skinnede fra
en skyfri himmel. Dog havde vi stort set
ingen vind.
Det blev udfordrende for alle sejlere.
Stort tillykke til Ida og Marie med oprykningen til hhv. A- og B-sejler.

Klubmesterskab 2017:
Lørdag d. 23 september afholdt vi
klubmesterskab med skønt solskinsvejr
og højt humør.
Vi har haft jolledåb hvor vi har æret vores
alles Bent med at opkalde en optimistjolle efter ham – nemlig Onkel Bent.
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Ikke nok med det sejlede Bent sin optimist jolle til sejr ved forældresejladsen

Vinderne af klubmesterskabet blev:
A Opti
Lukas
B Opti
Jon
C Opti
Cecilie
Zoom
Emil
Årets flittigste Opti-sejler blev Hoang
Årets guttermand blev Silas
Stort tillykke alle sammen.

Årets Grandprix-vindere hyldet:
Ved et arrangement på Oure Efterskole
lørdag i sidste uge blev årets vindere af
Dansk Sejlunions Grandprix-serie hyldet
og præmieret.
Vinderne af de 12 jolleklasser har i løbet
at sæsonen deltaget i 5 stævner fordelt
over hele landet og i Zoom8-klassen
var det Jan Moritz Grigat fra Gråsten
Sejlforening, der fik overrakt de flotte
præmier af sportschef Thomas Jacobsen
fra Dansk Sejlunion.
Jan Moritz blev nemlig den samlede
vinder af Zoom8-klassen hos drengene,
hvor der i alt er blevet sejlet 38 sejladser
her i 2017.
Stort tillykke til Jan Moritz.

Trænere på kursus:
I løbet af vinteren tager vores unge
træner Christoffer på kursus.
Det er dejligt at han har lyst til at dygtiggøre sig og være med til at inspirere
sejler undervisningen til den nye sæson
2018..
Det er sejt at børn hjælper børn:
Vi gentager succesen fra sidste år - juniorafdelingen har valgt at være fælles
om, at hjælpe andre børn i Danmark og
samtidig kunne tjene til et hyggeligt arrangement ved salg af skrabelodder.
Overskuddet fra lodsalget går til
Børnehjælpsdagens arbejde.
Sammen styrker vi anbragte børn og udsatte unge, der bor på
børnehjem eller hos en plejefamilie i
Danmark!
Vores sejlere er utrolig flittige med at
sælge lodderne – tag godt imod dem .
Vi glæder os til at lære børnene og deres
familier rigtig godt at kende.
Hjertelig velkommen 
Sponsorat:
Siden sidst har vi været så privilegerede
at modtage fra
Lions
Tombolakomiteen	

15.000 kr
7.000 kr

Til køb af en ny Kegnæs jolle. Vi er
meget taknemmelige for vores gaver.
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Vinterprogram:
For juniorerne og familien
16. november

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

18. november

Forældre/Hjælperfest

kl. 18.00-?

2. december

Julehygge

kl. 13.00-17.00

10. januar

Cafehygge (kun for damer)

kl. 18.00

18. januar

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

26.-28. januar

Badelandstur Centerparcs

23. februar

Foredrag & Isbuffet

kl. 18.00-?

26. februar

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

6. marts

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

14. marts

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

22. marts

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

Vi ønsker alle en glædelig jul,
samt et godt og lykkebringende nytår.
Solskinshilsner Juniorafdelingen
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Jolle opbevaring
Vi har joller opbevaring ved A- broen, placeringen er valgt, så det
er nemt at få jollen søsat i sejl sæsonen!
De sidste vintre har der været flere gange at vandstanden
har været over broerne, og her ligger disse joller meget udsat,
bestyrelsen har besluttet:
at Pladsen ikke må benyttes fra 15. november til 1 april.
Der ligger stadig joller på opbevarings stativerne!
Har du en jolle liggende, bedes den fjernet, hurtigst muligt, så
det ikke giver problemer ved højvande, og stativerne og både
ødelægges.
På bestyrelsens vegne
Jan Petersen

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 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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