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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, ja endda varme rekord i januar måned på 12,9 grader her i
de sønderjyske.
Det gamle år sluttede lidt trist med indbrud i klubhuset 21.-22. december, tyvene
fik intet udbytte, men ødelagde, værdiskab, vindue, døre, skabe og låse, for
mange tusinde kr.
Porten var desværre ikke låst! SÅ jeg
vil her opfordre til at porten låses, når i
forlader klubben her i mørke tid, hvor der
ikke er megen aktivitet! Men forsikringen
dækker heldigvis skaderne.
Vi har haft nogle super foredrag ”Din og
min tur” i klubhuset her i vinter og der
sker meget mere de næste måneder ;-)
Lad os nu se fremad, på den nye sæson
2018 der snart står for døren.
I marts er der teknik aften med Ventus
bådudstyr, Pigefrokost, samt Generalforsamling.
I april er der fællers søsætning, guidet tur
i Flensborgs gamle bydel, samt Standerhejsning med forårsfrokost.
Og i maj er sæsonen for alvor i gang, se
festudvalgets program.
Tjek aktivitetskalenderen for mere info.

Den ordinære generalforsamling i GS
afholder vi onsdag den 20. marts (se den
endelig dagsorden på hjemmesiden eller
opslag i klubhuset fra ca. den 14. marts).
Broudvalget er i fuld gang med at planlægge renovere vores broer, vi har fået
ultralydsscannings alle vore pæle, efter
der de blevet udpeget som ”dårlige” og
anbefalet skiftet, i henhold til rapporten.
Vi er også i gang med at få tilbud på
uddybning af havnen samt reparation af
vores spunds ved servicekajen.
Pladsudvalget er i gang med at rette vores
slæbested op og der kommer et sandfang,
så i undgår at få sand og grus i havnebassinet.
I bestyrelsen arbejder vi på budgetter og
planer for det nye år, samt med nogle forslag til vedtægtsændringer, som i kan læse
mere om her i fanglinen og på hjemmesiden.
Vi har haft møde med Gråsten sejlforening, og er ved at lægge sidste hånd på en
ny samarbejdsaftale, hvor sejladsudvalget
og juniorudvalget i fremtiden vil være
med som bisidder i sejlforeningen bestyrelse for styrke aktiviteterne i sydkredsen
og med Dansk sejlunionen.
Afsluttende skal jeg opfordre til at deltage i klubbens vinter / forårs arrange3

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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menter. 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.

Deltag, medvirk og tag ejerskab – så bliver vores super gode sejlklub endnu bedre
i fremtiden.
Med sejler hilsen og God vind
Jan Petersen

Men husk hver uge der går, bliver det ca.
en halv time længere lyst!

Referat af
bestyrelsesmøde
018
15. januar 2

Fraværende: Stig, Egon (Hans Jørgen
som suppleant), Arni, Bo, Lars, Mikael
1. Siden sidst og indgået post v. Jan
Jan begyndte møde med at ønske alle et
Godt Nytår
Der har været indbrud i klubhuset. Politiet har optaget rapport. Der er ødelagt for
ca. 44tkr. Intet nævneværdigt udbytte.
Vi har modtaget 5600 kr. i sponsorstøtte
fra OK.
Møde med FLID den 23. januar. (bl.a. om
forsikring).
Møde om samarbejdet mellem GS og
GSF.
BEAS har givet tilbud på betalingssystem
til betaling af havnepenge.
Der har været 269 gæstebåde i 2017
(Hovedsalig frihavnsgæster).
En forespørgsel om speedbådskørekort
afklares senere.
2.	Økonomi v. Bent.
Årsregnskabet er ikke klart endnu.
Bestyrelsen anbefaler en kontingentstigning, da taksten har været uændret i mange
år.

3. Medlemskartotek mm. v. Tage
Udmeldt:
Simon Andersen, 
Kruså
Ændring til passiv:
Poul Christensen, 
Jan Hansen, 

Egernsund
Ribe

De sidste rykkere er sendt ud.
4.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
• Pladsudvalg: Flydebroen flyttes lørdag. 3 både er faldet for pladsreglen,
men indtil nu er det lykkedes at få
plads til alle.
• Haludvalg: Intet.
• F
 estudvalg: Holder møde tirsdag den
16. januar.
• Programudvalg: Kører som planlagt.
• J uniorudvalget: Vintertræningen er i
gang. ”Tøserne” tager på café. Banehjælperkursus den 17. marts.
5

• Sejladsudvalget: Intet.
• K
 lubhusudvalget: Afventer tilbagemelding fra forsikringsselskab inden
skaderne kan udbedres.
• Medieudvalg: Intet nyt.
• B
 roudvalget: Der er bestilt undersøgelse af pæle. Planlægningsmøde
sidst i februar. Kobbertoppene til pæle
vil så være klar.
5.	Forberedelse af generalforsamlingen den 21. marts 2018
Jan gennemgik forslagene til ændringer i
vedtægterne hvor de væsentlige er:
• 1 0 timers arbejdspligt tilføjes i
vedtægterne.
• Suppleanten slettes.
• Hal og klubhus sammenlægges til
bygning
• Medieudvalgsformanden bliver en del
af bestyrelsen.
• Referaterne offentliggøres på hjemmesiden.
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6.	Fanglinen 1 2018
Deadline er den 29. januar, men kan dog
skubbes, da fremstillingstiden kun er et
par dage.
7. to do listen
Jobbeskrivelse for havnemesteren :   Jan,
Smudi
Kommer senere
Forslag om ændret miljøafgift fra
Frihavnssejlere; skal så være incl. bad.
Er undervejs, men skal afklares med de
andre lokale sejlklubber.
Forsikringsforhold: Bent Brüning og
Bent samt Jan er på opgaven.
Er i gang.
Administrere
brodepositumordningen:
Per, Bent, Tage
Besluttes, når det igen bliver aktuelt.
8. Eventuelt
Intet.
Tage Møller
sekretær

Nyt fra Festudvalget

Kom og vær med til vores
arrangementer i 2018
Arrangementer for 2018
● Piche frokostfest (10. september)
Ansvarlig: Karla tlf. 60 13 01 67 og Mirka tlf. 42 99 10 12
● Standerhejsning (21. april)
Ansvarlig: Bernhard tlf. 21 69 76 55 og Michael tlf. 22 50 12 53
● Pinsetur (19.-21. maj)
Ansvarlig: Michael tlf. 22 50 12 53 Tur til Augustenborg brolaug
● Havnefest (18. august)
Ansvarlig: Karla og Michael tlf. 60 13 01 67 og 22 50 12 53
● Mandetur (22.-23. september)
Ansvarlig: Jan tlf. 21 27 46 90
● Standerstrygning (evt. 27. oktober)
Ansvarlig: Elin og Jette tlf. 21 90 42 78 og 29 63 58 23

Festudvalget
Michael Knapp
Tel. 22 50 12 53
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DIN BÅD – MANGE SYSTEMER

Kære sejlere
Vi har hermed fornøjelsen, at invitere til klubaften med VetusOnline.com
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.
På aftenen vil du få et oplæg omkring Vetus kvalitetsprodukterne krydret med
’Hands-On oplevelse’ og svar på dine spørgsmål. Og så er der kage til.
VetusOnline.com er totalleverandør af bådsystemer; Komplette systemer som enkelte dele til systemer som f.eks.:
Toilet, ferskvand, aksel, ventilation, motor, det elektriske, vindue, udstødning, anker,
brændstof, styring, manøvrering, komfort m.fl.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Gråsten Sejlklub

– SÅ ER DET

Quality Boat Equipment
HURTIG LEVERING, MARKEDETS STØRSTE LAGER, EKSPERTHJÆLP PÅ TELEFON OG MAIL

Tlf. 2594 2594 . Support@VetusOnline.com
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Ohøj Piche
Så er der tid til Pichehygge
Her kan der hygges og spises sammen
i vores klubhus.
Husk nu at det kun er for damer/piche!

DATO: Lørdag d.10. marts 2018
TID: Kl. 12:30
STED: GS Klubhus
Tilmelding til :
Karla på telefon 60 13 01 67
Mirka på telefon 42 99 10 12
senest torsdag den 1. marts 2018
De vil derefter kontakte dig, for at koordinere de praktiske ting.
Ideen er, at alle medbringer en lille ret til en fælles buffet og så kan
man ”hapse” af retterne her og dér.
Drikkevarer til eget forbrug, medbringes.
Kom frisk og vær med til dette hyggelige
arrangement, hvor damerne/pigerne også kan lære hinanden at kende.
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G.S. Seniorteam
Vi bliver ofte spurgt om, hvordan bliver
man medlem, kontakter, hvad laver I,
osv.
Vi er en hygge/samværs klub, hvor det
ikke koster noget at være medlem.
Vi afholder 5-6 arrangementer i vinterhalvåret:
Oprydning og klargøring af grill plads,
borde og bænke. Afsluttes
med en let frokost i
klubhuset.
Julefrokost, her
var vi sidst
ca. 40 pers.

19.00 i klubhuset. Der er endnu et par
ledige pladser, som kan erhverves efter,
først til mølle princippet. Pris for dette
arrangement kr. 100,00.
20. marts. Kl. 9.30 Klargøring af borde,
bænke osv. afsluttes med let frokost. Pris
ca. kr. 35.00
Normalt afholdes arrangementerne tirsdage om formiddagen.
Næste års program bliver ophængt i klubben, du kan også få det mail, ved at sende
din mailadresse til katoha@live.dk. Vi
sender en lille reminder inden hvert arrangement.
Vores mailliste er i øjeblikket på 46, så vi
vil gerne have dig/jer med.
Det
hele
drives på
frivillig
basis, evt.
overskud

2 gange bowling i Kruså bowlingcenter.
Nytårskur. Kaffebord med tilbehør, og
billeder fra Sveriges tur.
Kommenene arrangementer:
Vinsmagning, torsdag den 15. marts kl.
10

fra arrangementer overføres til næste,
præmier osv.
Med håb om i vil deltage i vores arrangementer.
Frede, Kate og Torben

Ordinær generalforsamling

Dagsorden:
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.
7a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter (se bilag 1)
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære
general¬forsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest den 1.1.2018 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 lige årstal vælges formand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis
Plads-, Hal-, Fest, og Programudvalg samt 1 bestyrelsessuppleant.
A:Bestyrelsesposter på valg:
Nuværende vedtægter:
• Formand:
Jan Petersen
(modtager genvalg)
• Sekretær:
Tage Møller
(modtager genvalg)
• Pladsudvalgsformand:
Egon Rerup
(modtager genvalg)
• Programudvalgsformand:
Bernhard Jesses
(modtager genvalg)
• Haludvalgsformand:
Arni Helgason
(modtager ikke genvalg)
• Fest udvalgsformand:
Michael Knapp
(modtager valg)
• Suppleant
Lars Møller
(modtager ikke genvalg)
B: Hvis vedtægtsændringer vedtaget i punkt 7a bliver stemt vedtaget
Bestyrelsesposter på valg:
• Formand:
Jan Petersen
(modtager genvalg)
• Sekretær:
Tage Møller
(modtager genvalg)
• Pladsudvalgsformand:
Egon Rerup
(modtager genvalg)
• Medie udvalgsformand:Bo Bach-Hansen
(modtager valg)
• Fest udvalgsformand:
Michael Knapp
(modtager valg)
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
En revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)
Revisor
Hans Mortensen
( modtager genvalg)
Revisorsuppleant
Tage Møller
(modtager ikke genvalg)
11. Eventuelt.
Den endelige dagsorden kan ses/ læses i vinduet i klubhuset samt på GS hjemmeside senest d. 14. marts 2018.

Onsdag den 21. marts 2018 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.
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Bestyrelsen har forslag til
følgende ændringer
-10 timers arbejdspligt indskrives i
vedtægterne
- Vi ønsker ingen suppleant i bestyrelsen
i fremtiden
Ved vakance blandt bestyrelsesmedlemmer vil et udvalgsmedlem indtræde
- Hal og klubhus udvalget sammenlægges til et Bygningsudvalg.
Bådejere der har båd i hallen varetager
forfalden arbejde i hallen i samarbejde
med bestyrelsen, ansvaret bygningerne
overgår til bygningsudvalget.
- Der ønskes en bestyrelses plads oprettet
til formanden medieudvalget.
Medieudvalget blev vedtaget på general
forsamlingen 2014.
-Referater fra bestyrelsesmøder og fra
generalforsamlingen offentliggøres I
”Fanglinen”
Dette rettes til på hjemmesiden www.
graasten-sejlklub.dk
Disse ændringen kræver vedtægtsændringer, og bestyrelsens forslag er beskrevet herunder
Rød tekst fjernes fra vedtægterne og blå
tekst tilføjes vedtægterne
------------------------------------------------Rettigheder i §4 st. 3.-E. - flyttes til st. 4.
10 timers arbejdspligt indskrives i §4 st.
5
§4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
1. Begæring om indmeldelse sendes til
klubbens sekretær. Begæringen forelægges til afgørelse i bestyrelsen.
2. Ethvert nyt medlem får bekræf12

telse på optagelse med henvisning til
vedtægterne på klubbens hjemmeside.
3. Medlemmerne deles i følgende kategorier:
A. Aktive medlemmer.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen
optage enhver, der er fyldt 18 år og som
har fast bopæl i Danmark eller er dansk
statsborger med fast bopæl i udlandet.
Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.
Enhver der optages som aktivt medlem
betaler indskud, dog undtaget som beskrevet i §4.3.C Indskud tilbagetales
ikke.
B. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent
men har i øvrigt rettigheder som aktive
medlemmer.
C. Juniormedlemmer.
Som juniormedlem kan bestyrelsen
optage enhver i alderen fra 7 år til og med
det år, hvori den pågældende fylder 24 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer
af klubben kræver skriftlig samtykke fra
forældre/ værge.
Juniormedlemmets overgang til aktivt
seniormedlem sker uden indskud såfremt
den pågældende har været medlem i juniorafdelingen i mindst 4 år. Juniormedlemmer overgår til seniormedlemskab
året efter det år hvori medlemmet fylder
24 år.

D. Passive medlemmer.
Som passivt medlem kan bestyrelsen
optage enhver, der ønsker at støtte klubben.
E. Rettigheder kan kun arves mellem
ægtefæller og samlevere. (Flyttes til st. 4.)
4. Medlemskab og rettigheder kan kun
arves mellem ægtefæller og samlevere.
5. Medlemmer har minimum 10 timers
arbejdspligt i klubben, i et af klubbens
udvalg, bestyrelsen tildeler udvalg efter
behov/ønsker , denne pligt kan deles med
ægtefælde eller samlever.
------------------------------------------------I ”Fanglinen” rettes til på hjemmesiden
§7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter angiver, klubbens øverste myndighed i alle
anliggender.
2. 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.
3. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig
i hænde senest 1. januar og skal udsendes
sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag
skal optages på dagsordnen.

4. 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.
5. Stemmeret har alle aktive medlemmer
og juniormedlemmer over 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde.
6. I ”Fanglinen” På hjemmesiden wwww.
gråsten-sejlklub.dk bringes et referat fra
generalforsamlingen.
------------------------------------------------Bestyrelsen ønsker ingen bestyrelsessuppleant, så denne fjernes i følgende
§8, Dagsorden
§11 Valg st.3
§12 Konstituering st.4
§8 DAGSORDEN
Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.
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.
8. Indkomne forslag.
9. Valg til bestyrelsen og suppleant
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt.
------------------------------------------------Hal og klubhus udvalget sammenlægges
til et Bygningsudvalg.
Bådejere der har båd i hallen varetager
forfalden arbejde i hallen i samarbejde
med bestyrelsen, bygningen overgår til
bygningsudvalget.

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
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Det oprettede medie udvalg på general
forsamlingen 2014, her oprettes der en
bestyrelsesplads til formanden medieudvalget
Programudvalget valg flyttes til uligeår
Ovenstående giver forslag til vedtægtsændringer i §11 , 12 og 15
§11 BESTYRELSE - VALG
1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse
og repræsenterer klubben i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter klubben i henhold
til vedtægterne.
2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formanden og 10 (ti)
bestyrelsesmedlemmer. Valgbar er ethvert
aktivt medlem og juniormedlem over 18
år, der er fremmødt - eller som skriftligt
har erklæret sig villig til at modtage valg.
Bestyrelsesmedlemmerne fungerer også
som formænd for de stående udvalg.
3. På lige årstal vælges formand, sekretær
og 3 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Plads-, Medie- Hal- og Festudvalg, og
Programudvalg samt 1 bestyrelsessuppleant. På ulige årstal vælges kasserer og
4 5 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Sejlads-, Bro-, Bygning-, Klubhus-,
Program- og Juniorudvalg.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.
------------------------------------------------I ”Fanglinen” rettes til på hjemmesiden
Suppleanten posten nedlægges
Beløbsgrænse ændres til 10000,- kr
§12 KONSTITUERING - TEGNINGSRET
1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest
efter generalforsamlingen - dog senest
inden 3 uger - på et bestyrelsesmøde med

næstformand og forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af klubbens formand, kassereren og et bestyrelsesmedlem
valgt af bestyrelsen. Forretningsudvalget
varetager mellem bestyrelsesmøderne
mindre sager og forbereder mere betydelige sager. Alle sager forelægges bestyrelsen til endelig afgørelse.
2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og dagsorden.
3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede - jfr. dog §6 stk. 4.
4. Ved formandens forfald indtræder
næstformanden i dennes sted. Ved
vakance blandt bestyrelsesmedlemmerne
indtræder suppleanten en repræsentant
fra det pågældende udvalg.
5. Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres i bestyrelsesprotokollen.
6. Suppleanten, webmasteren og redaktøren kan deltage i bestyrelsesmøderne
- uden stemmeret.
7. Klubben tegnes af formanden. Ved
økonomiske dispositioner over kr. 5.000,10.000,- kræves godkendelse af såvel
formanden og kassereren.
I alle sager, der angår køb, salg eller
pantsætning af klubbens tilhørende fast
ejendom tegnes klubben af den samlede
bestyrelse. Kassereren kan af formanden
bemyndiges til at tegne klubben i visse
anliggender. Disse anliggender er anført
i bemyndigelsen.
8. For klubbens gæld hæfter alene klubbens formue.
15

9. Bestyrelsen kan ikke uden en generalforsamlings godkendelse stifte gæld ud
over klubbens formue.
10. Bestyrelsen kan træde tilbage, når
den angiver grunden hertil, men den skal
varetage forretningerne, indtil en ny bestyrelse er valgt.
11. I ”Fanglinen” På hjemmesiden
wwww.gråsten-sejlklub.dk bringes et
referat fra bestyrelsesmøder.
------------------------------------------------§15 FASTE UDVALG M.V.
1. Klubben har følgende faste udvalg:
- Sejladsudvalg
- Broudvalg

-

Pladsudvalg
Hal- Medieudvalg
Festudvalg
Programudvalg
Klubhus- Bygningsudvalg
Juniorudvalg

2. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte
udvalg eller vælge enkeltpersoner til at
varetage særlige opgaver.
3. Juniorafdelingen ledes under ansvar
overfor bestyrelsen af et juniorudvalg,
som består af en juniorudvalgsformand
der er medlem af bestyrelsen for GS samt
et antal udvalgsmedlemmer, der udpeges
af udvalgets formand.

Bropladser 2018
Hermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben.
Det er kun nye medlemmer og broliggere, der ikke har fast
liggeplads, der skal ansøge.
Ansøgningen sendes via mail, og skal 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, gerne vil have en anden plads,
har solgt eller af anden årsag ikke skal bruge din plads,
vil jeg gerne vide det.
Ansøgningen skal være undertegnede i hænde
senest torsdag d. 1. marts 2018.
Mvh
Per Rosenberg
broudvalg@graasten-sejlklub.dk
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FORÅRS FROKOST
den 21. april, kl. 13.00
(lige efter standerhejsningen)

Så skydes sejler sæsonen i gang for

Gråsten Sejlklub,

ved et festligt og stort tagselvbord, med en øl og snaps!
Arrangementet er gratis for klubbens medlemmer.
Vær hjertelig velkommen, og støt op om din sejlklub ved at
deltage. Vi glæder os til en forhåbentlig solbeskinnet lørdag
sammen med dig!

Kærligst, dit fest- og programudvalg
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Nyt fra
juniorafdelingen
Haltræning
I januar var vi som optakt/opvarmning til
weekendturen en stor flok til badmintontræning en hel lørdag.
Tusind tak til badmintonafdelingen for at
vi måtte låne hallen.
Der blev svinget ketchere til den store
”guldmedalje”. Foto: Bent Rasmussens

For juniorerne og familien
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

11. marts

Vintertræning

kl. 09.00-?

14. marts

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

17. marts

Banehjælperkursus

kl. 09.00-16.00

22. marts

Undervisning/Hygge

kl. 18.30-20.00

Sejlerhilsen Juniorafdelingen
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Foredrag og isbuffet
Vi rykker sommeren ind i klubben for en aften.
Bent og Ida vil i februar sammen vise smukke
billeder og berette om oplevelser fra deres sejlersommerferie ved Kroatiens kyst.

Julehygge

I pausen er der lækker isbuffet til alle juniorerne og
deres familier.

Første weekend i december
har vi haft en skøn julehygge dag med juletræ, julemusik, gåsespil, masser af
pakker, juleslik, gløgg og
mange søde nisser.

Det er sejt at
børn hjælper børn
Juniorafdelingen havde valgt at være
fælles om, at hjælpe andre børn i Danmark og samtidig kunne tjene til et hyggeligt arrangement ved salg af skrabelodder.

Foto: Bent Rasmussens og Tim Finks

Vintertræning
SYC og GSF er i fuld gang med vintertræning i Gråsten.
Kredsens trænere står for træning og
skifter mellem Tonni Tankred, Gert
Schumann, Brian Lybæk Petersen,
Søren Olsen og Rasmus Lumbye.

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 har været utrolig flittige
med at sælge lodderne – og har tjent
knap 6.000 kr som vil gå til et hyggeligt
arrangement i klubben.
Tusind tak for jeres flotte modtagelse af
børnene.
19

Banehjælper kursus
Som nogle af jer måske allerede har
”hørt fugle synge om”, så har vi i kredsen længe snakket om afholdelse af et
lille kursus for de hjælpere, der så bredvilligt stiller sig til rådighed, når der
skal afholdes stævner for joller eller
kølbåde på vandet, så vi alle kan blive
endnu bedre til at afvikle nogle supergode sejladser for sejlerne.
Og nu bliver det ikke kun ved snakken,
for vi har allieret os med 2 af Danmarks

allerbedste baneledere, nemlig Søren
Badstue og Martin Frislev, som har sagt
ja til at komme til Gråsten og dele ud af
deres viden til jer 
Kurset afholdes i Gråsten Sejlklub lørdag den 17. marts 2018.
Vi ser frem til et kanon fremmøde og et
sjovt og lærerigt kursus 

Teoriundervisning/
hygge
Foto: Tina Broni Otts

De sejeste sejlere
og deres trænere
til undervisning.
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Turen til badelandet Centerparcs

Foto: Tina Broni Otts
Sidste weekend i januar var vi 44 juniorer og deres familier på weekend ophold,
som bød på mange skønne og hyggelige
timer sammen.
Der blev svømmet og prøvet vilde vandbaner.
Udkæmpet kampe på kryds og tværs i
både badminton og bordtennis.
Venskaber blev dannet eller blev endnu
stærkere.

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

Vi har spist, snakket, pjattet mm.
Tusind tak til jer alle – sammen har vi
skabt en fantastisk sjov weekend 
Håndboldkampen måtte naturligvis følges tæt fredag aften.

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2017 og kun mod
aflevering af annoncen

21

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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