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Formandens
side
Godt nytår

Tak for en veloverstået generalforsamling
og som vi alle ved måtte vi sande, at Kong
vinter viste lige tænder, med højvande
overisning og en kraftig østen vindDet var en dårlig Cocktail, og gav fast
arbejde til klubbens Broudvalg.
Som vi kan se nu, går det den rigtige vej,
bro B er klar.
Nu står foråret-, eller måske endda sommeren for døren, og vi kan forhåbentligt
snart tage broen A i brug igen
I juniorafdelingen er kommet rigtig godt
fra start.
Sejlersæsonen blev skudt i gang med en
hyggelig og effektiv arbejdslørdag.
Vi er meget glade for at så mange forældre
bakker op om at hjælpe.
Det er med særdeles stor glæde at kunne
fortælle, at vores Zoom sejler Jan Moritz i
påsken har været til EM i Spanien.
Han fik en flot 2.plads stort tillykke – 1.
pladsen var næsten hjemme, men de sidste 100 meter fra målstregen, knækkede
roret.
Vi har også fejret/hædret Jan Moritz til
Fritidsfesten i Sønderborg og til Sportens
dag i Gråsten.
Godt gået til Jan Moritz for sit store angement og hans viljestyrke.
Vi har i den nye bestyrelse haft bestyrelsesmøde, og ved konstitueringen, er det

Stig Nissen der er blevet valgt næstformand
I Bestyrelsen vil vi i år arbejde med den
nye bestyrelses struktur og få tilpasset
virksomheds planer og handleplaner, samt
få en langsigtet plan for vores udviklingsplaner samt prioritere opgaverne – dvs.
den vej, der på bedste måde tilgodeser
klubben ved vel, vort sammenhold, traditioner, og ikke mindst klubbens sunde
udvikling med nye tiltag og fornyelser.
Vi har igen i år alle meget at glæde os til.
For blot at nævne noget
Seniorsejlerne kan bl.a. glæde sig til
pinseturen til Augustenborg, til mandetur, Grill aftener og ikke mindst vores
havnefest i august i den lune danske sommer;-) følg selv med på hjemmesiden, og
opslag i klubhuset.
Og endelig ikke og glemme vores egne
private sommertogter til nær og fjern.
Junior afdelingen starter først i maj for
alvor, med 2 ugenlige sejler aftener/træning, og I år har vi æren af at afholde
Sommerlejr for Sydkredsen.
Forberedelserne er i fuld gang og vi
glæder os rigtig meget.
I weekenden d. 29/6 til 2/7 kommer der
derfor mange gæster til vores Klub.
De dage har vi mange spændende og
hyggelige arrangementer på vand og til
lands.
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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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Der vil være mange Børn og voksene på
havnen og omkring klubhuset, I disse
dage. Vis forståelse og tage godt imod
sejlere og familierne.
Juniorerne har en god sejlerflok igen i år –
3 nye har meldt sin ankomst til sæsonstart
og et par helt nye ønsket at prøve sporten.
Som noget nyt har vi fået laserjollerne
støvet af og opgraderet til kapsejladser –
pt har vi 4 store sejlere til disse joller samt
1 enkelt Europajolle sejler.
Ydermere har vi så stor interesse for at
sejle Zoom at vi har måttet købe en ekstra
jolle – pt har vi 7 zoom sejlere.
Dejligt at vi kan tiltrække en ungdomsgruppe, som ellers er en aldersgruppe som er svære at holde på – ikke
kun indenfor vores sportgren.
Naturligvis har vi også opti sejlerne som
glæder sig til at komme på vandet.
Vi har haft stander hejsning med stor tilslutning og det fantastiske sommervejr,
med efterfølgende frokost.

Vi starte sæsonen med dåb af vores nye
Kegnæs jolle, som er sponsoreret af
I.P. Nielsens Fond; Lions og Tombolakomiteen
Til ære for Dronning Ingrid døbes Kegnæs jollen – Ingrid.
Tusind tak til jer sponsorer som er med
til at gøre det muligt, at alle børn har
mulighed for at opleve sejlads-følelsen af
frihed på havet og vinden i håret.
I juniorafdelingen er der et helt specielt
sammenhold.
Her mødes alle typer børn på tværs af
alder, forudsætninger og baggrund.
Der er opbygget en fantastisk kultur, hvor
børnene hjælper hinanden, roser hinanden
og danner venskaber.
Tak til juniorafdelingen for det kæmpe
stykke arbejde, I gør for vores børn og
ungdom.
Til slut vil jeg ønske jer GOD VIND
Formand
Jan Petersen

Lad os fortsætte i denne stil og et ønske
for jer alle om en rigtig god sejlsæson
2018.

Referat fra
generalforsamlingen
marts
1.

onsdag den 2

Kl. 19.00 bød formanden velkommen til ca.
60 fremmødte og gik straks over til dagsordenen:

ralforsamlingen var lovligt varslet iht.
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 2 stemmetællere blev udpeget.

1. Valg af dirigent
Hans Jørgen Laustsen blev foreslået og
valgt. Dirigenten kunne fastslå, at gene-

2.	Valg af referent
Tage Møller blev foreslået og valgt.
5

3. Beretning
Jan Petersen aflagde beretning om årets
begivenheder i klubben og refererede til,
hvad der var sket i de forskellige udvalg
(beretningen i sin fulde længde kan læses
i Fanglinen). Beretningen blev godkendt
uden bemærkninger.
Som kommentar til broskaderne kunne
Per Rosenberg informere, at bro B forventes rettet op i førstkommende weekend. Bro A repareres med ekstern hjælp,
og kan forhåbentligt være klar til maj.
Desuden kunne Egon Rerup fortælle, at
man efter behov vil afholde en ekstra fællessøsætning i begyndelsen af maj.
Beretningen blev derefter godkendt.
4.	Forelæggelse af regnskab og budget
Bent Rasmussen gennemgik regnskabet
for 2017 og budgettet for 2018 efterfulgt
af følgende kommentarer.
Hvorfor afvikler vi ikke gælden? Svaret
på dette er et ønske om altid at kunne
have en likviditet, som tillader ekstraudgifter som eksempelvis stormskaden på
broerne.
Til budgettet var der spørgsmål om det
budgetterede fald i indtægt på kontingen-
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tet. Også set i lyset af den proklamerede
kontingentforhøjelse. Svaret er her, at
forhøjelsen først kan træde i kraft i 2019.
Herefter kunne regnskab og budget godkendes.
5.	Fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet
hæves for aktive fra 975 Kr. til 1100 Kr.
For juniorer, passive og indskud ingen
ændring.
Blev godkendt.
6.	Fastsættelse af diverse priser og
gebyrer
Her foreslog bestyrelsen at hæve en del
takster:
Vinterpladsleje
Indtil 24 fod
24 – 32 fod
33 – 35 fod
36 – 40 fod
Over 40 fod

Var

Ændret

900 Kr.
1025 Kr.
1150 Kr.
1425 Kr.
1700 Kr.

1000 Kr.
1125 Kr.
1275 Kr.
1575 Kr.
1875 Kr.

De samme beløb for sommerpladsleje.

Hallejen ændres fra 85 Kr./kvm til 105
Kr./kvm
Bropladslejen hæves fra 5,25 Kr./cm
pladsbredde til 5,75 Kr./cm bropladsbredde.
Desuden indføres en ny afgift for masteopbevaring på 250 Kr.
Jens fremlagde ønske om at priserne
mere kom til at blive påregnet de enkelte
brugers omkostning for klubben.
Dertil kunne Jan Petersen svare, at man
hylder den solidaritetstanke, at vi mere
kollektivt fordeler omkostningerne.
Der blev også spurgt til, hvad den
samlede indtægt ville blive.
Svaret blev her, at der ikke er endelig
regnet på beløbet, da det først bliver synligt i budgettet for 2019.
Peter Weiss spurgte, hvorfor de, der ikke
ligger ved broen, skal betale ekstra.
Her blev igen henvist til den ovennævnte
solidaritetstanke. Desuden er det 10 år
siden, at kontingentet er blevet reguleret.
Der blev også spurgt til, om bestyrelsen
havde undersøgt priserne andre steder.
Bestyrelsen har et godt overblik, men
decideret undersøgelse er ikke foretaget.
Thomas påpegede, at kun en fjerdedel af
kapsejladsbådene kommer fra GS, og de,
der kommer udefra, ikke føler, at stigningen er acceptabel.
Derefter gik forslaget til afstemning med
følgende resultat:
34 stemte for. 15 stemte imod. 1 undlod
at stemme.
Forslaget blev derved godkendt.

7.	Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde forslag til følgende
vedtægtsændringer:
A: 10 timers arbejdspligt indskrives i
vedtægterne.
B: Der ønskes ingen suppleant tilknyttet
fast til bestyrelsen.
C: Hal og klubhus sammenlægges til et
nyt bygningsudvalg.
D: Der ønskes oprettet en ny bestyrelsespost til formanden for medieudvalget.
E: Referater fra bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger offentliggøres i
Fanglinen.
Punkterne blev gennemgået ag afstemt
enkeltvis.
A: Arbejdspligten kender vi, men den er
ikke indskrevet i vedtægterne.
Der blev en del kommentarer på pligten,
og hvordan man bliver tildelt et udvalg.
Det blev af bestyrelsen påpeget, at medlemmet selv angiver, hvor han ønsker at
udføre sin arbejdspligt
Et spørgsmål var, om man kan betale
sig fra pligten. Svaret fra bestyrelsen er
et nej, men gentagne udeblivelser kan
udløse en opkrævning på 1500 Kr.
Der blev også påpeget vigtigheden af, at
vi i teksten skriver, at arbejdspligten er
på 10 timer årligt, samt at vi stryger det
”min.” der står.
Med disse ændringer blev forslaget vedtaget.
B: Suppleanten i bestyrelsen har ikke
kunnet supplere med det store ved bestyrelsesmøderne, idet han ikke kan være
inde i alle de forskellige udvalgs aktiviteter. Derfor har bestyrelsen ønske om, at
det enkelte udvalg, hvor der måtte være
forfald, sender en substitut fra udvalget,
som kender de igangværende opgaver,
Hans Mortensen spurgte, om der skal

være en suppleant. Bestyrelsen kunne
svare, at som vi ønsker det skal blive fremover, har det kørt med succes en del tid.
Derefter blev forslaget vedtaget.
C: Sammenlægningen vil organisatorisk
ligge hos det nuværende klubhusudvalg.
Forslaget gav en del tilbagemelding fra
halliggere, idet man er bange for, at der
vil opstå problemer med opgaverne. For
at imødegå disse eventuelle situationer
blev det besluttet, at man i så fald kan
henvende sig til Jan.
Forslaget blev vedtaget.
D: Forslaget udtrykker vigtigheden af, at
også mediedelen af klubbens opgave får
en plads i bestyrelsen. Medieudvalget
blev vedtaget på generalforsamlingen i
2014.
Hans Peter Norup henledte opmærksomheden på en fejl i teksten. Denne rettes.
Og dermed blev også dette punkt vedtaget.
E: Ønske om, at Fanglinen ikke kun kommer til at indeholde referater.
Fra forsamlingen kom et kraftigt ønske
om at bibeholde referater i fanglinen.
Punktet blev sat til afstemning. Resultat:
14 for forslaget. 35 imod.
Forslaget blev hermed forkastet.
8.	Indkomne forslag
8a: Mulighed for familiekontingent /
medlemskab (forslag fra Rolf Knap)
8b: Ønske om ægtefælles taleret ved generalforsamling (forslag fra Rolf Knap)
Begge punkter blev overgivet til bestyrelsen med det formål, at komme med forslag om dette kan praktiseres og hvordan.
Afrapporteres ved næste generalforsamling.
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9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på
valg og modtager alle genvalg:
Formand
Jan Petersen
Sekretær
Tage Møller
Pladsudvalgsformand
Egon Rerup
Medieudvalgsformand Bo Bach-Hansen
Festudvalgsformanden
Michael Knap

(nyvalg)
Alle blev valgt
Valgene faldt hurtigt. Hvis der er ønske
om andre valgemner, så kontaktes bestyrelsen inden generalforsamlingen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor:
		
Hans Mortensen
Genvalgt
Revisorsuppleant:
Tage Møller
(modtager ikke genvalg)
Da Tage var blevet valgt til sekretær,
ønskede han at blive fritaget for posten
som revisorsuppleant.
Lars Gormsbøl tilbød at tage opgaven.
Godkendt.
11. Eventuelt
Martin Petersen oplever, at der kan være
problemer med kommunikationen blandt
klubmedlemmer. Han opfordrede til at
respektere hinanden. Dette indlæg blev
modtaget med applause.
Lars Gormsbøl efterlyste den lovede
oprydning af slæbejoller og gummibåde.
Blev taget til efterretning.
Jens har været til møde i Sønderborg,
hvor en ansat fra Southern Spars gav
gode råd til rigning.
Han tilbød at komme til GS og gennemgå
både, hvis vi kan være 20 interesserede.
Jens laver et opslag til afholdelse engang
i maj.

Til slut takkede formanden dirigenten for
veludført arbejde og rettede også en tak til
den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde samt en stor tak til de afgående
bestyrelsesmedlemmer, Arni Helgason,
Lars Møller og ligeledes til havnemester
Frede Schmidt og hans kone.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.00.
Tage Møller
Referent

Hans Jørgen Laustsen
Dirigent

Beretning 2017
GS-generalforsamling 2018
Bestyrelsens arbejde
Vi har i dette år som i tidligere år planlagt
med 8 ordinære bestyrelsesmøder. Og vi
har afholdt 8 bestyrelsesmøder, så ingen
aflyste i dette år.
Referater af møderne kan læses på
hjemmesiden kort tid efter det enkelte
møde.
GS han nu godt samarbejde med en den
Gråsten sejlforening. Vi har haft to møder
med sejlforeningen og samarbejdsaftalen
er klar til underskrivelse herved sikre
vores organiserede juniorsejlads og vores
kapsejlads det kommende år.
Og så har vores forskellige udvalg som
sædvanlig gjort en kæmpe indsats gennem året.
Pladsudvalg
Året er gået med de sædvanlige opgaver
som: fælles søsætning og optagning af
både, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med vognmand Mammen og hans
chauffør Henrik Skødt og hermed en opfordring til medlemmerne om at bruge
Henrik til div. kranopgaver i klubben.

Vedligehold af pladsen er på sædvanlig
vis udført af pladsudvalgets medlemmer
uden problemer. Ligeledes har seniorudvalget udført et godt stykke arbejde ved
såvel forårsklargøring som ved vinterpakning af møbler m.m. Det skal ligeledes
fremhæves at medlemmer uden for pladsudvalget har udført rigtig godt arbejde
såsom udsmykning ved nedgang til bro
A (Mirka) og hækfældning på klubbens
område (Karla og Smudi).
Bestyrelsen besluttede i efteråret at
slæbestedet skal rettes ud. Dette arbejde
er startet sidst på året og vi må håbe det
bliver godt, Når kong vinter attergiver
arbejdet frit.
Vi vil i 2018 få mulighed for opbevaring
af tomme bådvogne på Danfoss P-plads,
DG17 næsten lige overfor GS. Dette er
en kæmpe hjælp til at give rimelige p –
muligheder på klubbens område, især i
højsæson og ved afholdelse af stævner.
6 medlemmer, der ikke har haft deres
både søsat over en periode på mere end
2 år og enkelt i længere tid, er blevet
varskoet om, at kommer klubben til at
mangle vinter plads til aktive medlem9

mer, vil vi kræve deres både fjernet fra
klubbens område. En enkelt båd, der har
stået ubenyttet hen i meget lang tid blev
fjernet fra pladsen i efteråret. Sådan som
situationen tegner sig for 2018, bliver
vi desværre nok nød til at kræve flere af
disse ubenyttede både fjernet!
Broudvalg
Broudvalget har fået kortlagt omfanget af pæleormsangreb ved en
dykkerundersøgelse. Angrebene er ikke
så hårde som det kunne frygtes. Der er
pt. 3 pæle i rød kategori. Disse vil blive
skiftet i løbet af foråret. Træpæle bliver
beklædt med kobber på toppen, således
at der ikke kommer rådangreb ovenfra.
Erfaringsmæssigt vil algevækst i området samtidig blive holdt nede. Vi ser
på forskellige løsninger for uddybning.
Der vil senere blive taget en beslutning
om, hvilken vi vil gøre brug af. Brodæk
bliver gennemgået før sæson, og brædder udskiftet efter behov. Der har været
ønske om at stabilisere den yderste
finger af B-broen. Dette arbejde vil
ligeledes blive udført i løbet af foråret.
Ny dykkerundersøgelse planlægges indenfor de næste 2 år for at kunne følge
udviklingen i pæleormsangreb.
Havnen er så godt som fyldt, der er p.t.
ingen på venteliste.
Sejladsudvalg
Vi har afholdt 15 aftensejladser med god
konkurrence deltagerne imellem. Udfaldet var ikke på forhånd givet. Der skal
gives megen ros til deltagerne for stort
set at sejle reglementeret så der ikke har
været behov for protestbehandling.
Klubmesterskabet blev som vanligt afviklet i september med tæt opløb i flere
af sejladserne. Klubmester 2017 Bent og
Æ piche
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Juniorafdelingen
Vi har i juniorafdelingen haft en fantastisk sæson med mange sjove og hyggelige timer sammen både på vand og på
land.
Det har været skønt med sammenholdet i klubben - mellem sejlere, søskende,
forældre og trænere.
Ikke mindst har vi været 44 personer afsted på weekendtur i Badeland.
Trods vejret ikke har været det bedste af
slagsen, har vi fået flere nye sejlere til
klubben – det er vi meget glade for.
Vi har haft besøg af OL sejler Anne
Marie Rindom, arbejdet hårdt til Gråsten
Ringridning, afholdt Aktiv Sommer
og Sønderjysk Open, samt ikke mindst
vores egen klubmesterskab, hvor vi har
døbt en jolle Onkel Bent til ære for Bent
Rasmussen.
Vores dygtige sejler Jan Moritz var årets
Grand Prix vinder i Zoom8.
Sponsorerne har været særdeles gode
ved os i 2017 – godt 180.000 kr. til joller
mm.
Sammen har vi døbt flere af jollerne til
standerhejsning i 2017.
Også i år 2018 ønsker vi at døbe vores
nye Kegnæs jolle sammen med jer til
standerhejsning.
Vinterprogrammet har været belagt med
undervisningsaftener, samt fælles hyggearrangementer for hele familien.
Ligeledes har vi i Gråsten afholdt vintertræning hver måned – med god succes
sammen med de andre klubber i Sydkredsen.
Som noget nyt arrangerer vi et banehjælper kursus hos os i år.

Gert og Bent har allieret sig med 2 af
Danmarks allerbedste baneledere, nemlig Søren Badstue og Martin Frislev,
som har været her sidste weekend og dele
ud af deres viden.
Det var et super godt arrangement..
Vi ser frem til en ny sejlersæson med
forhåbentlig meget sol og god vind.
Og ikke mindst sommerlejr hos os i år
2018
Programudvalget
Vinterhalvåret 17/18 byder på 6 arrangementer, fra messebesøg i Hamborg til
turberetninger og et teknisk arrangement
såsom Vetus foredrag, en fællestur til
Flensborg ”Gårde, rom og gamle skibe,
samt en ordentlig forårsfrokost! Sammen
med festudvalget
Næste års sæson byder i store træk på
det samme, altså en opdeling imellem
”TEKNIK”, ”SAMVÆR” & ”FOREDRAG”.
Tilslutningen i disse tider, hvor alle har
så travlt med så mange ting – er på trods
af dette – ganske god.
Men alting kan være bedre, og vi opfordrer her alle i sejlklubben, at benytte sig
af disse arrangementer, det styrker sammenholdet og vinteren synes kortere, når
man ser nogle af de fine foredrag, klubbens egne medlemmer afholder.
Haludvalg
Haller er fuld dvs. 15 både og der er to
både på venteliste.
Bestyrelsen forslår at nedlægge Haludvalget, og så vil det være dem der bruger
halen der skal klare det praktiske, bygningerne overgår til forslået nyoprettet
bygningsudvalg. Bestyrelsen administrerer lejekontrakter, og ventelister
Vi forslår en prisstigning til med finan-

cieren, samt betaling for opbevaring af
master i reolerne.
Klubhusudvalg
Angående klubhuset, er der ikke sket de
store forandringer i årets løb.
Vi har fået installeret en ny kedel i vores
gasfyr, og ved denne lejlighed fik i et
tilbud på fjernvarme, men prisen for at
slippe for gas giver på en pris på 135 tkr i
alt, så vi venter til afgiften forsvinder.
Vi har haft en del udlejning af klubhuset
og det er gået efter planen - ikke noget
ødelagt.
Men, Et par dage før juleaften, havde vi
som bekendt indbrud i klubhuset.
Politiet kom og derefter er det et forsikrings spørgsmål.
Vi fik erstatte alt det ødelagte!
Det er rart og se at folk mødes ved klubhuset og får en snak. Der blev afholdt
mange gode arrangementer i årets løb.
Festudvalg
Festudvalget har fået en formand, fra medio 2017.
Standerhejsning og standerstrygning,
som de vel vigtigste arrangementer, hvor
sejlersæsonen skydes i gang og igen
lukkes ned. Forventningens glæde, og
de gode minder der starter og afslutter
hver sæson. Der var i år ikke så mange
fremmødte til standerstrygning, men til
gengæld var vi 135 deltager til forårsfrokosten / standerhejsning.
Pinseturen blev succes, hvor vi var 12
både og ca. 35 personer i Wassersleben.
Det til hyggelige samvær og de gode historier og grin. Der er de faste deltagere,
men også nye deltagere. 1 - 2 dage i
samme havn, styrker helt klart sammenhold og venskaber.
Havne festen, fik Karla stablet på benende,
med kolonne sejllads med trompetspil,

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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som Lotte stod for, super hyggeligt, efter
dette var det aktivitet for børn og voksende på havnen, såsom dåsekast og tips
en 13, samt køb og salg, samt musik i
hallen, og Kong Neptun kom sejlende,
for at døbe formanden for festudvalget.
Efter denne akt var det tid til vanggang
med skydeskive over havnebassinet en
lørdag eftermiddag og aften til at feste i.
Vi var i år, ca. 100 deltagere. Vi havde
valgt at bruge klubhuset til at holde festen i. Dette var der stor hygge og opbakning i. Vi havde valgt, at folk selv skulle
medbringe mad og drikkevarer. Grillene
blev tændt til dette formål.
Mandeturen blev som altid en god oplevelse, 6 både og 23 deltager til Galvick.
Men kvinderne kan ikke deltage på mandeturen, og det kan man ikke lave om på!!
Men så har kvinderne fået en nyt påfund
i vinterhalvåret Piche hygge, d. 11 marts,
her har de alle en ret med hver. Og de
snakker, hygger og griner, og her blev
hele verden ordnet, ---- det kunne høres
på hele havnen!
Fest udvalget er i gang med at organisere
opgaverne til 2018.
Der blev afholdt møde i FU d.16.1.2018
kl. 19 i klubhuset og fordelt opgaverne til
den nye sæson.

Fanglinen
Fanglinen er udkommet 4 gange i 2017
Medie udvalget har fungeret som redaktør og sponser kontakt.
Fanglinen har ligget til afhentning i klubhuset printet udgaver med et oplag på
ca. 50 stk. og som download fra vores
hjemmeside.
For at have et informativt blad, er det
vigtig at holde dette blad i gang med
artikler, turbeskrivelser osv. Så jeg vil
opfordre jer alle til at skrive lidt til fanglinen.
Deadline: September, november, januar,
april, sendes fortsat til:
redaktør@graasten-sejlklub.dk
Og sidst men ikke mindst tak til alle deltagerne i arrangementerne, det er dem
der gør at aktiviteter bliver noget værd,
og det er det vi skal bygge på.
Dette var bestyrelsens beretning om/
over/fra 2017.
På bestyrelsens vegne
Formand
Jan Petersen

Medieudvalg - webmaster
Der har været en stor proces for at finde
ud hvor mange opgaver der reelt lå under medieudvalget, og vi arbejder stadig
på at finde den rigtige balance mellem
hjemmeside Facebook og fanglinen.
Vi har arbejdet på at få stabilt trådløst
netværk, samt dækning på hele havnen.
I 2018 skal vi fortsat kigge på formatet
for Fanglinen, online og printet udgave,
og hvordan får vores information tidssvarende, rentabelt og ud til flere medlemmer samt ikke medlemmer.
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Referat fra
bestyrelsesmøde
2018
den 3. april

Bernhardt havde meldt fravær.
1. Valg af ordstyrer
Smudi blev ordstyrer.
2.	Konstituering af bestyrelsen
Forretningsudvalget er nu: Jan som formand, Stig som næstformand og Bent
som kasserer. Godkendt uden bemærkninger.
3. Siden sidst og indgået post v. Jan
Jan har haft kontakt til Sønderborg Kommune vedr. brooplukningstider, og der ser
ikke ud til at komme ændringer.
Der er endnu ingen afklaring af mulig
økonomisk hjælp til stormskaden på
broen fra forsikringen.
Hele elinstallationen er blevet gennemgået. Der er fejl i kablet til mastekranen.
Der udarbejdes tegninger af kabelføringerne på klubbens arealer.
Jan har været til generalforsamling i
FLID. Et af emnerne var bølgebrydere,
hvor andre sejlklubber kunne fortælle om
deres oplevelser.
Et andet emne i FLID var den nye persondataforordning. Hvordan beskytter vi
vore medlemmers data. Der bliver senere
et kursus, som jeg skal deltage i.
Samarbejdsaftalen mellem GFS og GS
skal opdateres.
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Broerne er glatte. Per finder en fornuftig
løsning.
Bølgebryderstatus er på standby; vi får
efterhånden en videnopsamling, som
bedre gør os i stand til at tage en beslutning.
Dårlig lugt i baderummene: Muligvis fejlinstallation. Smudi har opgaven.
Jollepladsen er ryddet op. Der ligger nu
kun én gummibåd, som ikke har en kendt
ejer. Fjernes. Egon.
Grillplads på jollepladsen? Der shines op,
men ellers henvises til klubbens andre
grillpladser.
Forslag om ændret kørselsadgang til
klubbens område blev nedstemt. OK med
restriktioner i forbindelse med juniorarrangementer.
4.	Økonomi v. Bent R
OK likviditet. Vi besluttede, at der skal
udarbejdes en investeringsplan, så det
fastlægges, hvornår vi forventer at foretage vore store investeringer.
5.	Medlemskartotek mm.
meldinger v. Tage
Følgende aktive er udmeldte:
Lars Møller, 
Hans Kristian Madsen, 
Børge Laursen, 
Bjørn Petersen, 

Nye/ud-

Rinkenæs
Tinglev
Sønderborg
Rinkenæs

6.	Opsamling fra generalforsamlingen
Der ligger 2 forslag til behandling i bestyrelsen: Familiekontingent og ægtefælles taleret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen indsamler erfaring fra andre
klubber, og emnerne lægges til behandling på bestyrelsesmødet i august.
7.	Kort orientering fra udvalgene,
samt opgaver for det kommende år
(plads, Bygning, fest, program, junior, sejlads/GSF, medie, bro)
Plads: Slæbestedet er blevet færdigt.
Søsætning starter nu. Egon vil sammen
med 2 halliggere tage sig af masteopbevaringen i hallen.

8.	Fastsættelse af mødedatoer for den
kommende bestyrelsesperiode
Bestyrelsesmøder:
27. august
24. september
5. november
3. december
21. januar
18. februar
13. marts generalforsamling
Desuden:
Pinsetur 20. – 21. maj
Havnefest 18. august
Mandetur 22. -23. september
Standerstrygning 27. oktober

Bygning: Der er mange vedligeholdelsesopgaver. De registreres og prioriteres.

9.	Standerhejsning den 21. april –
arrangement v. festudvalg
Er klar.

Fest: Standerhejsningen er planlagt. Til
frokosten bliver der et deltagergebyr
på 50 kr. for ikke medlemmer. Har haft
problemer med passive udvalgsmedlemmer. Jan følger op.

Sejlads: Opstartsmøde kommer nu.

10. To do listen
a. Jobbeskrivelse for havnemesteren:
Jan, Smudi.
FLID kommer senere med input til
beskrivelsen.
b. Forslag om ændret miljøafgift fra
Frihavnssejlere; skal så være incl. bad.
Er undervejs, men skal afklares med de
andre lokale sejlklubber.
Miljøafgift for gæstebåde ønskes hævet
til 40 kr./ 5 €.
c. Forsikringsforhold: Bent Brüning og
Bent samt Jan er på opgaven.
Forsikringsspørgsmålet endnu ikke afklaret.
d. Administrere brodepositum ordningen: Per, Bent, Tage
Brodepositum opkræves fremover så
snart et medlem har fået broplads.

Bro: Vores eksterne broreparatør forventes at kommer i slutningen af ugen.
Ole overtager opgaven, da Per er på ferie.
Materialerne er modtaget. Reparationen
af elstander på bro A kan beløbe sig til 50
tkr. Broerne forventes klar til maj.

11. Eventuelt
Bent finder ud af, om MobilePay er en
økonomisk mulighed til opkrævning af
havnepenge/miljøafgift.
Tage Møller
Referent

Program: Alt OK. Flensborg arrangementet kommer.
Junior: Jan Moritz fik 2. plads i EM i
Spanien.
For at få plads til de mange drenge i
omklædningsrummet fjernes nogle skabe,
og der investeres i en ekstra bænk. Jollebroen er blevet hårdt medtaget af stormen. Sammen med Per kigges der på en
midlertidig løsning.
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Indbydelse til GS Aftenkapsejladser 2018
Første sejlads:
Onsdag d. 2. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 5. september.
Der er ingen sejladser i juli (Sommerferie).
Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 5. september
Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 8. september
Sejladsbestemmelser:
Iht. DS kapsejladsregler og klubbens ”Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2018” og
”Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab 2018”. Kan/skal downloades fra hjemmesiden.
Respittider & pointberegning:
Vil være angivet i ”Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2018” og ”Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab 2018”.
Præmier:
Vil være angivet i ”Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2018” og ”Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab 2018”.
Tilmelding & betaling (sidste frist tirsdag d. 24. april):
1. 	Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Stig Nissen,
Sletmarken 49, 6310 Broager, eller send tilsvarende oplysninger til
E-mail: sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
2. 	Indsæt 475,- kr. på registrerings nr. 9797 konto 0001114182 i
Broager Sparekasse. Husk at anføre dit navn samt certifikat nr.
Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel. Venligst overhold
tilmeldingsfristen det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt!
Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!

✂
Tilmelding til GS – Aftenkapsejladser 2018
Bådens navn: __________________ Type: ______________________
Certifikat nr.: __________________ Sejl nr.: ____________________
Skipper: _____________________ Adr.: ______________________
TLF: _______________________ Mobil: _____________________
E-mail: _____________________ Dommertjans: Helst d. ___________
_________ _________________________
Dato/underskrift
16

Standerhejsning 2018
Standerhejsning 2018 er overstået, og sejlersæsonen er
skudt i gang med en dejlig solkinds dag her i GS.
Standerhejsningen startede som traditionen tro med fællessang og tale fra formanden og efterfølgende jolle dåb, som
blev døbt Ingrid, var i år rigtig godt besøgt. Bare til frokosten
alene, var der dukket cirka 125 mennesker op, så det kan vel
uden at overdrive kaldes en succes.
Arrangementet blev gennemført med stor succes af program
og festudvalget, som har besluttet at gentage frokosten til
næste år.
Her er et par stemningsbilleder fra dagen.
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Pinse tur 2018
til Augustenborg
brolaug

Så starter sejl sæsonen og der opfordres til, at deltage i årets
første fælles tur, som i år går til Augustenborg brolaug.
Der vil være fælles grilning om lørdagen, hvor hver især medbringer
deres mad og drikkevarer. Der er ikke megen gril at låne af klubben,
så det er fint hvis i medbringer jeres egen. Vi modtager gerne kage
eller lign. godter til kaffen om aftenen.
Hvis det skulle blive køligt har vi klubhuset som vi gerne må benytte.
Der er ophængt en liste i vinduet i klubhuset. Hvis du/i ønsker, at
deltage venligst noter i denne pga. planlægningsmæssige årsager.
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Fra Festudvalget

Kom og vær med til vores
arrangementer i 2018
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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Detkundgøres
kundgøres herved
Det
herved
igenholdes
holdes fællesgrill
i GSi GS
At At
derderigen
fællesgrill
Torsdag den 24. maj kl. 18

Torsdag den 24. maj kl. 18
Kom i god tid, så du sikres en siddeplads!

Kom
i god mad
tid, og
så drikkevarer
du sikres en
siddeplads!
Medbring:
og godt
humør!
Tilmelding ikke
nødvendig mad
– menog
vær
opmærksom og
på, godt
at derhumør!
er rift om pladserne!
Medbring:
drikkevarer

22 ikke nødvendig – men vær opmærksom på, at der er rift om pladserne
Tilmelding

Nyt fra
NYT
FRA
JUNIO
juniorafdelingen

I juniorafdelingen er vi kommet rigtig godt fra start.
Sejlersæsonen blev skudt i gang med en hyggelig og ef

Vi er meget glade for at så mange bakker op om at hjæ
God sæson
NYT
FRAstart
JUNIORAFDELINGEN
I juniorafdelingen er vi kommet rigtig godt fra start.

ISejlersæsonen
juniorafdelingen er vi
kommet
rigtigi godt
start. en hyggelig og effektiv
blev
skudt
gangframed
Sejlersæsonen blev skudt i gang med en hyggelig og effektiv arbejdslørdag.

Vierer
meget
at så
mange
om
hjælpe
Vi
meget
gladeglade
for at såfor
mange
bakker
op ombakker
at hjælpeop
– I er
alleatmega
seje –

arbejdslørdag.

I er alle mega seje 

Foto: Anja Rødbro.

Det er med særdeles stor glæde at kunne fortælle,
at vores
Zoom sejler
Jan Moritzstor
i påsken
Det
er med
særdeles
glæde at kunne fortælle, at v
har været til EM i Spanien. Han fik en flot 2.plads
har
været
til
EM
i
Spanien.
Han fik en flot 2.plads
Stort tillykke til ham for sit store angement og viljestyrke 
Vi har også fejret/hædret Jan Moritz til Fritidsfesten
i
Sønderborg
og
til
Sportens
dag
i
Gråsten.
Stort tillykke til ham for sit store angement og viljestyr

Hædret GS sejler

Vi har også fejret/hædret Jan Moritz til Fritidsfesten i S

Det er med særdeles stor glæde
at kunne fortælle, at vores Zoom
sejler Jan Moritz i påsken har
været til EM i Spanien. Han fik
en flot 2. plads.
Stort tillykke til ham for sit store

viljestyrke
 for Sydkredsen.
Iangement
år har vi ærenog
af at
afholde Sommerlejr
Forberedelserne er i fuld gang og vi glæder os rigtig meget.
IVi
weekenden
d. 29/6 fejret/hædret
til 2/7 kommer der derfor
har også
Jan mange gæster hos os.
De dage har vi mange spændende og hyggelige arrangementer på vand og på land.
Moritz
til meget
Fritidsfesten
SønVi
vil nok fylde
på havnen ogii hallen/klubhuset.
derborg
oggodt
tilimod
Sportens
dag i
Håber
I vil tage
alle familierne.
Gråsten.

Foto: Bent Rasmussen
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I år har vi æren af at afholde Sommerlejr for Sydkredse
Forberedelserne er i fuld gang og vi glæder os rigtig m

Sommerlejer 2018

IVi
år har
har vi en
ærengod
af at afholde
Sommerlejr
vi mange
spændende
sejlerflok
igen De
i årdage
– 3harnye
har meldt
sinogankom
for Sydkredsen. I år har vi æren af at afholde Sommerlejr
hyggelige
arrangementer på vand og på
for Sydkredsen.
et par flere erForberedelserne
helt
nye
har
at prøve
sporten.
Forberedelserne
i fuld
gang
og ønsket
vi ogland.
er i fuld
gang
vi glæder
os rigtig meget.
I weekenden d. 29/6 til 2/7 kommer
der derfor
mangemeget
gæster hos
os.
glæder
os
rigtig
meget.
Vi
vil
nok
fylde
havnen
og i
Som noget nyt
har vi fået laserjollerne
støvetpåaf
og opgrade
De dage har vi mange spændende
og hyggelige arrangementer på vand og på land.
hallen/klubhuset.
Vi viltil
nok2/7
fylde
meget påder
og i hallen/klubhuset.
IPt
weekenden
kommer
Håber
I vil tage
godt 1imod
alle familihar vi d.4 29/6
store
sejlere
tilhavnen
disse
joller
samt
enkelt
Europajo
Håber I vil tage godt imod alle familierne.
derfor mange gæster hos os.
erne.

Ydermere har vi så stor interesse for at sejle Zoom, at vi har
Og er nu oppe på 7 zoom sejlere.
Dejligt at vi kan tiltrække en ungdomsgruppe, som ellers er
– ikke kun indenfor vores sportsgren.
Naturligvis har vi også opti sejlerne som glæder sig til at ko

Vi har en god sejlerflok igen i år – 3 nye
har meldt sin ankomst til sæsonstart og
et par flere helt nye har ønsket at prøve
sporten.

ekstra jolle, og er nu oppe på 7 zoom
sejlere.

Dejligt at vi kan tiltrække en ungdomsgruppe, som ellers er en aldersSom
noget
nyt
har
vi
fået
laserjollerne
gruppe som
er svære
at holde
– ikke
Det var os en stor glæde at kunne
døbe
vores
nyepå Kegnæs
j
støvet af og opgraderet til kapsejladser. kun indenfor vores sportsgren.
Pt
har vi 4 store
sejlere
til disse
joller som små, samt vores sponsorer.
sammen
med
sejlere
store
samt 1 enkelt Europajolle sejler
Naturligvis har vi også opti sejlerne som
Stor tak til vores sponsorer som
detpåmuligt
glæderhar
sig tilgjort
at komme
vandet. – neml
Ydermere har vi så stor interesse for
at sejle Zoom, at vi har måttet købe en

I.P. Nielsens Fond
Lions
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Lions
Tombolakomiteen
Til
ære for Dronning Ingrid blev Kegnæs jollen døbt Ingrid.
Ingrid

Vi ønsker alle en fantastisk sæson med god vind i sejlene.
Juniorafdelingen

Det var os en stor glæde at kunne døbe
vores nye Kegnæs jolle til standerhejsningen sammen med sejlere store som
små, samt vores sponsorer.
Stor tak til vores sponsorer som har gjort
det muligt – nemlig:
I.P. Nielsens Fond
Lions
Tombolakomiteen

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

Til ære for Dronning Ingrid blev Kegnæs
jollen døbt Ingrid.
Vi ønsker alle en fantastisk sæson med
god vind i sejlene.
Juniorafdelingen

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2018 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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Go` sommer derude

Vi ses jo på havnen

