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Formandens
side
Glædelig jul og godt nytår
Endnu et år er gået – endnu en sæson
på vandet er forbi, en god og blæsende
sæson, som vi nok ikke vil huske for
mange solskinstimer. Men her i sejlklubben skinner solen stort set altid.
Vi har haft endnu en sæson, hvor det har
været rigtig dejligt at komme i sejlklubben og møde en masse glade mennesker
omkring et fællesskab, der handler om
fritidsaktiviteter på vandet.
I denne sæson har vi fået autocamper
parkering, det har givet liv på havnen og
en positive oplevelse både for sejlere og
autocamperfolket, med masser af gode
tilbagemeldinger, og den positive ånd
smitter og det har været en god oplevelse
for mig. Det skal I have tak for.
I år har vi haft mange gæster 
269 gæstesejlere (heraf 210 frihavn)
252 autocampere (Juni- september)
Broudvalget er startet med at renovere
b-broen yderste ”brofinger”, broerne skal
algebekæmpes og mågesikres, samt El
arbejdet skal færdiggøres, så det er også
meget at lave på broanlægget i år, så har
du tid og lyst må du gerne melde dig hos
broudvalgs formanden.
Jeg vil gerne i denne forbindelse gøre
opmærksom på, at det er vigtigt at forstå
"kongstanken" i den måde, vi driver vores
sejlklub på. Vi kan kun gøre det så godt
og så billigt, når vi alle deltager aktivt i
udvalgsarbejdet.

Omvendt må vi heller ikke stille højere
forventninger til andres indsats end den,
man selv er i stand til at bidrage med.
Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke bare er
medlemmer i klubben for at få en billig
og god bådplads om sommeren. Vi skal
være glade for at være medlem i GS og
tage aktivt del i de nødvendige aktiviteter
hele året.
Bygningsudvalget har fået malet og fået
sat nyt vindue parti imod øst. Elektrikeren kommer med LED lys til klubhus og
pladsen, de små dæmpbare lamper skal
skiftes og lamperne renoveres, det må vi
selv lave.
Bygningsudvalget og fond teamet arbejder også på at finde penge til nyt tag til
bådehallen, samt forslag til solceller på
den nye hal tag.
Elpriserne er på himmelflugt så vi
arbejder stadig på en løsning så vi får
mulighed for el måling på broerne og ved
autocamperne, vi må se om der muligheder for sponser støtte til disse ”grønne”
tiltag.
Bestyrelsen er også for alvor trukket i
arbejdstøjet med bestyrelsesmøder hver
måned frem til generalforsamlingen d.22.
marts.
Jeg vil nævne et enkelt eksempel på
noget af det, vi skal arbejde med. Vi skal
se dybere i krystalkuglen på fremtiden for
klubben. Vi skal i gang med at opdatere
alle udvalgsplaner, hvordan vi mener GS
skal udvikle sig i årene fremover, og få
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prioriteret opgaverne mellem udvalgene,
men det er selvfølgelig noget i kommer til
at høre meget mere til.
Sejladsudvalget og sejlforeningen arbejder på at få mere aktivitet til onsdagssejladserne, nogle af tankerne går på en
fælles klubaften om onsdagen, med god
mad og klubsnak og måske en sejltur
Selv om bådene er kommet på land og
standeren er strøget, så lever livet i GS
videre med en hel masse forskellige vinteraktiviteter.
Vi har haft fællesspisning men efterfølgende turberetning på flodsejlads på de
Franske floder, superspændene indlæg fra
Søren Vogelius, tak for det
Der er arbejdet hårdt i de forskellige
udvalg og programudvalget har højsæson. Vinterprogrammet er udkommet med
relevante, spændende og sociale arrangementer.
Se vinterprogrammet her i fanglinen for
mere detaljer.
For mig er vintersæsonen i den tid, vi har
haft båd, altid gået utroligt hurtigt. Båden
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op og vinterklargjort, bund malet og vokset i slutningen af oktober. Herefter følger
det våde efterår og snart den hyggelige
juletid med julefrokoster og mange
arrangementer med familie og venner. Så
kommer måske de kolde vintermåneder.
Og lige pludselig er det påske, og så skal
båden i vandet igen. Og hvert år pakker vi
båden ud af vintertøjet med en følelse af
oplevelsen som var det "at blive født på
ny".
Afsluttende vil jeg takke alle for det gode
klubkammeratskab, og specielt for den
gode modtagelse af alle de nye medlemmer, samt gode tiltag og aktiviteter gennem året, der nu snart rinder ud.
Med de bedste ønsker for alle medlemmer og familier i Gråsten Sejlklub om en
rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
.
Jan Petersen
Formand

Referat fra
bestyrelsesmøde
er 2021
mb

den 28. septe

Fraværende:
Pladsudvalgsformanden.
1. Valg af ordstyrer
Juniorudvalgsformanden blev valgt.
2. Siden sidst. v. formanden
Der er modtaget invitation til efterårsseminar hos FLID. Formanden deltager.
Flydebroen til juniorerne er modtaget.
Formanden indkalder til planlægningsmøde med Juniorudvalgsformanden
og Broudvalgsformanden.
Der er foretaget indstilling af juniormestre til Sønderborg Kommunes Fritidsfest.
OK har overtaget gasaftalen. Bygningsudvalgsformanden laver et overslag over
alternative opvarmningsløsninger.
Der er nu opsat kameraer, som overvåger pladsen. Der laves ekstra orienteringsskilte ved broerne. Er også registreret hos Politiet.
I september måned har der været en
lejeindtægt fra autocampere på 9.000 kr.
Sejlere 700 kr.

Havnebadet forudsætter en godkendelse
af vandkvaliteten. Der foretages en række
måling af et godkendt institut. GS betaler
for målingerne.
3.	Økonomi v. kassereren
Fin likviditet.
4.	Medlemskartotek mm. Nye /
udmeldinger v. sekretæren
Nyt aktiv medlem:
Lars Jørgensen, 
Gråsten.

Til pladsudvalg.
Tove Andersen, 
Blans.

Til festudvalg.
Aktiv til passiv:
Burchard Wolz, 

Alnor

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Plads: Ikke tilstede. Har meldt klar til
fællesoptagning.
Bygning: Gavlen på klubhuset er blevet
malet. Halgavlen males senere. Måske
bliver der tale om udskiftning af belægningen. Det store vindue i klubhuset bliver udskiftet. Er bestilt.

Seniorklubben lægges ind under Programudvalget.

Fest: Er klar til standerstrygning den 23
oktober kl. 13:00. Standerhejsning er
fastlagt til den 23. april 2022.

Fondsgruppen arbejder med udskiftning
af LED-lys.
Fondsgruppen har et møde med BHJ
vedr. oplevelsesstiprojektet.

Program: Har næsten vinterprogrammet
klar:
23. november: Vedligehold af redningsveste m.m.
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Januar: Vin/ølsmagning.
Februar: Flensborgtur.
15. marts: Førstehjælpskursus.

6.	Opdatering af udvalgs planer
Alle udvalgsformænd kontrollerer indholdet på hjemmesiden.

Junior: Der er blevet ryddet op.
Klubmesterskab har været afholdt. Den
gamle juniorbro brækkes væk nu.

7.	To do listen
Legimitation til Sydbank. Billeder af
bestyrelsesmedlemmer i
Fanglinen.
Udvalgsplaner på hjemmesiden. Juniorbroudvalg.

Sejlads: Her har også været afholdt
klubmesterskab. Til næste sæson efterlyses deltagere til kapsejladsen. Går ellers i
vinterhi nu.
Medie: Har deltaget i et Facebook seminar. Der opfordres til af komme med
mange, men korte indlæg.

8.	Eventuelt
Intet!
Referent: sekretæren

Bro: Der indkaldes nu til et planlægningsmøde for vinterens vedligeholdsarbejder. Der bestilles op til 25 pæle til
udskiftning.

Service meddeles
Kong Christian den X`bro i Sønderborg
vil der ingen bro åbninger være.
Dette gælder i perioden:
Den 25. oktober til 13. marts 2022
(24 uger) pga. vedligeholdelse.
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Referat fra
bestyrelsesmøde
21
er 20

den 26. oktob

Fraværende:
Pladsudvalgsformanden, medieudvalgsformanden og Festudvalgsformanden.
1. Valg af ordstyrer
Sejladsudvalgsformanden blev valgt.
2. Siden sidst. v. formanden
Standerstrygning blev afholdt med et
godt besøg.
”Den gode hensigt” blev overrakt til Jens
Lorenzen.
En skitse af opgaverne ved jollekajen
blev fremlagt.
Vi har modtaget en indbydelse til FYC´s
75-års jubilæum.
Chr. X´s bro i Sønderborg kan først
lukkes op for gennemsejling i marts
2022.
Der er kommet nye priser for Frihavnsordningen. Dog ingen ændringer for klubbens medlemmer
.
3.	Økonomi v. kassereren
Der er ikke sket de store ændringer. Fin
likviditet.
4.	Medlemskartotek mm. Nye /
udmeldinger v. sekretæren
Nyt aktiv medlem:
Benny Frederiksen, 
Gråsten,

Til broudvalg
Udmelding, aktiv:
Søren Sejersbæk Tychsen, 
Mads Hansen, 

Gråsten
Broager

Ny juniormedlem:
Mika Gröne, 

Oeversee Tyskland

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Vi begyndte på en opdatering af de forskellige udvalgsplaner, men måtte hurtigt
konstatere, at denne opgave er større end
forventet, så det blev besluttet, at hver
formand laver de fornødne rettelser og
sender dem til resten af bestyrelsen. Så
kan vi senere acceptere ændringerne.
Derefter gik vi over til orienteringen fra
formændene:
Plads: Ikke til stede.
Bygning: Der kigges på den endelige
nedlægning af haludvalget.
Fest: Ikke til stede.
Program: Vinterprogrammet er ved at
være klart. Kommer med i Fanglinen.
Junior: Deltager i møde i Tyskland om
afholdelse af stævner.
Sejlads: Stille.
Medie: Har været på WEB-seminar.
Efterlyser indlæg til Fanglinen.
Bro: Formanden har sammen med andre
eksperter kigget på standen af B-broen.
Der er her truffet den beslutning, at den
yderste ende af broen er i en så dårlig
7

stand, at den skal renoveres før A-broen.
Der indkøbes materiale til dette; forventet
totalpris: 300.000 kr.
A-broens midlertidige renovering forventes at kunne holde et år ekstra.
6.	Fanglinen nr. 4
Deadline er den 28. november. Vinterprogrammet er med.
7.	Autocamper plads evaluering. Hvad
gør vi næste år
Deadline er den 28. november. Vinterprogrammet er med.
8.	To do listen
Legimitation til Sydbank. Billeder af
be-styrelsesmedlemmer i Fanglinen. Udvalgsplaner på hjemmesiden. Adresser på
bestyrelsesmedlemmer fjernes fra Fanglinen og hjemmesiden.

9.	Eventuelt
Bygningsudvalgsformanden har deltaget
i et møde med Gråsten Forum.
Emner:
Multihal 2
Politigrunden. Almene boliger?
Forskønnelse af midtbyen.
Hvordan får vi et tættere sammenlægning
af Gråsten, Egernsund og Rinkenæs?
Vi har medlemmer, der på grund af sygdom/alder ikke kan opfylde klubbens
bestemmelser/regler. Vi tager den nødvendige hensyn, men det er vigtigt, at
medlemmet henvender sig.
Pladsudvalgsformanden og traktorføreren
har vetoret vedrørende vogne, der er for
usikre til at transportere både
Referent: sekretæren

Har du glemt at flytte din jolle ?

Vi har en jolleplads ved bro-a, med nem adgang til vandet 😉 
Pladsen kan frit benyttes fra 1. April - 15. nov. Men i vinterperioden vil vi
gerne have pladserne tømt for joller, pga. vedligeholdelse og nem adgang
ved højvande i vinterperioden
Med sejler hilsen
Jan Petersen
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Referat fra
bestyrelsesmøde
21
ber 20

den 7. decem

Fraværende:
Medieudvalgsformanden.

Der er for nuværende ingen forslag om
vedtægtsændringer.

1. Siden sidst. v. formanden
Grundet coronarestriktioner meldte formanden fra til FYC´s jubilæum.

Valg: Sekretær, pladsudvalgsformanden
og festudvalgsformanden modtager ikke
genvalg.

På FLID´s efterårsmøde blev Marinaminde valgt til årets havn. Da der ikke
er ungdomsafdeling der, overgav ejeren præmien på 5000 kr. til GS´s ungdomsafdeling.

3.	To do listen
Legimitation til Sydbank (kommer efter
Generalforsamlingen).

Klubhuset udlånes til FTLF til en workshop den 20. januar 2022. Vi er også inviteret. Emnet er tovsplejsning.
Sønderborg Kommune har indkaldt til
et dialogmøde vedrørende udviklingen i
Ulsnæs. Som klubrepræsentanter deltager
formanden og programudvalgsformanden.

Formanden udsender invitation til Generalforsamlingen.
Formanden bestiller Frihavnsmærker
4.	Eventuelt
Alle udvalgsformænd forbereder budgetforslag til januarmødet

Referat:
Sekretæren

Andet,sekretæren:
Nyt aktiv medlem:
Torben Hellesøe-Ohlsen, 
Broager.

Til broudvalg
Jesper Lykkeberg Thomsen,  Rinkenæs.

Til pladsudvalg.
2.	Generalforsamlingen den 22. marts
2022
Afholdes den 22. marts 2022.
Formandens beretning deles med de
aktuelle udvalgsformænd.
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Programudvalgets
vinter/forår 21-2
Efter det meget velbesøgte fællesspisningsarrangement har vi
fået blod på tanden i forhold til at arrangere flere festlige
aktiviteter.
Vi lægger ud med besøg fra BrewParts i Broager og i marts
får vi besøg fra Weingut Scholtes. Vintersæsonen slutter af
med førstehjælpskursus også i marts. Se detaljer nedenfor.

Ølsmagning 21. januar
kl. 19.00 – 21.00
Midt i den mørkeste del af
vinteren har vi arrangeret et
stort lyspunkt, hvor vi kan
mødes i bedste vikingetradition omkring et (læs: flere)
glas øl, samtidig med at vi
bliver klogere på, hvordan
det egentlig laves.
Mikkel fra BrewParts
kommer og holder
foredrag om øl, og
vi skal naturligvis
10

aktiviteter
G.S. Seniorteam
også smage på det. Ølsmagningen vil komme til at omhandle, hvordan øl bliver
til, hvilke ingredienser der bliver brugt, og hvordan man når frem til de forskellige
stilarter.
Vi vil smage på 8 forskellige øl, som spænder over de spæde lyse undergærede,
de bitre og humlede, de skøre øl, hvor Mikkel håber på at kunne udfordre os, og
ikke mindst det søde og det mørke ølhjørne. Hele foredraget vil blive leveret med
indlevende historier, facts fra øllets historie gennem tiden og alt sammen krydret
med god humor.
Af praktiske hensyn er der begrænset deltagerantal – max 25. Pris pr. deltager er
200 kr. Tilmelding på klubbens hjemmeside eller til Søren på 30 52 58 80, og sidste
tilmeldingsfrist er fredag d. 14. januar.
Vinsmagning ved Weingut Scholtes
torsdag d. 17. marts kl. 19.00
Weingut Scholtes er et familiebrug ved Mosel, der har
dyrket vin gennem de sidste 300 år. Fra pålidelig kilde
har vi hørt, at deres vine er ganske fremragende og så
er de ovenikøbet også økologiske. Familien sælger vin
i Danmark, hvor man bestiller på deres hjemmeside og
henter ved grænsen.
Der er begrænset deltagerantal – max 25 og pris for deltagelse er 100 kr. Tilmelding
på klubbens hjemmeside eller på telefon til Søren 30 52 58 80. Sidste tilmeldingsfrist 1. marts.
Førstehjælpskursus 15. marts kl. 18.30
Førstehjælpskursus. Certificeret instruktør fra Broager
frivillige Brandværn underviser i hvad man gør, når uheldet er ude, og der er mange sømil til nærmeste læge og
hjertestarter. Elementer i kurset er bl.a. brandsår, brud,
hjertemassage. Der gives deltagerbevis efter kurset.
Begrænset deltagerantal – max 15.
Pris pr. deltager 125 kr.
Tilmelding senest 7. marts på klubbens hjemmeside eller
på telefon til Søren på 30 52 58 80
11

23.10.2021

Standerstrygning
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Lørdag d. 23.10.2021 blev der afholdt standerstrygning i Gråsten Sejlklub.
Mange GS-medlemmer var mødt op i det gode
vejr for at deltage i dette arrangement.
Traditionen tror startede vi med at synge en
sang og formanden holdt sin tale.
Efterfølgende blev " Den Gode Hensigt" givet
videre fra Lars til Jens Lorentzen.
Lars forklarede også kort, om meningen, med
den gode hensigt.
Sejler sæsonen er ved at gå på held og de
fleste er nu ved at gøre deres både klar til
vinter opbevaring.
Det var en god dag, med dejligt vejr,
mange mennesker og en god
gullasch suppen, samt grillpølser,
som festudvalget havde
organiseret.
Dit fest udvalg.
Michael Knapp
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Pas på helbredet og miljøet, når
du arbejder med bundmaling
De fleste bundmalinger indeholder giftstoffer (biocider), der kan give kraftige
allergiske reaktioner ved direkte kontakt.
Giftstofferne er ligeledes et alvorligt problem for vandmiljøet i danske farvande.
Ansvarlig håndtering af bundmaling og
malingsrester er derfor afgørende.
Næsten al bundmaling indeholder giftstoffer, der begrænser, at rurer, alger og
muslinger gror fast på fartøjet, hvilket
er godt for fartøjets manøvredygtighed,
brændstofforbrug og stand. Disse giftstoffer kaldes biocider.
Giftstofferne frigives løbende fra bundmalingen, så der hele tiden er aktive stoffer på overfladen af det behandlede område.
Selv om bundmalingen er rettet mod uønskede organismer, er giftstofferne også

farlige for planter, dyr og mennesker, hvis
bundmalingen ikke håndteres rigtigt. De
negative konsekvenser ses allerede hos
mange planter og dyrearter som bl.a. snegle, fisk, og marsvin.
Sådan passer du på dit helbred
Du bør beskytte dig selv, hver gang du
arbejder med bundmaling med biocider.
Giftstofferne i bundmalingen kan give allergi med symptomer som udslæt, rødme,
kløe, tør og irriteret hud.
Allergien kan opstå allerede ved den
første kontakt, eller den kan komme ved
gentagen kontakt – også selv om der går
lang tid mellem hver kontakt. Når man
først er allergisk, kan selv en lille kontakt
med stofferne give kraftige symptomer.

15

Dette bør du gøre:
1. Tænk arbejdet igennem, før du går i
gang. Der må ikke opstå pludselige situationer, hvor du ikke har kontrol over,
hvad der sker med bundmalingen eller
fx klatter, rester, flager og støv.
2. Brug altid handsker og skift dem ofte.
Brug de handsker, der følger med bundmalingen eller er angivet på etiketten.
Hvis det ikke er angivet, hvilken type
handsker der skal benyttes, så kontakt
leverandøren. Er der behov for ekstra
handsker, så vælg handsker af samme
materiale. Det giver sikkerhed for, at
malingen ikke kan trænge gennem.
Genbrug ikke engangshandsker.
3. Rør ikke ved våd bundmaling.
4. Hold børn væk fra de behandlede overflader. Hold også kæledyr væk.
5. En engangsdragt over tøjet giver ekstra beskyttelse. Hvis du genbruger
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en dragt, risikerer du hudkontakt med
pletter, der er trængt gennem stoffet.
6. Beskyt dig med støvmaske og be-skyttelsesbriller, hvis du sliber bundmaling af. Brug en slibemaskine med
sug, så du ikke får kontakt med malingsstøvet senere.
Sådan passer du på miljøet
Danmarks kystnære farvande har i dag
problemer med biocider, der stammer fra
bundmaling. Der er fx fundet kobbersalte
i mængder, der er skadelige for dyr og
planter. Derfor er det vigtigt at begrænse
udledningen af biocider via bundmaling.
Herunder kan du se løsningerne på to
almindelige problemer, som fører til udledning af giftig bundmaling i miljøet.

Problem 1: Bundmalingen falder af i
flager
Når bundmaling falder af i flager, ender
der giftige malingsrester i havet, i havnen
eller på land (når båden er lagt op for vinteren).
Årsagen til, at bundmalingen falder af, er
typisk en af de følgende:
1. Manglende vedligeholdelse.
2. Malingen er påført ved forkert vejrforhold.
3. Der er påført en forkert maling oven på
den eksisterende behandling.
Løsning
Følg produktets vejledning for påføring
og vedligeholdelse.
Tjek med havnefogeden, hvor du må
vaske og vedligeholde din båd.
Skrab gerne løs bundmaling af om
efteråret, så flagerne ikke spredes i miljøet
i løbet af vinteren. Brug en vakuumskraber. Læg en presenning under båden,
så vildfarne malingsrester er nemme at
samle sammen.
Malingsrester afleveres i havnens miljøcontainer.
Vakuumskrabejern anbefales til grov
afrensning ned til primer/gelcoat. Vakuumskrabejernet er hurtigere og mere effektivt end en slibemaskine, og samtidig
er spildprocenten meget lav. Efter brug
af vakuumskrabejern kræves efterbehandling med slibemaskine.
Problem 2: Bundmalingen slibes af med
en slibemaskine uden sug
Der sidder gennemsnitligt 10 kg bundmaling på en båd. Det er derfor store
mængder giftig bundmaling, der kan ende
i miljøet og på havnens område, hvis man
sliber al malingen af uden sug.

Løsning
Brug en slibemaskine med sug. Dette
udstyr kan normalt lånes eller lejes i den
lokale sejlforening eller havn. Slibestøv
afleveres i havnens miljøcontainer.
Til finslibning anbefales en excentersliber, da den i forhold til en rystepudser kan
anvendes på krumme flader og efterlader
en pænere overflade end en rotationssliber. Slibemaskinen sættes til en professionel støvsuger beregnet til elværktøj. Husholdningsstøvsugere må IKKE
anvendes, da deres sugekraft er for lav,
poserne er for små, og filtreringsgraden
er for lav, så malingsstøv vil passere gennem maskinen med risiko for indånding
og spredning af farlige partikler.
Flere miljøtips til vedligeholdelse og
afrensning af bundmaling
Når båden er i vandet
I løbet af sejlsæsonen afgiver bundmalinger biocider til vandmiljøet. Bundmaling afgiver normalt kobber i et langsomt
tempo. Hvis bunden vaskes eller skrubbes, vil afgivelsen blive større, og dermed
bliver risikoen for skadelige virkninger i
vandmiljøet også større.
Når båden vaskes efter optagning
Når lystbåde om efteråret tages på land
for vinteren, bliver bunden normalt vasket af for at fjerne begroning som slim og
algevækst. Derved bliver der også fjernet
rester af bundmaling og blandt andet kobber, som kan skade miljøet. Forureningen
er dog relativt lille. Vasken fjerner kun
mellem halvanden og syv promille af den
kobbermængde, der årligt bliver smurt på
bådene.
Kobberet, der vaskes af, findes primært
i bundfaldet i vaskevandet. 99 % af det
afvaskede kobber findes i bundfaldet, der
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består af gamle malingsflager og begroning. Det kan derfor betale sig at samle
bundfaldet og bortskaffe det som kemikalieaffald.
Når den gamle bundmaling fjernes
Uhensigtsmæssig udledning af bundmaling kan også forekomme under forårsklargøringen af båden, fx hvis der ikke
anvendes korrekt udstyr, eller hvis jorden
ikke afdækkes.
Tips til at begrænse udledning af biocider
via bundmaling
• Undlad at vaske eller skrubbe bunden
på en båd, der er malet med bundmal18

ing, så længe båden er i vandet.
• Sørg for at samle malingsflager og begroning op, når båden bliver vasket om
efteråret. Her findes den største mængde
kobber.
• Når båden males eller slibes, lægges en
presenning under båden, så materialet
bliver lettere at opsamle. Fej det sammen og aflever det i havnens miljøcontainer.
• Brug havnens udstyr, eller udstyr og
metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen til at fjerne eller slibe bundmaling.
• Brug ikke kemikalier eller vådslibning
til at fjerne bundmaling.

• Sandblæsning eller -svirpning skal anmeldes til kommunen i god tid forud
for behandlingen. Så kan kommunen
rådgive om eller eventuelt stille krav til
sandblæsningen, herunder om den følgende håndtering af afrenset materiale
og sand. Pak båden ind i et telt for at
undgå at sprede støvet.

Du finder mere nyttig viden, konkrete anbefalinger og erfaringer fra andre sejlere
i Redegørelse om miljørigtig fjernelse og
slibning af bundmaling, der er udarbejdet
af Dansk Sejlunion.
Kilde: www.MST.DK/bundmaling
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Nyt fra
juniorafdelingen
Året svinder hastigt ind, og vi længes
efter den forgangne sæsons dage på
vandet. Vi er, som tidligere nævnt, ikke
lukket helt ned over vinteren.
Vi ser ind i en spændende sæson, hvor
flere af vores sejlere er rykket op i en anden klasse, eller rykket over i en anden
bådtype. Der bliver også rig mulighed for
at se nogle af de bedste optimist sejlere,
når der afholdes opti-udtagelse og OptiEM i Sønderborg, i løbet af den kommende sæson.
En sæson der også byder på en sommerlejr, der, som det ser ud lige nu, kommer
til at foregå i Dyvig.

Vinter/forårssæsonen ser således ud:
8/1 Badminton med hele familien og
Sejlklubben
29/1 Forældremiddag i klubhuset
2/2 Bowling med hele familien og Sejlklubben
29/3 Teoriaften for både børn og voksne,
samt forældremøde
9/4 Arbejdslørdag
19/4 Opstart af sejlersæson med
klargøring af joller og andet materiel
26/4 Første sejlads
Til jer, jeg ikke ser inden, så ønskes I en
glædelig jul og et godt nytår.
Jesper

Marina Minde donerer kr. 5.000,Marina Minde donerer præmie på kr.
5.000,- for ”Årets Havn 2021” til GS junior afdeling.
Marina Minde løb med Danske Tursejleres pris som Årets Havn for et højt
serviceniveau og masser af gode faciliteter for sejlerne.
Danske Tursejleres medlemmer har i år
stemt på Marina Minde havn som ”Årets
Havn 2021”. Modtageren af den prestigefyldte titel, og en præmie på kr. 5.000,
blev Marina Minde som ligger smukt i
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Flensborg Fjord tæt ved indsejlingen til
Egernsund og Gråsten.
Kåringen af Årets Havn fandt sted på
FLID’s (Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark) havnemesse, der fandt sted i
Vingstedcentret den 23. november 2021
med deltagelse af knap 500 repræsentanter fra de danske lystbådehavne og marinaer.
Hans Lindum Møller modtog på vegne
af Marina Minde prisen med glæde og
stolthed. En pris som marinaen har arbe-

jdet på at opnå gennem flere år og prisen
kan nu kan bruges aktivt i markedsføringen af havnen, så endnu flere sejlere kan
finde vej til grænselandet.
Hans Lindum Møller valgte at donere
checken på 5.000 kr. til ungdomsarbejdet

i Gråsten Sejlklub. Det var en taknemlig
og stolt formand Jan Petersen, der tog
imod checken på de 5.000, – kr.
Der skal lyde en stor tak til Marina Minde
for flotte bidrag til ungdomsarbejdet i
Gråsten sejlklub.
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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
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Gråsten sejlklubs 10 bud
- Følg klubbens vedtægter.
Måske kan du ikke se meningen med
reglerne eller er direkte uenig - men
det er dem der udgør klubben og er en
nødvendighed for at den kan fungere.

- Udfør din arbejdspligt uden vrøvl.
Din arbejdskraft er en af årsagerne til at
priserne kan holdes på et niveau hvor alle
kan være med. Samtidig oplever du at være
del af et behageligt fællesskab.

- Vær miljøbevist på land og vand.
Tænk på vores børn. Og overholdes
miljøreglerne ikke kan både du og klubben
blive pålagt meget høje udgifter til bøder og
oprydning af forurening.

- Respektér- og tal pænt til- og om andre.
Klubben er et sted hvor medlemmer skal
kunne dele deres sejlsportsinteresse og
være lige uanset status.

- Vær en del af klubben ved at deltage i
dens arrangementer.
Der sker ikke noget i klubben med mindre
at der er medlemmer der møder op - det
gælder også dig.
- Hold klubben pæn og rydelig.
Flyder der noget affald, så saml det op også selv om det ikke er dig der har tabt det.

- Følg anvisninger fra udvalgene.
Formanden for udvalgene er valgt til, efter
bedste evne og overbevisning, at varetage
en del af klubben men den dertil krævede
bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også
selv om du måske ikke er enig.
- Vis hensyn og behandl klubbens grej som
dit eget.
Klubbens ejendele er også medlemmernes
ejendele. Bliver der ødelagt noget må
pengene tages ud af den pulje der
finansierer arrangementerne.
- Vær behjælpelig og giv en håndsrækning
hvor der er behov.
Næste gang er det måske dig der har behov
for hjælp.
- Giv plads til andre.
Pladsen i klubben er begrænset hvilket
kræver medlemmernes forståelse.
Vær villig til at vige hvis pladsen skal
bruges under stævner eller søsætning og
optagning af både.
Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at
overnatte ude.
27
23

vinterforberedelser

