Nummer 1

Marts

2012

Både med vinterfrakker venter på foråret.
ABC

1

Makrellen

Adresseliste for bestyrelse og udvalg i
Aabenraa Båd Club
Havnegruppen:
Bent Møller
Svend Mundeling

Bestyrelsen
Formand: Svend E. Mundeling
Industrivej 7,
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 63 12 13;mob: +45 40 90 23 60
mail: formanden@abcbaadclub.dk

Festudvalg
Jonna Damgaard Pedersen +45 40 94 28 26
Hans Chr. Eichner +45 74 71 65 04

Næstformand: Kaj Madsen
Mølleparken 145
DK-6240 Løgumkloster
Tlf.: +45 21 83 92 42
mail: kalima@jotak.dk

Bladudvalg:
Redaktør: Jakob L. Christensen
Fredenshøj 26
6200 Aabenraa
Tlf. +45 60 73 45 90
mail: makrellen@abcbaadclub.dk

Sekretær: Aage Mortensen
Birkevænget 6, Abild
DK-6270 Tønder
Tlf.: +45 74 72 12 77
Mobil: +45 23 98 93 49
mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk

Annoncer:
Jan Schmidt
Frueløkke 46
6200 Aabenraa
Tlf.+45 24 62 53 93
mail: jan.schmidt@gmail.com

Kasserer: Leif Nielsen
Gl. Flensborgvej 4.1.08
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 20 66 06 84
mail: kasseren@abcbaadclub.dk

Miljøudvalg:
Kaj Madsen, Jan Ferslev
Hans Jørgen Hagensen, Viggo Thude

Bestyrelsesmedlem: Bent Møller
Fjordløkke 81,
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 62 73 86;mob: +45 30 40 88 01
mail: bentnmoller@gmail.com

Havnen
Havnemester:
Jan Ferslev
Fjordvænget 20,
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 62 94 62
mob: +45 21 23 94 62

Udvalg og grupper
Kapsejladsudvalg:
Tage Møller
Harry Bjørn Petersen
Henrik K. Hansen

Aabenraa Båd Club
Havnekontoret
Kystvej 27
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 39 82
abc.baadclub@mail.dk
www.abcbaadclub.dk

Havneudvalgsformand:
Bent Møller
Tursejlerudvalg.:
Evy og Peter Møller
Tlf.: 75 15 30 37
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Redaktøren har ordet
Dette nummer af Makrellen bære præg af den afholdte generalforsamling og
efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.
Årets første udgave af Makrellen er derfor for de læseglade. Men da
bådene stadig står på land og de fleste endnu kun drømmer om at sejle en tur. Vil
det måske være nærliggende at læse lidt i Makrellen inden man napper sig en lur
og sejler ind i drømmeland eller skulle man sige drømmer sig ind i sejlerland.
Af mere sejlerrelateret læsning er der lavet en aktivitetskalender for den
kommende sæson, så kan man holde sig orienteret om klubbens mange gøremål.
Der er kun tilbage at sige god fornøjelse medens vi venter på at foråret bider sig
fast. Jeg vil lige minde om igen at I stadig gerne må sende både billeder, små
historier og andet godt til bladet.
Med sejlerhilsen
Jakob L.C.

Lidt naturvidenskab for søens folk.

Jordmagnetisme
Jorden er omgivet af et magnetfelt, der sandsynligvis er skabt ved en induktion i
jordens indhold af magnetisk materiale. Induktionen menes fremkaldt af den
elektromagnetiske stråling fra verdensrummet. En fuldgyldig klarlægning af
årsag og virkning eksisterer foreløbig ikke, men til brug i navigationen er det
tilstrækkeligt at konstatere, at alle frit drejelige magnetnåle på jorden vil rette sig
ind efter jordfeltet og pege mod magnetisk nord

Misvisning
Geografiske nordpol og den magnetiske nordretning er ikke sammenfaldende.
Vinkelforskellen mellem disse to nordretninger kaldes kompassets misvisning.
Størrelse og fortegn – øst eller vest – afhænger af, hvor på jorden man befinder
sig. Linjer tegnet gennem punkter med samme misvisning kaldes isogoner.

Aflæsning af kompasset
Når man aflæser en kurs måles vinklen mellem skibets retning og den
magnetiske nordretning.
RETVISENDE TIL MISVISENDE: Misvisning: vest “lægges til”. Misvisning: øst
"trækkes fra”.
F. eks. misvisning 5° vest. 150° rv + 5°vest = 155° mv
MISVISENDE TIL RETVISENDE: Misvisning: vest “trækkes fra”. Misvisning: øst
“lægges til”.
F. eks. misvisning 5° vest: 155° mv - 5°vest = 150°rv
ABC
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Formanden har ordet
Her den 1. marts viser vejret at foråret og dermed tager en ny sæson så småt sin
begyndelse, og det giver jo en vidunderlig kriblen i fingrene på sejlerne. Som I kan
se på bagsiden er der også planlagt aktiviteter hen over sommeren, udvalg og bestyrelse håber på flittig deltagelse i disse af medlemmerne.
I klubhuset ligger tilmeldingslister til isætning og prisen denne gang er steget til kr.
650,00 der betales kontant. Det er her på sin plads kraftigt at opfordre deltagerne til
at hjælpe hinanden, således at det ikke hele tiden er de samme få der må tage slæbet for de mange. Når bunden nu males sørg så for at stativet er mærket med navn!
På generalforsamlingen blev det vedtaget at alle trapper på broerne fremover skal
være ens, og at ABC A.m.b.a. indkøber disse, det enkelte medlem der skal bruge
en trappe betaler så et depositum når man bestiller en, dette betales tilbage når
man ikke har brug for den mere. Trappen bestilles ved havnemesteren, og findes i
forskellige højder.
I år vil det være sådan at alle stik på broerne leverer 10 amp.I den forbindelse skal
det her indskærpes at der ikke må anvendes strøm til opvarmning af båden, Opvarmning af båden med EL må kun ske når der anvendes stik med bimåler, bådejeren har selv ansvar for at denne er aflåst når den ikke benyttes. Ethvert medlem må
kunne indse at EL forbrug til opvarmning ikke skal betales af de øvrige medlemmer.
En overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre bøde! Der vil blive foretaget
kontrolmålinger løbende af ibrugværende stik.
Siden generalforsamlingen har vi fået anskaffet en hjertestarter som er ophængt i
klubhuset, håber vi aldrig får brug for den, men skulle det ske vil der efter standerhejsningen blive demonstreret hvorledes den virker, så så mange som muligt har
kendskab til brugen af den.
Efter standerhejsningen har vort nye medlem Jørgen Farre tilbudt at hjælpe med
kontrol af redningsveste – et godt tilbud, så tag dine oppustelige veste med og få
dem kontrolleret
På Kalvø har man en ordning hvor nogle medlemmer mødes en gang ugentlig, hvor
man så bruger formiddagen på at smukkesere og vedligeholde broer, hus og landområde, ved middagstid slutter man så af med et stykke brød. Denne ordning syntes jeg er rigtig god på mange måder, er der nogle medlemmer der har mulighed for
at afsætte tid til en sådan ordning, hører jeg gerne fra jer.
Til slut vil jeg ønske alle nye medlemmer velkommen i ABC og håber at I vil falde
godt til, f.eks. ved at deltage i aktiviteterne hen over sæsonen. Til alle medlemmer
ønskes god vind og godt sejlervejr i den kommende sæson.
Svend-Erik Mundeling
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0045 7466 6606
Ring og få et tilbud på nye sejl til din båd, eller en pris på en sprayhood,
cockpittelt, windbreaker.
Vi laver vinter eftersyn og reparation af sejl, presenninger, sprayhood og
cockpittelte.
Vi sælger og montere rulleanlæg og rullebomme.
Vi laver solsejl og læsejl til terrasser.
Kim mobil 20491949 eller Torsten mobil 50731069

www.sailsolution.com
ABC
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Fleksibelt banklån eller realkreditlån
- hvad kan betale sig for dig?
En ny type banklån kan være et rigtigt
godt alternativ til realkreditlån, specielt
hvis du samtidig har en opsparing. Du
opnår en rentebesparelse med det
nye lån, da det er knyttet til en konto,
hvor du får samme rente, som du
betaler på lånet - og kontoen kan du
bruge som løn– eller budgetkonto.

Vi kalder det Nordea Prioritet og det
kan være det rigtige for dig, der på en
fleksibel og billig måde ønsker at få et
økonomisk råderum.
Kontakt en rådgiver for en uforpligtende gennemgang af hvad der er bedst
for dig eller læs mere på vores hjemmeside.

Gør det muligt
Aabenraa afdeling
Storegade 31
74 62 15 00
Nordea.dk

ABC
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ABC´s sejladsopslagstavle

Barsø Rundt 2012
Afholdes: lørdag d. 23.
juni kl.: 1000
Skippermøde kl: 0900 i
ABC klubhuset.
Der sejles efter LYS tal.
Præmier til de
første 3 både.
Deltager gebyr: 50 kr.-

PINSETUR
Den traditionelle Pinsetur afholdes, den 26 og 27
maj med forventning om god vind og godt vejr.
Der grilles ved ”Verdens ende” lørdag aften så
kom frisk og gør turen til en oplevelse. Er det
første gang du vil med eller har du spørgsmål til
turen så kontakt tursejlerudvalget.
Alle er velkomne
Med sejlerhilsen
Tursejlerudvalget
Evy og Peter Møller

ABC
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ABC´s sejladsopslagstavle

Halløj alle kapsejlere!!!
Så nærmer tiden sig til de dejlige kapsejladser i 2012.
Vi har første tirsdagssejlads i ABC d.1. maj, hvor der
fra kl.: 1700 er tilmelding og udlevering af
tider og banekort.
Vi regner med at dem der deltog i 2011 også deltager i
år, hvis vi ikke hører andet.
Ved I om der er nogen nye som vil deltage, eller nogen
der vil springe fra, så send lige en mail:
harrybp@mail.dk, eller ring til mig: 29 90 16 16.
I år vil I løbende kunne se resultaterne fra sejladserne,
på opslagstavlen i klubhuset.
Der vil også være mulighed for andre nyheder på vores Facebook side. Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd.

Vi har fået en mand mere i udvalget, nemlig: Henrik fra
Holli L23, det var tiltrængt og dejligt at han vil hjælpe.
Vi har justeret lidt på nogle af starttiderne, til fordel
for den enkelte.
Sejler hilsen fra
Sejladsudvalget.

ABC
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ABC Opslagstavlen

I år holder vi, som alternativ til en sommerfest,
en fælles grillfest ved klubhuset den 15
September, grillen er klar kl. 19.00, så kom og
hver med til at gøre grillfesten sjov og
hyggelig. Medbring evt. en halv gris, 3 af
slagterens bedste grillpølser eller hvad man nu
mener egner sig til grillen. Har du en god sang
og festligt tøj er det ingen hindring. I tilfælde af
dårligt vejr rykker vi ind i mastehuset
medens grillen holder maden varm udendørs.

Vel mødt og med festlig grill hilsen
Festudvalget.

ABC
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Referat bestyrelsesmøde 22.09.2011
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 22.9.2011
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN),
Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Sommerfesten
4. Generalforsamlingen
5. Økonomi
6. Næste møde
7. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: der er ikke indgået post.
Ad. 3. Sommerfesten var rigtig god, men tilslutningen hertil kunne have været
bedre. På mødet blev det drøftet, om vi fremover skal erstatte
sommerfesten med en ”uformel grill-aften”.
Ad. 4. På generalforsamlingen er følgende fra bestyrelsen på valg: Svend E.
Mundeling, Kaj Madsen og Aage Mortensen alle tre modtager genvalg.
Ad. 5. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: 172.978,69
Ad. 6. Næste møde afholdes den 01.11. 2011. kl. 19.00.
Ad. 7. Eventuelt: der afholdes revisionsmøde den 25.10. kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.A; 22.09.2011
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN),
Bent Møller (BM), Aage Mortensen(AaM), havnemester Jan Ferslev(JF).
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Den nye bro – bro 1.
4. Ændring af vedtægter - Generalforsamling..
5. Økonomi.
6. Næste møde.
7. Eventuelt
ABC
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Referat bestyrelsesmøde 22.09.2011
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er kommet en del post fra ”Flid”, men da vi ikke længere er
medlemmer behandles dette ikke på bestyrelsesmødet.
Ad. 3. Bro 1: Vi har modtaget en mail fra ASC som reaktion på vores fremsendte
faktura. I mailen udbeder ASC fremsendt et revideret regnskab, samtidig
orienterer ASC om, at der er foretaget nogle reparationer på ASC’s bro, som
ASC ikke mener, er faktureret helt korrekt. ABC fremsender derfor en
revideret faktura til ASC, fakturaen vil være uden reparationer, idet disse
tages op på det kommende samarbejdsmøde mellem ASC og ABC.
SEM fremsender en skrivelse til ASC, heri anmodes ASC om at fremsende
en revideret opgørelse over ASC’s omkostninger i forbindelse med
forlængelsen af bro 1. LN kontakter ABC’s revisorer med henblik på revision
af ABC’s regnskaber, - samt regningen til ASC.
Ad.4. Ændring af vedtægter – generalforsamlingen: vi har advokat Brian Møller
Stokbro til at gennemgå ABC’s klubbernes vedtægter. Ændringerne f
remlægges på den kommende generalforsamling.
På generalforsamlingen er følgende fra bestyrelsen på valg: Svend E.
Mundeling, Kaj Madsen og Aage Mortensen, alle tre modtager genvalg.
Under bestyrelsesmødet blev nye strømautomater - hvor alle skal betale for
eget strømforbrug - drøftet. Enighed om at punktet drøftes på den
kommende generalforsamling sammen med de tidligere omtalte trapper fra
broen op til bådene.
Ad.5. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: 274.705,84 (+ 500.000 på
aftalekonto).
Ad.6. Næste møde afholdes den 01.11. kl. 19.00.
Ad. 7. Eventuelt: LN fremsender en faktura til ASC vedrørende leje af strøm og
teltplads i forbindelse med ASC’s afholdelse af kapsejlads, i alt 80 ”teltnætter”
af kr. 40,00.
Arbejdstilsynet har været på besøg, og ABC skal have udformet en liste over
de kemikalier vi anvender.
Vi har problemer med kloaksystemet efter at Aabenraa Kommune har
udskiftet pumpestationen ved Mølleåen. Pumpestationen tilstopper jævnligt.
Der skal monteres luft ved de yderste pæle ved den nye bro.
Muligheden for at få en diesel-tank på havnen undersøges.
Der afholdes møde med revisorer den 25.10.2011 kl. 18.00.
AaM.

ABC
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Referat bestyrelsesmøde 01.11.2012
Bestyrelsesmøde Aabenraa Båd

Club; 01.11.2011
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen
(LN), Bent Møller(BM), Aage Mortensen
(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste
bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Generalforsamlingen
4. Økonomi
5. Næste møde
6. Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmøde
Aabenraa Båd Club A.m.b.A;
1.11.2011
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen
(LN), Bent Møller (BM), Aage Mortensen
(AaM), havnemester Jan Ferslev(JF).

Ad. 1. Referatet fra sidste møde
godkendes.

Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste
bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Den nye bro – bro 1.
4. Ændring af vedtægter Generalforsamling.
5. Økonomi.
6. Næste møde.
7. Eventuelt

Ad. 2. Indgået post: der er ikke indgået
post.

Ad. 1. Referatet fra sidste møde
godkendes.

Ad. 3. På generalforsamlingen er
følgende fra bestyrelsen på valg:
Svend E. Mundeling, Kaj Madsen
og Aage Mortensen alle tre
modtager genvalg. Det blev
vedtaget at fremover vil
medlemmer der har været 25 år i
klubben få overrakt ABC’s 25 års
jubilæumsnål på den årlige
generalforsamling.

Ad. 2. Indgået post: Der er kommet en
del post fra ”Flid”, men da vi ikke
længere er medlemmer behandles
dette ikke på bestyrelsesmødet.

Ad. 4. Økonomi: kassebeholdningen er
dags dato kr.: 243.073,19.
Ad. 5. Næste møde fastsættes efter
generalforsamlingen.
Ad. 6. Eventuelt: der afholdes
aktivitetsmøde med udvalgene
den 21.2.2012. kl. 18.00

ABC

Ad. 3. Bro 1: Vi har modtaget en mail fra
ASC som reaktion på vores frem
sendte faktura. I mailen udbeder
ASC fremsendt et revideret regn
skab, samtidig orienterer ASC om,
at der er foretaget nogle
reparationer på ASC’s bro, som
ASC ikke mener, er faktureret helt
korrekt. ABC fremsender derfor
en revideret faktura til ASC,
fakturaen vil være uden
reparationer, idet disse tages op
på det kommende samarbejdsmøde mellem ASC og ABC.
SEM fremsender en skrivelse til
ASC, heri anmodes ASC om at
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Referat bestyrelsesmøde 01.11.2012
fremsende en revideret opgørelse
over ASC’s omkostninger i
forbindelse med forlængelsen af
bro 1. LN kontakter ABC’s
revisorer med henblik på revision
af ABC’s regnskaber, - samt
regningen til ASC.
Ad.4. Ændring af vedtægter – generalforsamlingen: vi har advokat Brian
Møller Stokbro til at gennemgå
ABC’s klubbernes vedtægter.
Ændringerne fremlægges på den
kommende generalforsamling.
På generalforsamlingen er
følgende fra bestyrelsen på valg:
Svend E. Mundeling, Kaj Madsen
og Aage Mortensen, alle tre
modtager genvalg.
Under bestyrelsesmødet blev nye
strømautomater - hvor alle skal
betale for eget strømforbrug drøftet. Enighed om at punktet
drøftes på den kommende
generalforsamling sammen med
de tidligere omtalte trapper fra
broen op til bådene.

ABC

Ad.5. Økonomi: kassebeholdningen er
dags dato kr.: 274.705,84
(+ 500.000 på aftalekonto).
Ad.6. Næste møde afholdes den 01.11.
kl. 19.00.
Ad. 7. Eventuelt: LN fremsender en
faktura til ASC vedrørende leje af
strøm og teltplads i forbindelse
med ASC’s afholdelse af
kapsejlads, i alt 80 ”teltnætter” af kr.
40,00.
Arbejdstilsynet har været på besøg,
og ABC skal have udformet en liste
over de kemikalier vi anvender.
Vi har problemer med kloaksystemet efter at Aabenraa
Kommune har udskiftet pumpestationen ved Mølleåen.
Pumpestationen tilstopper jævnligt.
Der skal monteres luft ved de
yderste pæle ved den nye bro.
Muligheden for at få en diesel-tank
på havnen undersøges.
Der afholdes møde med revisorer
den 25.10.2011 kl. 18.00.
AaM.
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An die Saisonmieter im Hafen von Aabenraa Båd Club
Auf der kürzlich abgehaltenen Jahresmitgliederversammlung von
ABC A.m.b.a. wurde vom Vorstand vorgeschlagen, die Kündigungsfristen seitens ABC A.m.b.a. zu ändern. Der Vorschlag wurde
angenommen, damit wird die Kündigungsfrist für Saisonmieter in
Zukunft zwei Jahre betragen. Der neue Punkt 4.5 lautet nun
folgendermaßen:
Eventuelle freie Liegeplätze können vom Vorstand auf Antrag
vorübergehend und zeitlich begrenzt Personen und Vereinigungen
zugeteilt werden, die keine Genossenschaftsmitglieder sind und nicht
die Bedingungen des Abschnitts 2.1 (Saisonmieter und
Vertragsmieter) erfüllen. Die zeitlich begrenzte Periode kann bei
Zuteilung zwei Saisons (Kalenderjahr) nicht überschreiten. Wenn
keine Genossenschaftsmitglieder – die jederzeit Vorrang vor einem
Saisonmieter haben – den Wunsch mitteilen, Saisonplätze spätestens
zum 31. Dezember zu übernehmen, verlängert sich die zeitlich
begrenzte Periode um eine weitere Saison.
Wenn einem Mieter nicht bis spätestens zu einem 31. Dezember
mitgeteilt wurde, dass ein angemieteter Saisonplatz von einem
Genossenschaftsmitglied übernommen werden soll, ist der Mieter
berechtigt, den Saisonplatz in den folgenden zwei Saisons zu mieten.
Der Vorstand legt im Übrigen die näheren Bedingung und Umstände
für die Miete von Saisonplätzen fest, einschließlich der Höhe des
Entgelts sowie der eventuellen Einrichtung einer Warteliste. Für Vertragsmieter gelten entsprechend die Kündigungsfristen, die für Saisonmieter gelten. Neue Vereinbarungen über Vertragsmiete
werden nicht abgeschlossen.
Die hier genannten Änderungen erfolgten, um die Platzsicherheit für
Saisonmieter zu verbessern, da viele von ihnen seit Jahren treue
Mitglieder im ABC waren und damit als natürliche und bleibende
Nutzer des Hafens angesehen werden.
Mit Seglergrüßen
Svend-Erik Mundeling
ABC
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Oplysning til sæsonlejerne i ABC’s havn
På den nylig afholdte generalforsamling i ABC A.m.b.a stillede
bestyrelsen forslag om at ændre sæsonlejernes opsigelsesfrister fra
ABC A.m.b.a.`s side, forslaget blev vedtaget, så i fremtiden vil en
sæsonlejer have en opsigelsesfrist på 2 år. Det nye punkt 4.5 lyder
nu således:
Eventuelle ledige bådpladser kan af bestyrelsen og efter anmodning
midlertidigt og tidsbestemt tildeles personer og foreninger uden
andelshaverstatus, der ikke opfylder betingelserne i punkt 2.1
(sæsonlejere og kontraktlejere). Den tidsbestemte periode kan ved
tildelingen ikke overstige to sæsoner (kalenderår). Såfremt der ikke er
andelshavere – der altid har prioritet frem for lejere af sæsonpladser –
der ønsker at overtage sæsonpladser senest den 31. december, forlænges den tidsbestemte periode løbende med yderligere en sæson.
Har en lejer således ikke modtaget besked om, at en lejet
sæsonplads skal overgå til en andelshaver senest den 31. december,
har lejeren krav på leje af sæsonpladsen de følgende 2 sæsoner.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere betingelser og vilkår,
herunder vederlag og eventuel oprettelse af venteliste, for leje af
sæsonpladser. Kontraktlejere har opsigelsesvilkår tilsvarende de der
gælder for sæsonlejere. Der optages ikke nye kontraktlejere.
Disse ændringer er foretaget med henblik på at øge pladssikkerheden
for sæsonlejerene, hvoraf mange har været trofaste medlemmer i
ABC i mange år og således opfattes som en naturlig og blivende del
af havnens brugere.
Med sejlerhilsen
Svend-Erik Mundeling

ABC
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Referat generalforsamling ABC 29.11.2011
Referat fra Generalforsamling i ABC
Afholdt tirsdag den 29. november 2011 kl. 19.00
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Valg af udvalgsformænd m/k
10.Eventuelt
Referat
Fremmødte: 38 stemmeberettigede medlemmer
Ad 1. Valg af dirigent: Hans Christian Eichner (HCE) valgt som dirigent. HCE kunne
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Tre stemmetællere
blev udvalgt blandt medlemmerne.
Ad 2. Formandens beretning: Beretningen godkendes, og der blev drøftet livligt
omkring hjerte- starters placering, som bestyrelsen bemyndiges til at træffe
beslutning om. Formandens beretning er vedhæftet.
Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Susanne Graversen fremlagde
regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er vedhæftet.
Ad. 4. Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr: Formanden oplyste, at der
ved opkrævningen sidste år fejlagtigt var sket en stigning fra 250 til 275 kr.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet på 275 kr. er gældende fremover. Dette
blev vedtaget.
Ad. 5. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag indkommet.
Ad 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår: Svend E. Mundeling (formand), Kaj Madsen og Aage
Mortensen. Alle blev genvalgt.
Ad 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår: Hans Christian Eichner og Jan Schmidt. Begge blev genvalgt.
Ad. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
ABC
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Efter tur afgår: Torben Wennike, Kaj Gregersen og Susanne Graversen. Alle
blev genvalgt.
Ad. 9. Valg af udvalgsformænd m/k
Kapsejladsudvalg: Tage Møller og Harry Bjørn Petersen genvælges.
Tursejlerudvalg: Evy og Peter Møller – Hansen fra Mamimo genvælges.
Festudvalg: Jonna Damgaard Petersen og Hans Christian Eichner
genvælges. HC opfordrer til at man kommer med ideer til festudvalget, så
sammenholdet i klubben fortsat udvikles og der kan afholdes gode fester.
Bladudvalg: redaktør Jacob Lund Christensen genvælges.
Annoncer: Jan Schmidt genvælges.
Ad. 10. Eventuelt:
- Hans Jørgen Christensen rettede en tak til medlemmerne for den gode må
de vi i klubben har med at hjælpe hinanden, når bådene skal i land.
- Ole Andersen gav udtryk for at få ”Ordensbestemmelse og regler for
sejlads” lagt ind på hjemmesiden.
- Evy Møller-Hansen foreslog at der sættes kroge op inde i toiletrummende
og ved håndvaske.
-Formanden takker for en god og godt ledet generalforsamling, og opfordrer
forsamlingen til at finde personer der vil indgå i bestyrelsen, da der i de
kommende år vil blive en del udskiftning af den nuværende bestyrelse.
__________________________
Hans Christian Eichner
Dirigent

___________________________

ABC opslagstavlen
HUSK til den nye sæson
Der skal være gummifendere på fortøjningerne.
Der skal være mindst 2 fender på hver side af båden.
"Leje af klubhuset"
Fra april 2012 kan klubhuset ikke mere lejes privat i sejlsæsonen. Dvs.
fremover kan klubhuset ikke lejes privat i perioden fra 1.april til
1. november. Prisen for leje af klubhuset vil være kr. 500,00

ABC
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Referat fra Generalforsamling i ABC A.m.b.a.
Afholdt tirsdag den 29. november 2011 kl. 20.00
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af indskud og depositum
5. Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift
6. Fastsættelse af gebyr
7. Behandling af indkomne forslag:
· Betalingsanlæg for EL
· Ens trapper på broerne
· Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægter ABC-a.m.b.a.
8. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
11. Valg af udvalgsformænd m/k
12. Eventuelt
Referat
Fremmødte: 38 stemmeberettigede medlemmer
Ad 1. Valg af dirigent: Hans Christian Eichner (HCE) valgt som dirigent. HCE
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Stemmetællere blev
udvalgt blandt medlemmerne.
Ad 2. Formandens beretning: Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev
godkendt og er vedhæftet
Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Susanne Graversen fremlagde
regnskabet, som blev godkendt. Vedhæftet.
Ad. 4. Fastsættelse af indskud og depositum: som bestyrelsen foreslår uændret.
Forslaget vedtages.
Ad. 5. Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift: som bestyrelsen foreslår
uændret. Forslaget vedtages.
Ad. 6. Fastsættelse af gebyr: som bestyrelsen foreslår uændret. Forslaget
vedtages.
Ad. 7. Behandling af indkomne forslag:
ABC
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· Forslag fra bestyrelsen om installering af betalingsanlæg for EL:
Bestyrelsen foreslår, at der installeres betalingsanlæg på plads og broer for
afregning af Elforbrug. Der installeres automat for køb af kort. Pris for anlæg
og installation er anslået til kr. 600.000.
Forslaget drøftes intenst. Der var enighed blandt medlemmerne om, at der
ikke var tale om en rentabel investering, og der fremkom mange
synspunkter, blandt andet et forslag om udlevering af bi-målere til alle
andelshavere. Efter endt drøftelser gik man til afstemning, og forslaget blev
nedstemt. Dog blev bestyrelsen bedt om at arbejde videre med forslaget om
bi-målere.
· Forslag om ens trapper på broerne
Det foreslås at trapperne på broerne bliver ens af udseende på alle broer.
Trapperne anskaffes af ABC A.m.b.a., og efterfølgende køber medlemmerne
trapperne af klubben. Ved fraflytning fra ABC afleveres trapperne til ABC
A.m.b.a., og det betalte beløb for trappen tilbagebetales til bådejeren.
Flere gav udtryk for at der var tale om et godt forslag, da der var mange der
synes det ikke så godt ud med de mange forskellige – og nogle for
gæstesejlere farlige – trapper på broerne. Dog var der mange synspunkter
vedrørende udseende, design og materialer til fremtidige trapper. Forslaget
vedtages, og bestyrelsen arbejder videre med at gøre deres bedste for at
anskaffe trapper som skal bruges af alle.
· Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægter ABC-a.m.b.a.
I punkt 2.1 (tidligere § 2,1. og 2. afsnit) er der ændret til Region
Syddanmark.
Tidligere § 4, 5. afsnit udgår, i stedet er der indsat et helt nyt punkt 4.5:
Eventuelle ledige bådpladser kan af bestyrelsen og efter anmodning
midlertidigt og tidsbestemt tildeles personer og foreninger uden
andelshaverstatus, der ikke opfylder betingelserne i punkt 2.1
(sæsonpladser og kontraktlejere). Den tidsbestemte periode kan ved
tildelingen ikke overstige to sæsoner (kalenderår). Såfremt der ikke er
andelshavere – der altid har prioritet frem for lejere af sæsonpladser – der
ønsker at overtage sæsonpladser senest den 31. december, forlænges den
tidsbestemte periode løbende med yderligere en sæson. Har en lejer
således ikke modtaget besked om, at en lejet sæsonplads skal overgå til
en andelshaver senest den 31. december, har lejeren krav på leje af
sæsonpladsen de følgende 2 sæsoner. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de
nærmere betingelser og vilkår, herunder vederlag og eventuel oprettelse af
venteliste, for leje af sæsonpladser. Kontraktlejere har opsigelsesvilkår
tilsvarende de der gælder for sæsonlejere. Der optages ikke nye
kontraktlejere.
ABC
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I punkt 7.2 (tidligere § 7, 2.afsnit) er der tilføjet en tidsbegrænsning for
udlejning af havnens landareal:
Udlejning kan ikke finde sted for en periode på mere end 3 år, medmindre
særlige omstændigheder taler herfor.
Der er indsat et afsnit om E-mail i punkt 8.2 (tidligere § 8,1.afsnit.):
Indkaldelse til generalforsamling sker ved almindeligt brev eller E-mail til
samtlige andelshavere i Aabenraa Båd Club A.m.b.a. til den af
andelshaveren til selskabet sidst oplyste post eller E-mail adresse. Den
ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i november/december
måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
I punkt 8.3 (tidligere § 7) er der ændret på offentliggørelsen.
Indkommende forslag der optages på dagsordenen offentliggøres ved opslag
i klubhuset samt på klubbens hjemmeside
I punkt 8.5 er fuldmagtsreglen for stemmeafgivelse præciseret:
Ingen andelshaver har mere end én stemme og der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. En andelshavers ægtefælle/samlever kan dog afgive stemme på
vegne af en andelshaver.
I punkt 18 (tidligere § 8) er der ændret til Region Syddanmark.
Forslagene drøftes, og vedtages med 36 ud af 38 fremmødte
stemmeberettigede.
Dog blev bestyrelsen opfordret til at bede om kvittering hvis dagsorden til
generalforsamling udsendes pr. mail.
Formanden gør opmærksom på, at da der ikke er nok tilstedeværende
andelshavere, så skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som
afholdes den 24.1.2012 i klubhuset.
Ad 8. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår: Svend E. Mundeling (formand ), Kaj Madsen og Aage
Mortensen. Alle blev genvalgt.
Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår: Hans Christian Eichner og Jan Schmidt. Begge blev genvalgt.
Ad. 10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår: Torben Wennike , Kaj Gregersen og Susanne Graversen.
Alle genvalgt.
Ad. 11. Valg af udvalgsformænd m/k
Miljøudvalg: Kaj Madsen, Viggo Thude, Jan Ferslev og
Hans Jørgen Hagensen blev alle genvalgt
ABC
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EL-udvalget blev nedlagt
Ad. 12. Eventuelt
- fra fraflyttende medlemmer blev der sagt tak for mange gode år i ABC, man
havde været meget glade for at være i ABC
- hjemmesiden på nettet, hvor der er adgang for medlemmerne til at komme
med udsagn/historier og i kontakt med klubben virker ikke optimalt.
Webmaster arbejder med problemet.
- der blev gjort opmærksom på, at de rør der sidder over pælene på bro 1
drejer rundt således at det beslag der sidder på røret ridser bådene.
Havneudvalgsformanden arbejder med problemet.
- forslag om at ændre sikringer til 4 Amp. om vinteren og igen gå op på 10
Amp. om sommeren, blev besvaret med at der i dag skal være 10 Amp.
- en del drøftelse af problemet med grønne alger på broerne og trapperne op
til bådene. Der blev foreslået, at hver bro selv sørgede for rengøring af
broen. HC oplyste at man kan købe algefjerner af ham.
- en drøftelse af EL om bord, når man ikke var der gav anledning til at minde
om, at man ”ikke må have strøm om bord på båden hvis man ikke er der” –
og tænke over om man ønskede EL-anlæg for at skabe retfærdighed eller
for at få penge ”i kassen”
- der var ønske om:
· at der kom navn på alle stativer, og hvis der ikke var navn på stativerne
senest 14 dage før bådene skal op, vil båden ikke blive tage op.
· at de nederste 3-4 hylder i masteskuret forbeholdes master der vejer
over 150 kg.
· at der afholdes en frivillig arbejdsdag; en rengøringsdag da alle
stendiger, mole, broer osv. kan trænge til rengøring.
· at der kom ”rygning forbudt” på toiletterne.
· at bådene flyttes, så der er mulighed for at komme over i sit
”redskabsskur”, og at de både der kommer op i foråret stilles over til
siden, så de ikke som nu står i vejen midt på pladsen.

_________________________
Hans Christian Eichner
Dirigent

ABC

___________________________
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Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling

ABC og ABC-a.m.b.a.
konstituerende møde efter
generalforsamling 2011.
Formand: Svend E. Mundeling
Industrivej 7; 6200 Aabenraa
Tlf.: (+45) 74631213; mobil: (+45)
40902360
Mail: formanden@abcbaadclub.dk
Næstformand: Kaj Madsen
Mølleparken 145; 6240 Løgumkloster
Mobil: (+45) 21839242
Mail: Kalima@jotak.dk
Kasserer: Leif Nielsen
Gl.Flensborgvej 4.1.08; 6200 Aabenraa
Tlf.: (+45) 20660684
Mail: kasseren@abcbaadclub.dk
Sekretær: Aage Mortensen
Birkevænget 6 Abild; 6270 Tønder
Tlf.: (+45) 74721277; Mobil: (+045)
23989349
Mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk
Bestyrelsesmedlem: Bent Møller
Fjordløkke 81; 6200 Aabenraa
Tlf.: (+45) 74627386; Mobil: (+45)
30408801
Mail: bentnmoller@gmail.com

ABC
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Referat ekstraordinær generalforsamling 24.01.2012
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i ABC a.m.b.a.
tirsdag den 24. januar 2012 kl. 19.00 i ABC’s klubhus Kystvej 27 Aabenraa.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægtsændringer, som er behandlet på den ordinære
generalforsamling.
3. Eventuelt

Ad.1. Valg af dirigent: Kaj Gregersen blev valgt som dirigent til den ekstraordinære
generalforsamling, hvortil der var mødt 31 stemmeberettigede andelshavere.
Ad.2. Ændring af vedtægter: De foreslåede vedtægtsændringer blev gennemgået
enkeltvis, og der var afstemning efter hvert punkt:
I punkt 2.1 (tidligere § 2,1. og 2. afsnit) er der ændret til Region Syddanmark.
Vedtaget
Tidligere § 4, 5. afsnit udgår, i stedet er der indsat et helt nyt punkt 4.5:
Eventuelle ledige bådpladser kan af bestyrelsen og efter anmodning
midlertidigt og tidsbestemt tildeles personer og foreninger uden
andelshaverstatus, der ikke opfylder betingelserne i punkt 2.1 (sæsonpladser
og kontraktlejere). Den tidsbestemte periode kan ved tildelingen ikke
overstige to sæsoner (kalenderår). Såfremt der ikke er andelshavere – der
altid har prioritet frem for lejere af sæsonpladser – der ønsker at overtage
sæsonpladser senest den 31. december, forlænges den tidsbestemte periode
løbende med yderligere en sæson. Har en lejer således ikke modtaget
besked om, at en lejet sæsonplads skal overgå til en andelshaver senest den
31. december, har lejeren krav på leje af sæsonpladsen de følgende 2
sæsoner. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere betingelser og vilkår,
herunder vederlag og eventuel oprettelse af venteliste, for leje af
sæsonpladser. Kontraktlejere har opsigelsesvilkår tilsvarende de der gælder
for sæsonlejere. Der optages ikke nye kontraktlejere. Vedtaget
I punkt 7.2 (tidligere § 7, 2.afsnit) er der tilføjet en tidsbegrænsning for
udlejning af havnens landareal:
Udlejning kan ikke finde sted for en periode på mere end 3 år, medmindre
særlige omstændigheder taler herfor. Vedtaget
Der er indsat et afsnit om E-mail i punkt 8.2 (tidligere § 8,1.afsnit.):
Indkaldelse til generalforsamling sker ved almindeligt brev eller E-mail til
samtlige andelshavere i Aabenraa Båd Club A.m.b.a. til den af
andelshaveren til selskabet sidst oplyste post eller E-mail adresse. Den
ABC
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ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i november/december
måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Vedtaget
I punkt 8.3 (tidligere § 7 ) er der ændret på offentliggørelsen.
Indkommende forslag der optages på dagsordenen offentliggøres ved opslag
i klubhuset samt på klubbens hjemmeside Vedtaget
I punkt 8.5 er fuldmagtsreglen for stemmeafgivelse præciseret:
Ingen andelshaver har mere end én stemme og der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. En andelshavers ægtefælle/samlever kan dog afgive stemme på
vegne af en andelshaver. Vedtaget
I punkt 18 (tidligere § 8) er der ændret til Region Syddanmark. Vedtaget
Ad.3. Eventuelt:
- der blev rejst forespørgsel vedrørende El-standere på broerne til en
retfærdig betaling for strøm, så de der bruger strøm også er dem der betaler
for deres strøm. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
- det blev på mødet oplyst, at der var indkøbt en hjertestarter - en avanceret
model - hvor man ikke kan gøre noget forkert ved anvendelsen. Det er
besluttet at hjertestarteren skal hænge i gangen ind til klubhuset, og der vil
blive afholdt information om brug af hjertestarter.
- det blev drøftet om fremtidig optagning af bådene skulle være bindende en
uge før optagningen. Derved undgår man at der står et bådstativ uden båd
midt i rækken.
- flere efterlyste dato for isætning af både.

____________________
Kaj Gregersen

ABC Opslagstavlen
HUSK
Klubbens årsmærker skal være synlige på
bådene, og hvis dette ikke er tilfældet kan
der blive opkrævet gæste penge.
ABC
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Aktivitetskalenderen 2012

April

14

Kl.08.00

Søsætning‐lister i klubhus‐650kr.

April

15

KL.12.00

April

15

Standerhejsning
Jørgen Farre er behjælpelig med kontrol
E er standerhejsning af oppustelige redningsveste

April

28

Kl.08.00

Søsætning ‐ Lister i klubhus‐650kr.

Maj

1

KL.18.30

Første rsdas sejlads + lmelding
kl. 17.00

Maj

26+27

Pinsetur l Verdens ende

Maj

28

Deadline Makrellen

Juni

16+17

Weekend tur

Juni

23

KL.09.00

Barsø Rundt

Juni

26

KL.18.30

Sidste rsdags sejlads før ferien

August

7

KL.18.30

Første rsdags sejlads e er ferien

August
25+26
September 1
KL.12.00

Weekendtur
Starbæk Grund fight 2012

September 15

KL.19.00

Fælles Grilla en ved klubhuset

September 25

KL.18.30

Sidste rsdags sejlads

Oktober

28

KL.12.00

Standerstrygning

November

4

November

27

Marts 2013 3

ABC
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Kl.19.00
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