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ABC 2 Makrellen 

 
Adresseliste for bestyrelse og udvalg i  

Aabenraa Båd Club 

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 
 
Næstformand: Leif Nielsen 
Gl. Flensborgvej 4.1.08 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf.: +45 20 66 06 84 
mail:  Kontikiabc@gmail.com 
 
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 

Kasserer: Laila Carlsen 
Rise Hjarup Bygade 17 
6200 Aabenraa 
Tlf.: +45 31 51 69 22 
Mail: kasseren@abcbaadclub.dk 

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

 

 
Tursejlerudvalg.:  
Evy og Peter Møller-Hansen 

Tlf.: 75 15 30 37 

Mobil 20 33 30 38 

Mobil 61 60 30 39 

 

 

 

 
 
Kapsejladsudvalg: 
Tage Møller  
Harry Bjørn Petersen 
Henrik  K. Hansen 
 
Havnegruppen: 
Svend Mundeling 
Kaj Madsen 
 
Festudvalg 
Jonna Damgaard Pedersen +45 40 94 28 26 
Hans Chr. Eichner  +45 74 71 65 04  
 
Webmaster: 
Johannes Gonge 
webmaster@abcbaadclub.dk 
 
Bladudvalg: 
Redaktør: Jakob L. Christensen 
Tlf. +45 60 73 45 90 
mail: makrellen@abcbaadclub.dk 
 
Annoncer: 
Allan Jacobsson  
Mob. +45 27601310 
mail: alka2006@hotmail.dk 
 
Miljøudvalg:  
Kaj Madsen, 
Hans Jørgen Hagensen 
Johannes Hansen 
 
 

Aabenraa Båd Club 
Havnekontoret 
Kystvej 27 
6200 Aabenraa 
Tlf. 74 62 39 82 
Mobil +45 40 29 90 82 
abc.baadclub@mail.dk 
www.abcbaadclub.dk 
 

Bestyrelsen 

Udvalg og grupper 
Havnen 
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Redaktøren har ordet 

 
  Nu hvor sommeren har meldt sin ankomst og vi alle skal ud at 
sejle på bølgen den blå skal man huske af få alt sit nye som gamle 
sejlergrej med. Jeg har tidligere her på siden filosoferet over om 
hvorvidt man skal være online eller ej når man er ude at sejle.  
Faktum er bare at verden er blevet mere tilgængelig via smartphones 
og tablet teknologien. Dermed er der også lige pludselig blevet nye 
muligheder for at få hjælp til sejladsen eller dokumentere sine  
sejlruter. Om det er godt eller skidt skal jeg ikke gøre mig til dommer 
over da det er helt individuelt hvad man foretrækker at beskæftige 
sig med på båden. Spændende er det i hvert fald og der kan komme 
meget sjov ud af forskellige app´s og hjemmesider. 
 Rent praktisk så har man også altid muligheden for at få opdateret 
rutinen med mand over bord manøvren hvis man i vinterens løb skul-
le have glemt den. Men husk at finde linket inden det bliver aktuelt at 
skulle udføre manøvren. Prøv f.eks. at klikke ind på hjemmesiden 
www.sejlogvind.dk her kan man få meget nyttig viden om mange 
praktiske ting om bord på båden. 
  Men der er også et klubblad som man skal huske at læse og i 
denne udgave er der bl.a. en reminder om afgift til skibsregistret, lidt 
reklamer og nye tiltag fra sejladsudvalget samt de obligatoriske  
bestyrelsesreferater fra den flittige bestyrelse. 
  Ellers er der ikke andet at sige end god sommer med håbet om 
godt sejlvejr, så vi kan få tilbagelagt nogle sømil. Når I nu alligevel er 
derude på vandet så tænk på at makrellen lever godt af indsendte 
nye eller gamle anekdoter fra jer medlemmer. Tage nogle billeder af 
fiskestangens fangst, en smuk solnedgang, havnemiljøet fra de  
havne i får besøgt eller hvad I nu kommer ud for af oplevelser  
derude i sommerens løb. Send materialet til Makrellen og vær med til 
at gøre vores klubblad spændende. 
 
Med sejlerhilsen 
Jakob L.C. 
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Formanden har ordet 

 Har det fint med at komme på havnen, især på denne årstid hvor  
næsten alle både er i vandet ferien venter og de medlemmer man taler 
med er overvejende positive. 
 Begge fælles søsætninger forløb fint med en enkelt undtagelse hvor en 
båd gled ud af den bageste strop, skaden blev begrænset og er  
under reparation. Medens vi er ved det med søsætning, så husk endnu 
engang at bådstativet/-vognen skal være mærket med navn, således de 
rigtige stativer/vogne kan stilles frem ved næste optagning.  
STATIVER/VOGNE DER IKKE ER MÆRKET MED NAVN VIL BLIVE 
STILLET FOR SIG! OG SIDEN SKROTTET!! 
 4. maj havde vi en frivillig arbejdsdag, hvor mange opgaver blev udført 
af de over 30 medlemmer der deltog i arbejdet stor tak herfra til alle der 
deltog. 
 Vor nye havnemester Johannes har nu virket i 2 måneder og gå med 
lyst og iver op i jobbet, vi skal indstille os på at det jo ikke er en heltids 
ansat vi har, det rækker økonomien ikke til, jeg er dog overbevist om at 
mindre kan gøre det nødvendige. 
 Tirsdagssejladserne er kommet godt fra start med tilgang af nye  
deltagere, og efter sejladserne kaffe og hygge i klubhuset. 
 Pinseturen i år forløb som sædvanlig i fin stil med stor deltagelse og 
masser musik. Tak til udvalgene for arrangementerne. 
 Vort medlem Andreas Stachowske i Shahin afsejlede fra ABC`s havn i 
begyndelsen af maj, ene mand ombord gennem Kielerkanalen og til 
Skotland, hvor familie og andre påmønstrer hen ad vejen, jeg har  
modtaget en del e-mail fra Andreas, og agter at få disse bragt på vor 
hjemmeside, så kan i alle følge Shahin på turen. 
 Fra bestyrelsen har vi sammen med ASC deltaget i et møde hos 
Aabenraa Kommune om status på den nye strandpromenade,  
projektet er nu så langt fremme at 1. etape fra Sønderstrand til vor  
fælles adgangsvej kan igangsættes hen mod efteråret i år, fra  
kommunen har man lovet at fremsende reviderede tegninger over  
projektet, disse bliver ophængt i klubhuset så i alle kan se og gerne kom-
mentere på dem. 
 Til slut ønskes alle en god solrig sommer med tilpas vind. 
 
 
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 
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Barsø rundt 

 
Barsø Rundt 2013 

 

     NYHED!!!                NYHED!!!!   

                                   
 

Afholdes: Lørdag d. 22. juni kl.: 1000 
Skippermøde fra kl.: 0830 i ABC klubhuset. 

 

Der er morgen kaffe med rundstykker til deltagere 

under skippermødet. 

 

Tilmelding senest tirsdag d. 18. juni til: 

harrybp@mail.dk 

Der sejles efter LYS tal. 

Præmier til de første 3 både. 

Deltager gebyr: 50 kr.- 
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Afgift  til skibsregistret 

Aksel Sønnichsen, her fra ABC, har meldt sig ud af skibsregistret da han 
erfarede at det ville koste 800 kr. om året.  Han har venligst oplyst adresse 
og fremgangsmåde som hermed bringes videre til ABC´s øvrige  
medlemmer, som måske også står i skibsregistret men ikke nødvendigvis 
har brug for det og derfor kan spare 800kr om året.  
 
På en forespørgsel, om udmeldelse, til Søfartsstyrelsens kontor for  
skibsregistret (SRG), har Aksel fået dette svar fra fuldmægtig  
Ellen Odsbjerg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der har på et tidspunkt været bragt en artikel om netop dette emne i Dansk 
Sejlunions blad, Sejler 2013-1. 
Hvis man er kommet til at smide sit blad ud. Kan bladet læses online på  
 
www.sejlsport.dk/service/medlemsbladet-sejler/laes-tidligere-numre-af-
sejler-online/  
 
Artiklen står på side 11 i sejler 2013-1. 

”Såfremt du vil have dit fritidsfartøj slettet, skal du indsende en S9 
anmeldelses blanket. Denne kan du finde på vores hjemmeside : 
www.sofartsstyrelsen.dk, vælg ”skibe” dernæst ”registrering af 
skibe” og til slut  ”fritidsskibe”. Den udfyldte blanket sendes i  
original til Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens vej 31, 2500 Valby.” 
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Kalvø Badehotel 
 

Hyggelig familie restaurant lige ud til  

Genner bugten. 

Vi serverer alt lige fra  

veltilberedte frokost retter, kaffe med  

hjemmebagt kage, Kalvø Steak på bræt,  

helstegt rødspætte og vores herlige Kalvø menu.  

 

Kom og oplev den hyggelige stemning i  

Kalvøstuen og nyd den smukke udsigt. 

Vi har hver dag mad, der kan tages med ned og 

nydes på båden.  

Sommer arrangementer 2013 
Mors dag d. 12. maj         Speciel menu fra   238,- kr. 

Pinsefrokost buffet d. 19. maj                   218,- kr. 

Pinsebrunch d. 19. maj fra kl. 09.00-11.00           188,- kr. 

Fars dag d. 5. juni          Speciel menu fra   248,- kr. 

Sct. Hans d. 23. juni         Stor grill buffet     198,- kr. 

Åbningstider 

 

Mandag lukket (MC-træf hver mandag) 

 

Tirsdag-fredag fra     kl. 15.00-21.00   

lørdag og søndag fra   kl. 12.00-21.00 

 

Fra juni-september har vi åben  

tirsdag-søndag fra     kl. 12.00-22.00 

Kalvø Badehotel ApS 
 v/ Anja og Per Sølbeck 

Kalvøvej 12, Kalvø 6230 Rødekro 
Tlf 74 66 21 31 

mail@kalvoebadehotel.dk 
www.kalvoebadehotel.dk 

 

mailto:mail@kalvoebadehotel.dk
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Opslagstavlen 

Frivillig arbejdsdag  
 
Den 4. maj blev den frivillige arbejdsdag afholdt. Vi gik i gang 
med forårsklargøring af klubbens bygninger og vores område. 
Vejret var rigtig godt, humøret var højt alle hjalp hinanden på 
bedste vis, tak for det. Kl. 14 blev grillen tændt og der blev  
serveret pølser/øl/vand. En stor tak til de fremmødte for en stor  
indsats. 

OPSLAG. 
 
Bådstativer og vogne: 
 
Vi har en masse stativer/ vogne stående, som ikke er mærket 
med navn, - også nogle vi ikke ved om der er ejere til mere.   
 
Det blev besluttet at håndhæve den på tidligere  
generalforsamling vedtagne beslutning om at alle bådstativer 
skal være mærket med navn.  
 
Stativerne uden navn vil blive samlet i et område for sig selv, og 
såfremt de ikke er mærket med bådens navn inden 1.8 2013 
forbeholder klubben sig ret til at afhænde stativerne / vognene. 
 
Både på pladsen: 
Både som ikke er kommet i vandet, og som står rundt omkring 
på pladsen vil efter 1. juni blive flyttet ned bagerst i området.  
 
Flytningen vil ske for bådejerens egen regning. 
 
Venlig hilsen 
og god sejlersæson 
Bestyrelsen 
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Referat bestyrelsesmøde ABC 22.01.2013 

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Laila Carlsen
(LC) Leif Nielsen(LN) og Aage Mortensen(AaM) 
 
 Dagsorden 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Indgået post. 
3. Klubbens hjemmeside. 
4. Aktivitetsmøde. 
5. Makrellen. 
6. Næste møde 
7. Eventuelt 
 
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
 
Ad. 2. Indgået post: Der er fra Lillebælt Syd kreds-sejlsport Sønderjylland  
     fremkommet ønske om at deltage i et bestyrelsesmøde. Formålet   
     med møde er at orientere om et nyt forslag om at integrere junior-/  
     ungdoms aktiviteten under kredsens bestyrelse, samt at opstarte   
     aktivitetsgrupper i kredsen. SEM kontakter kredsformanden og  
     henviser til ABC’s kapsejlads udvalg. 
 
Ad. 3. Web-redaktøren for vores hjemmeside har ikke længere tid til at  
     redigere, ajourføre  klubbens hjemmeside. LN  kontakter Johannes  
     Gonge med henblik på at Johannes overtager dette job i fremtiden. 
 
Ad. 4. Aktivitetsmøde med alle klubbens udvalg afholdes den 6.2.kl. 18.00.  
     på mødes Fastlægges årets aktiviteter. SEM kontakter udvalgene. 
 
Ad. 5. Deadline for Makrellen er den 3.3.2013. 
 
Ad. 6. Næste møde afholdes d. 5.3. kl. 19.00. 
 
Ad. 7.  Eventuelt: der var intet til dette punkt.          
 
       AaM.             
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Referat bestyrelsesmøde ABC a.m.b.a. 22.01.2013 

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Laila Carlsen
(LC) Leif Nielsen(LN) og Aage Mortensen(AaM) 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Indgået post. 
3. Havnemester. 
4. Medlems til- og afgang. 
5. Bimålere, trapper, pæle og isætning. 
6. Udsendelse af indbetalingskort. 
7. Næste møde. 
8. Eventuelt 
 
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
 
Ad. 2. Indgået post: SEM har modtaget en mail fra Peter Sandorff som er  
     ansat i et arkitektfirma. Peter Sandorff skal bistå Aabenraa  
     kommune med etablering af den første etape af havnepromenaden  
     (fra Mølleåen og ud til Ensted værket). Peter Sandorff ønsker derfor 
     en dialog med klubben om udformning af promenaden i løbet af de  
     kommende måneder. 
 
Ad. 3. Havnemester: klubben har pt. uopfordret modtaget 3 ansøgninger til 
     det ledige havnemesterjob. SEM, KM og LN afholder et møde med  
     ansøger tirsdag den 29.1.  
 
Ad. 4. Medlems til- og afgang: der er p.t 4 ledige pladser 
 
Ad. 5. Bimålere, trapper, pæle og isætning: bimålerne udleveres ved båd  
     isætning. Vi skal have monteret en el-stander ved enden af bro 3.  
     SEM og KM fjerner de gamle trapper, som endnu står på broen, og  
     der vil efterfølgende blive sendt en regning til de pågældende. 
     Aabenraa Havn oplyser at de godt vil ramme pæle for os.  
     LN kontakter Skak for bådisætning den 6.4. og den 20.4. 
 
Ad. 6. Indbetalingskort udsendes sidst i januar. 
 
Ad. 7. Næste møde: afholdes d.5.3. kl. 19.00 
 
Ad. 8.  Eventuelt: der var intet til dette punkt. 
                                              AaM. 
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ABC klubfest. 
 

Reserver allerede nu datoen  

den 14. september 2013.   
 

 

  Vel mødt og med festlig sejler  

  Hilsen Festudvalget. 

Åbningstider 
mandag - fredag ….. 10:30  -  20:00 

lørdag ……………… 11:00  -  20:00 

søndag ……………… 16:00  -  20:00 

Sydhavnen 2, 6200 Aabenraa 

Tlf.: 7462 1145 

www.havnegrillen-aabenraa.dk 

Havnegrillen Aabenraa 

Opslagstavlen 
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Referat bestyrelsesmøde ABC 05.03.2013 

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Laila Carl-
sen(LC) og Aage Mortensen(AaM) Der var afbud fra Leif Nielsen(LN) 
 
   Dagsorden 
    1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
    2. Indgået post. 
    3. Klubbens hjemmeside. 
    4. Standerhejsning. 
    5. Næste møde 
    6. Eventuelt 
 
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget en skrivelse fra Dansk Sejlunion  
     Lillebælt Syd kreds, s om ønsker at mødes med den samlede     
     bestyrelse i ABC. Mødet afholdes efter sommerferien. 
 
Ad. 3. Web-redaktøren for vores hjemmeside er for fremtiden Johannes  
     Gonge.  Alle ændringer til hjemmesiden går foreløbig gennem  
     sekretæren, dog med undtagelse af ”Opslagstavlen” 
 
Ad. 4. Efter standerhejsningen den 7.4. vil Jørgen Farre, - som sidste år – 
     være behjælpelig med kontrol af oppustelige redningsveste. 
 
Ad. 5. Næste møde afholdes d.16.4. kl. 19.00. 
Ad. 6. Eventuelt: der var intet til dette punkt.                  
 
                   AaM.             
 

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Laila Carl-
sen(LC) og Aage Mortensen(AaM) Der var afbud fra Leif Nielsen(LN) 
 
   Dagsorden 
    1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
    2. Indgået post. 
    3. Havnemester. 

Referat bestyrelsesmøde ABC a.m.b.a. 05.03.2013 
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Referat bestyrelsesmøde ABC a.m.b.a. 05.03.2013 

    4. Medlems til- og afgang. 
    5. Frivillig arbejdsdag. 
    6. Økonomi. 
    7. Næste møde. 
    8. Eventuelt 
 
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
 
Ad. 2. Indgået post: ABC har fra Aabenraa kommunes arkitektfirma mod 
     taget tre forskellige skitser over området med den nye  
     havnepromenade hvor der også er vist mulighed for placering af et  
     masteskur mere. Forslagene blev gennemdrøftet og returneret med 
     ændringsforslag. 
 
Ad. 3. Den nyansatte havnemester Johannes Hansen, blev præsenteret   
     for den samlede bestyrelse. Johannes Hansen har et Marinemotor- 
     service værksted og er ansat i klubben på timebasis.  Johannes og  
     en medhjælper vil være til stede på vores klubaften den 26. marts. 
 
Ad. 4. Medlems til- og afgang: der er p.t 8 ledige pladser 
 
Ad. 5. Frivillig arbejdsdag afholdes den 4.5. Følgende arbejde vil vi  
     forsøge at få udført:  
     • rense broer,  
     • afkorte pæle,  
     • mærker for redningsstiger på pælene ændres så de bliver mere   
     synlige, - også i vandet,  
     • rengøring af klubhus, baderum og arealer. 
     • male jernpæle og redningsstiger, - hvis vejret tillader det. 
 
     Ovenstående er afhængig af antal fremmødte   
 
Ad.6.  Økonomi: kassebeholdningen er pt. 817.157,58 kr.  
 
Ad. 7. Næste møde: afholdes d.16.4. kl. 19.00 
 
Ad. 8. Eventuelt: der var intet til dette punkt. 
 
       AaM. 
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Referat bestyrelsesmøde ABC 16.04.2013 

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Kaj Madsen(KM), Lai-
la Carlsen(LC), og Aage Mortensen(AaM)  
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Indgået post. 
3. Aktiviteter. 
4. Næste møde 
5. Eventuelt 
 
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
Ad. 2. Indgået post: Der er ingen post indkommet. 
 
Ad. 3. De kommende aktiviteter er: bådisætning og frivillig arbejdsdag 
 
Ad. 4. Næste møde afholdes d.3.6. kl. 19.00. 
Ad. 5. Eventuelt: forslag til sangbogen er gået i stå, idet listen med forslag til nye   
   sange blev fjernet fra klubhuset. Arbejdet med sangbogen tages nu op igen.  
   ”Vore musikere” kontaktes.   
             AaM.             

 
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 16.4.2013 
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Kaj Madsen(KM),  
Laila Carlsen(LC) havnemester Johannes Hansen og Aage Mortensen(AaM)  
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Indgået post. 
3. Havnemester. 
4. Medlems til- og afgang. 
5. Frivillig arbejdsdag. 
6. Økonomi. 
7. Næste møde. 
8. Eventuelt 
 
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
Ad. 2. Indgået post: der er fremsendt er forespørgsel om en bådplads.  
    Forespørgslen var sendt til klubben, og blev videregivet til havnemesteren. 
 
Ad. 3. Havnemester Johannes Hansen’s eventuelle fravær blev drøftet. Der var 
    enighed om, at det kun er Johannes’s søn Martin, som afløser  
    havnemesteren. Havnemesteren får oprettet en konto hos GKM og Davidsen,  

Referat bestyrelsesmøde ABC a.m.b.a. 16.04.2013 
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Referat bestyrelsesmøde ABC a.m.b.a. 16.04.2013 

 
og der indkøbes en lille kompressor til havnen. 
Vi har en masse stativer/ vogne stående, som ikke er mærket med navn, - også  
nogle vi ikke ved om der er ejere til mere.  Det blev besluttet at håndhæve den på 
tidligere generalforsamling vedtagne beslutning om at alle bådstativer skal være 
mærket med navn. Stativerne vil fremover blive samlet i et område for sig selv, og 
såfremt de ikke er mærket med bådens navn inden 1.8 2013 forbeholder klubben sig 
ret til at afhænde stativerne / vognene. 
 
Både som ikke er kommet i vandet, og som står rundt omkring på pladsen vil efter 1. 
juni blive flyttet ned bagerst i området. Flytningen vil ske for bådejerens egen reg-
ning. 
   
Ad. 4. Medlems til- og afgang: der er p.t. 3 ledige pladser. 
 
Ad. 5. På den frivillige arbejdsdag planlægges der følgende arbejde udført, hvis der  
    er medlemmer nok:  
    • rense broer,  
    • afkorte pæle,  
    • mærker for redningsstiger på pælene ændres så de bliver mere synlige, -   
    også i vandet,  
    • male jernpæle og redningsstiger, - hvis vejret tillader det 
    • reparere brostensbelægningen ved flagstangen 
    • rette fliser 
    • tagrender renses 
    • vogne males 
    • hovedrengøring af køkken 
    • opsamling af affald på plads og mole/stensætninger 
 
Ovenstående er afhængig af antal fremmødte   
 
Ad.6. Økonomi: efter sommerferien afholder bestyrelsen et rent ”økonomi-møde” 
Ad.7. Næste møde: afholdes d.3.6 kl. 19.00 
Ad. 8. Eventuelt: SEM og KM har været til møde med Aabenraa Havn. Der er nu en  
    mulighed for at vi måske kan købe deres ramslag.  SEM, LN og Johannes har 
    været til møde med ASC. ASC skal afholde 2 stævner, hvor de eventuelt skal 
    låne plads hos os. ASC’s restaurant bliver ændret til klublokale med øl- og so 
    davandsautomat. ASC foreslog at begge klubber hæver gæste-havneafgiften  
    med 10 kr. såfremt der bliver brugt strøm på båden. Kranprisen hos ASC er kr. 
    675,00, - uanset antal både der skal op 
    /i. Havnemestrene skal 2 gange årligt gennemgå fællesbroen for eventuelle   
    reparationer. Næste møde med ASC er d.6.11. hos ABC. 
     
                AaM. 
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standerhejsning 

Der var mødt  ca. 
50-60 medlemmer 
op til stander-
hejsningen. Meget 
flot fremmøde, som 
gjorde at der måtte 
hentes ekstra stole 
ind i klubhuset for 
at de fleste som 
deltog i den efter-
følgende, flot anret-
tede, frokostbuffet 
kunne sidde ned. 
Tak til dem som 
stod i køkkenet og 
sørgede for at alle 
fik noget at spise 
og at der blev  
ryddet op bag efter. 
Snakken gik lystigt  
og mange havde 
medbragt deres 
redningsvest som 
efterfølgende  
kunne blive tjekket 
efter, under kyndig 
vejledning af  
Jørgen Farre. 
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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. 
 

 
 
 
 
Aabenraa afdeling 
Storegade 31 
74 62 15 00 
Nordea.dk 

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 uforpligten-
de gennemgang af hvad der er bedst 
for dig eller læs mere på vores hjem-
meside. 

 
 

      Gør det muligt 
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Indkaldelse til generalforsamling 2013 ABC 

Generalforsamling i ABC 
 
Tirsdag den 26. november 2013 kl. 19.00 
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa 
 
Forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Dagsorden 
(jf. vedtægter § 8): 
 
Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr 
Behandling af indkomne forslag 
 
Valg af formand 
 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Efter tur afgår: 
Kaj Madsen 
Aage Mortensen 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Efter tur afgår: 
Hans Christian Eichner 
Jan Schmidt 
 
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
Efter tur afgår: 
Torben Wennieke 
Kaj Gregersen 
Susanne Graversen 
 
Valg af udvalgsformænd m/k 
 
Eventuelt 

Generalforsamling – spisning 
Kl. 18.00 dvs. før selve generalforsamlingen, er klubben vært ved et mindre trakte-
ment for klubbens andelshavere og ledsager. Der skal tilmelding til spisningen, og 
dette kan ske i perioden 1. oktober til 15. november. Tilmelding til  
Aage Mortensen: 74 72 12 77 eller mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk  
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Indkaldelse til generalforsamling 2013 ABC a.m.b.a. 

Generalforsamling i ABC a.m.b.a. 
 
Tirsdag den 26. november 2013 kl. 20.00 
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa 
 
Forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage fø generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 
(jf. vedtægter §9) 
 
Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Fastsættelse af indskud og depositum 
Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift 
Fastsættelse af gebyr 
Behandling af indkomne forslag 
 
Valg af formand 
 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Efter tur afgår: 
Kaj Madsen  
Aage Mortensen 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Efter tur afgår: 
Jan Schmidt 
Hans Christian Eichner 
 
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
Efter tur afgår: 
Torben Wennieke 
Kaj Gregersen 
Susanne Graversen 
 
Valg af udvalgsformænd m/k 
 
Eventuelt 
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Alt, hvad der kan flyde og transportere personer på havet, har ifølge de  
internationale søvejsregler en fører, der er ansvarlig for skibets udrustning, 
for besætningens sikkerhed og for at sejle skibet.  
 
Skibsføreren kan stilles til ansvar og straffes 
Sker der en skade eller en ulykke til søs, kan skibsføreren blive stillet til an-
svar – og i alvorlige tilfælde blive straffet. På havet er selv dét at udvise  
dårligt sømandskab en lovovertrædelse. Som skibsfører gælder det derfor 
om at have en god praktisk kunnen, teoretisk viden og indsigt i søens 
uskrevne love.  
 
Skibsføreren skal kende regler og normer på havet  
Skibsføreren skal kende søens almindelige love. Først og fremmest skal 
skibsføreren kende de internationale søvejsregler. Men han skal også  
kende til de lokale regler og forskrifter, der er fastlagt i de enkelte lande. I 
Danmark er der for de indre farvande særregler og vedtægter fastlagt af 
forskellige myndigheder  
 

Skibsførerens ansvar 
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Udover de skrevne regler skal skibsføreren også kende til havets normer og 
være i stand til at udøve godt sømandsskab.  
 
Skibet skal være udrustet og bemandet forsvarligt  
Det er også skibsførerens ansvar, at skibet er udrustet forsvarligt i forhold 
til, hvilke farvande man skal sejle i.  
 
Samtidig skal skibet være tilstrækkelig bemandet. Der skal være besætning 
nok til at håndtere skibet under alle forhold. Besætningen skal også være 
uddannet og trænet.  
 
Skibet skal være sødygtigt og forsikret  
Skibsføreren skal også sikre, at skibet er vedligeholdt, så det er i sødygtig 
stand. Skibet skal også være forsikret. 
 
 
Udklip fra Trykfonden og søsportens sikkerhedsråds hjemmeside 

Skibsførerens ansvar 
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Pinseturen 2013 

Vi var 21 både og ca. 50 del-
tagere med på pinseturen. 
Turen gik også denne gang 
til ”Verdens Ende” hvor Erik 
(havnemesteren) havde  
opstillet et telt til os.   
Bordene og teltet som lå i 
forbindelse med klubhuset 
var pyntet med duge,  
blomster og flag. Køleskabet 
var tændt, så vore pølser 
blev godt opbevaret. En stor 
tak til Erik. 

Lørdag eftermiddag havde 
Jette og HC sørget for at 
der var forskellige  
udfordringer til de f 
remmødte sejlere, som 
under stor jubel gjorde  
deres bedste for at deres 
”hold” vandt  
konkurrencerne.  
 

Vejret var om aftenen 
ikke det bedste, dog 
startede aftenen med 
højt humør og grillpøl-
ser (som denne gang 
manglede en tur i van-
det, så der blev stillet 
en spand vand til rådig-
hed for de personer 
som ønskede deres 
pølser vasket en ekstra 
gang).  
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Pinseturen 2013 

Igen i år var der seks musikere 
som sørgede for den musikalske 
underholdning hele aftenen, en 
stor tak til dem for en rigtig  
hyggelig aften. NB: vi har en  
aftale med Erik (og musikerne?) 
til pinseturen næste år.  
 
Hilsen fra ”vikarerne” 
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Veste skal opfylde de internationale krav 
Rednings- og svømmeveste skal være godkendt – internationalt efter 
SOLAS (Safety of Lives at Sea) eller europæisk med CE-mærkning.  
De EU-godkendte veste er inddelt efter deres opdriftsevne (antal New-
ton) i fire kategorier: 
 
50 Newton er en svømmevest, der som regel har fast opdrifts-
middel. Vesten kan holde en person flydende, men den kan ikke 
vende personen eller holde næse og mund fri af vandet. Du bør 
kun bruge vesten, hvis du er en dygtig svømmer. 
 
 
100 Newton er typisk en redningsvest med fast opdriftsmiddel. 
Den er fremstillet til at vende en bevidstløs person om på  
ryggen, hvis personen kun har badetøj på under vesten.  
 
 
 
150 Newton er typisk en oppustelig redningsvest. Den er fremstil-
let til at vende en bevidstløs person om på ryggen, undtagen hvis 
personen har kraftigt sejlertøj på sammen med vesten.  
 
 
275 Newton er en oppustelig redningsvest, der kan vende en be-
vidstløs person om, også hvis personen har kraftigt sejlertøj på 
sammen med vesten. Nogle er også godkendt med indbygget sikker-
hedssele til livline. 
 
Varefakta-mærkningen er udgået 
Ældre veste er godkendt af Dansk Varefakta Nævn. Det er stadig lovligt 
at bruge disse veste, men de må ikke længere sælges i butikkerne.  

EUs CE-mærke 
Varefaktemærkningen 

er udgået. Man må  

stadig bruge vestene, 

men de må ikke  

markedsføres 

Lidt om redningsveste 

Ratmærket bliver 

brugt til SOLAS-

godkendte veste 

2345/01 
 

Udklip fra Trykfonden og søsportens sikkerhedsråds hjemmeside 
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Måned Dato Tidspunkt Aktivitet 

April 6 Kl.:  08.00 Båd - isætning 

April 7 Kl.:  12.00 Standerhejsning 

April 20 Kl.:  08.00 Båd - isætning 

April 30 Kl.:  17.30 Første tirsdags sejlads 

Maj 4 Kl.:  10.00 Frivillig arbejdsdag 

Maj 19 + 20   Pinse tur 

Maj 26   Deadline for Makrellen 

Juni 15 + 16   Weekend tur 

Juni 22 Kl.:  09.00 Barsø rundt 

Juni 25   Sidste tirsdags sejlads før ferien 

August 6 Kl.: 18.30 Start tirsdags sejlads 

August 24 + 25   Weekend tur 

August 26 - 30   ”Mandetur” 

August 31   ABC-ASC- Kalø sejlads 

September 14 Kl.:  19.00 Fælles klub-fest 

September 24   Sidste tirsdags sejlads 

Oktober 27 Kl.: 12.00 Stander - strygning 

Oktober 27   Deadline for Makrellen 

November 26 Kl.: 19.00 Generalforsamling 

Marts; 

2014 2   Deadline for Makrellen 

Aktivitetskalenderen 2013 


