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Makrellen

Adresseliste for bestyrelse og udvalg i
Aabenraa Båd Club
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

Kapsejladsudvalg:
Tage Møller
Harry Bjørn Petersen
Henrik K. Hansen
Havnegruppen:
Svend Mundeling

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

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

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

Webmaster:
Johannes Gonge
webmaster@abcbaadclub.dk
Bladudvalg:
Redaktør: Jakob L. Christensen
Tlf. +45 60 73 45 90
mail: makrellen@abcbaadclub.dk

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

Miljøudvalg:
Kaj Madsen,
Hans Jørgen Hagensen

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

Havnen
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

Udvalg og grupper
Tursejlerudvalg.:
Evy og Peter Møller-Hansen
Tlf.: 75 15 30 37
Mobil 20 33 30 38
Mobil 61 60 30 39
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Redaktøren har ordet
Håber alle er kommet godt ind i
det nye år og er friske på en ny
sæson med god vind og dejligt vejr.
Som Storm P. så meget rammende
har sagt det så taler alle om vejret
men ingen gør noget ved det. Det
man til gengæld kan gøre noget ved
er hvordan båden er klargjort og i
stand til at modstå både blæst, sol
og regn således at det uanset vejret
er muligt at sejle hvorhen man vil.
I den forbindelse er der denne
gang en tankevækkende artikel fra
Maxi klubbens medlemsblad. Maxiklubben har venligst givet tilladelse
til at den også bliver gengivet her i
Makrellen. Artiklen er en løftet pegefinger om at man altid bør være
forberedt på det man mindst af alt
ønsker at komme ud for.
I den lidt mere almindelige klub
afdeling er sæsonens aktiviteter

skemalagt og aktivitetskalenderen
kan ses på bagerste side.
Derudover er der traditionen tro
referater fra henholdsvis bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Der har været godt gang i
annoncetegningerne og der er
kommet en del nye annoncer og et
par gode gamle gengangere, er det
også blevet til. Der er faktisk kommet så mange annoncer at det vil
være fint hvis I medlemmer af ABC
vil bidrage med nogle billeder og
måske en god historie, ny eller
gammel betyder ikke så meget.
Ellers er der risiko for at Makrellen
mest af alt kommer til at ligne en
reklameavis med mange gode
tilbud.
God vind og med sejlerhilsen
Jakob L.C.

Flagsignalerne:
Skydeområder
NE4
Du bør fortsætte med stor forsigtighed. Hold dig klar af
skydeområdet.
Brosignal
N
Betyder NEJ efter international signalbog.
Anvendes i Danmark som brosignal, når klapbro ønskes
åbnet.
Told
L
Stop dit skib øjeblikkeligt.
Signalflag L føres af toldkrydser, når den beordrer andet
fartøj til at standse.
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Formanden har ordet
Om lidt går våren gennem vort land, og
en ny sæson kan tage sin begyndelse,
hvilket vi alle glæder os til, er der noget
skønnere end at se dagene længes, og
de sidste krampetrækninger af vinteren
snart er ovre.
Så småt er vi ved at starte sæsonen op,
der har været planlægningsmøde
omkring den kommende sæsons
aktiviteter, se dem på bagsiden og
deltag i så mange af dem som i har tid
og lyst til, det gavner sammenholdet i
vor klub.
På generalforsamlingen forlod et af
vore trofaste medlemmer nemlig Bent
Møller bestyrelsen, Bent har i mange
perioder været et skattet medlem, efter
vor havnemester stoppede, har Bent
påtaget sig opgaven med at føre dagligt
tilsyn med havnen, og ved varetagelsen
af denne opgave var han så uheldig at
falde på sin cykel, hvorved han
brækkede sit ene ben – God bedring
ønskes herfra. Som nyt medlem af
bestyrelsen blev Laila Carlsen valgt,
Laila bestrider jobbet som kasserer,
velkommen til Laila.
På generalforsamlingen blev det
besluttet at anskaffe EL bimålere til alle
med plads i vor havn, og at alle skal
benytte disse når man bruger strøm
både på vinterpladsen og på broerne
med det formål at vi hver især betaler
for den strøm vi bruger, læs mere om
disse andetsteds.
De trapper på broerne der ikke var fjernet ved årsskiftet 12 stk. er blevet fjernet
ved bestyrelsens foranstaltning, nye
betales depositum for og udleveres hos
havnemesteren.
Som ny havnemester har vi indgået
aftale med Johannes Hansen, mange af
medlemmerne kender sikkert Johannes i
forvejen, idet han driver egen
ABC

marinemotor service virksomhed,
velkommen til Johannes med ønsket om
et godt samarbejde medlemmerne og
Johannes imellem.
Den 26.marts laver vi en klubaften,
hvor Johannes er til stede så i kan møde
ham, Johannes vil fortælle om marinemotorer hvorledes disse vedligeholdes,
René Andersen fra Tunap vil præsentere
firmaets produkter og hjælpemidler til
bl.a. afhjælpning af dieselpestproblemer,
mød op og få nogle tips med hjem.
Mange medlemmer har i tidens løb
ytret ønske om at vor hjemmeside var
mere aktuel, som i måske har bemærket
er den nu aktuel det kan vi takke
Johannes Gonge for, han har påtaget sig
opgaven at opdatere for os alle tak for
det.
Bestyrelsen vil i år atter opfordre
medlemmerne til at deltage i en frivillig
arbejdsdag på havnen, den 4.maj kl.
09.00, alle er velkomne til at tage del i
arbejdet, i år skal vi gerne have gjort rent
i alle bygningerne, have vinterpladsen
opryddet, refleks på pæle ved redningsstiger, broerne renses m.m.
Reserver venligst den 4. maj, hvor
klubben efter strabadserne er vært ved
en gang pølser.
Vi ses til standerhejsningen den 7. april
kl. 12.00 – tag jeres oppustelige
redningsveste med til test, for en sikkerheds skyld!
Alle ønskes en god sæson 2013, det
kan kun blive bedre
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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Bestyrelsesreferat ABC 24.oktober 2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 24.10.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM))
Leif Nielsen(LN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Generalforsamling.
4. Økonomi.
5. Næste møde
6. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er kommet et udkast til 25-års jubilæumsmærkerne, dette
blev godkendt SEM bestiller mærkerne.
Ad. 3. Generalforsamling: bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingen forslag til
ændring af vedtægternes § 7 og § 14. Hensigten er at få AMBA og klubbens
vedtægters regler ens. Der afholdes revisionsmøde den 03.11.13 kl. 16.00
Ad. 4. Kassebeholdningen er d.d. kr.: 248.044,54
Ad. 5. Næste møde afholdes tirsdag den 13. 11.12
Ad. 6. Eventuelt: der var intet til dette punkt.
.

AaM.
Flagsignalerne

Manøvrer

E
Jeg drejer til styrbord.
I
Jeg drejer til bagbord.
M
Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet.
S
Min maskine gør bak.
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Bestyrelsesreferat ABC A.m.b.a. 24.oktober 2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 24.10.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM))
Leif Nielsen(LN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Generalforsamlingen; regnskab og afskrivninger.
4. Økonomi og ledige pladser.
5. Havnemester.
6. Næste møde.
7. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: der er modtaget et tilbud på levering og montering af 42 stk.
solcelle-paneler a’ 240 W fra klubbens elektriker Arne Christiansen.
Tilbudspris kr.: 149.500. Tilbuddet drøftes, men da vi fra Syd Energi har
fået oplyst, at vi vil blive afregnet for strøm som en erhvervsvirksomhed
dvs. med en lavere pris end privat afregnes med, vil der blive tale om en
lang tilbagebetalingstid, hvilket ikke vurderes attraktivt.
Ad. 3. Generalforsamlingen: der afholdes møde med revisionen den 03.11.13
kl.16.00. På bestyrelsesmødet blev alle afskrivninger gennemgået, med
henblik på at få afskrivningstiden til at svare til levetiden på
anlægsaktiverne. Bestyrelsen foreslår at taksterne forbliver uændret i 2013
Ad. 4. Økonomi og ledige pladser: økonomien er d.d. kr.:230.262,98; og der er
4 ledige pladser.
Ad. 5. Havnemesteren har fremsendt en skrivelse til bestyrelsen. I beskrivelsen
fremfører havnemesteren, at bestyrelsen ikke aflønner havnemesteren
korrekt i henhold til Aabenraa kommunes løntilskud. SEM og LN afholder
snarest et møde med Aabenraa kommune idet der er flere uklare punkter i
forhold til regler og rettigheder under Flex-job. P.t. er havnemesteren
sygemeldt, så bestyrelsen varetager den sidste fælles bådoptagning samt
vinterlukning af klubben.
Ad. 6. Næste møde: afholdes tirsdag den 13.11.13
Ad. 7. Eventuelt: der var intet til dette punkt.
AaM.
ABC
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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
Pinsefrokost buffet d. 19. maj
Pinsebrunch d. 19. maj fra kl. 09.00-11.00
Fars dag d. 5. juni
Speciel menu fra
Sct. Hans d. 23. juni
Stor grill buffet

238,- kr.
218,- kr.
188,- kr.
248,- kr.
198,- kr.

Åbningstider
Mandag lukket (MC-træf hver mandag)
Tirsdag-fredag fra
lørdag og søndag fra

Kalvø Badehotel ApS
v/ Anja og Per Sølbeck
Kalvøvej 12, Kalvø 6230 Rødekro
Tlf 74 66 21 31
mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

kl. 15.00-21.00
kl. 12.00-21.00

Fra juni-september har vi åben
tirsdag-søndag fra
kl. 12.00-22.00

ABC
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Aabenraa Båd Clubs vandrepokal
I 2012 blev vores gamle vandrepokal til tirsdagssejladserne udskiftet, nu var der
altså ikke mere plads på pokalen til navne.
Pokalen blev stiftet i 1980.
Der er indpræget 32 navne i den, helt godt klaret.
De 32 vindere er.
1980 Kim Petersen, Jaguar 22
1981 Helmuth Madsen, Vega
1982 Svend Mundeling, Gib´Sea 26
1983 Bent Nielsen, Maxi 68
1984 Bjarne Jørgensen, L23
1985 Bjarne Jørgensen, L23
1986 Bjarne Jørgensen, L23
1987 Bjarne Møller, Elvstrøm Cruiser
1988 Harald Christensen, Larsen 28
1989 Bent Nielsen, Maxi 68
1990 Kaj Gregersen, Optima 92
1991 Bjarne Møller, Elvstrøm Cruiser
1992 Ivan Nielsen, L23
1993 Ivan Nielsen, L23
1994 Gerd Christensen, Elan 33
1995 Gerd Christensen, Elan 33
1996 Gerd Christensen, Elan 33
1997 Gerd Christensen, Elan 33
1998 Frida Callesen, Luffe 37
1999 Bent Nielsen, Maxi 68
2000 Carsten Høeg, X79
2001 Ole Jessen, H-båd
2002 Ole Jessen, H-båd
2003 Gerd Christensen, X99
2004 Carsten Høeg, X79
2005 Carsten Høeg, X79
2006 Rene Larsen, Banner 34
2007 Ole Jessen, H-båd
2008 Fedder Wiesel, J80
2009 Henrik K. Hansen, L23
2010 Uwe Wriedt, Granada 32
2011 Fedder Wiesel, J80
Kapsejladsudv.

ABC
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Bestyrelsesreferat ABC 13.november 2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 13.11.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM)
Leif Nielsen(LN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Generalforsamling.
4. Økonomi.
5. Næste møde
6. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er ingen post indgået.
Ad. 3. Generalforsamling: bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne blev
gennemgået; udsendes sammen med Makrellen. 25-års jubilæumsmærker vil
blive uddelt under generalforsamlingens punkt eventuelt.
Ad. 4. Kassebeholdningen er d.d. kr.: 247.973,79
Ad. 5. Næste møde afholdes efter generalforsamlingen.
Ad. 6. Eventuelt: der har været én fra Aabenraa Havn for at høre hvor mange ledige
pladser vi har. Vi har p.t. 3 ledige pladser, og ASC har 25 ledige pladser.
.

AaM.
Flagsignalerne:
Nødhjælp
N over C.
Anmodning om hjælp
V
Jeg behøver hjælp.
W
Jeg behøver lægehjælp.
F
Jeg er ikke manøvredygtig. Sæt dig i forbindelse med mig.

ABC
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Bestyrelsesreferat ABC A.m.b.a. 13.november 2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 13.11.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM))
Leif Nielsen(LN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Generalforsamlingen.
4. Økonomi og ledige pladser.
5. Havnemester.
6. Næste møde.
7. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: der er kommet reklamer vedrørende energimålere til montering
mellem båd og stander. Dette undersøges nærmere.
Ad. 3. Generalforsamlingen: SEM vil i formandens beretning oplyse generalforsam
lingen om rentabiliteten af en investering i solceller.
Ad. 4. Økonomi og ledige pladser: økonomien er d.d. kr.: 149.239,09; og der er
3 ledige pladser.
Ad. 5. Havnemesteren: Der har været afholdt møde med Jan Ferslev, som er
sygemeldt, og Jan Ferslev har oplyst, at han søger Aabenraa kommune om
invalidepension. Yderligere har bestyrelsen haft møde med en jobkonsulent
ved Aabenraa Kommune. Jan Ferslev har ½ års opsigelse, og opsiges og
fritstilles pr. 30.11.2012.
Ad. 6. Næste møde: afholdes efter generalforsamlingen.
Ad. 7. Eventuelt: bølgebryderen for enden af den nye bro virker ikke optimalt idet
der er for stor afstand mellem brædderne, så der er for frit gennemløb.
AaM.

ABC
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Formandsberetning generalforsamling ABC
Aabenraa Båd Club 35. generalforsamling
27.11.2012 kl. 19.00 på Skyttegården
Formandens beretning

med til grillen, da der ikke var flere
deltagere end vi kunne være i klubhuset,
blev festen afholdt her, ”Knigge” sørgede
for professionel underholdning - fin fest
med højt humør blot synd at ikke flere
deltog.
28.oktober holdt vi standerstrygning som
afslutning på sæsonen.
”Chefredaktør” Jakob har sørget for
udgivelsen af 3 ”Makreller” flot sat op
med beretninger fra medlemmerne og
udvalgene, brug ”Makrellen” og støt op
om vore annoncører.
I 2011 vedtog vi at anskaffe en hjertestarter det har vi så gjort og hængt den
op i entreen i klubhuset hvis I ikke har
bemærket det, heldigvis har der ikke
været brug for den.
Fra bestyrelsen er der indkommet forslag
om mindre vedtægts ændringer, forslaget
kommer med den begrundelse at det er
ønskeligt at indkaldelsesmåde og frister
er ens for ABC og ABC A.m.b.a.
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen som alle
har ydet en stor indsats i årets løb. Tak til
udvalgene for alle arrangementerne uden
disse som frivilligt påtager sig et ansvar
for at løse opgaverne. ville vi blive en
fattig og asocial klub, tak til alle de
medlemmer der i årets løb har ydet en
indsats for klubben.
Når vi når til eventuelt har vi fået fremstillet 25 års jubilæumsmærker som vil blive
uddelt til de medlemmer der har rundet
dette hjørne
Med disse ord slut på min beretning.

Atter et år rinder ud for ABC i aften, og vi
vil når denne forsamling er sluttet vil vi
være startet på et nyt.
2012 har været et aktivt år for ABC hvor
udvalgene har arrangeret mange
forskellige aktiviteter vi startede sejlsæsonen 15. april med standerhejsning.
Kapsejladsudvalget indledte sæsonen
1. maj med tirsdagssejladserne, efter
sidste sejlads blev Henrik Hansen klubmester, nr. 2 blev Ole Jessen, og på
3. pladsen Egon Marcussen, tillykke med
det, indimellem blev der sejlet Barsø
rundt, den 1. september var der Starbæk
Grund fight fælles med Kalvø Bådelaug,
med mål ved Kalvø 15 både deltog, her
fik Harry Bjørn en flot 3. plads.
Aabenraa, Sønderborg og Flensborg
havne arrangerede 1. weekend i
september Kongelig Classic med 82
gemytlige og højest forskellige
deltagende træbåde fra nær og fjern med
start i Flensborg. 1. etape gik fra
Flensborg til Sønderborg og anden fra
Sønderborg til Aabenraa, havde selv fornøjelsen at deltage.
Tursejlerudvalget lagde ud med pinsetur i
rigtigt sejlervejr til Verdens ende med 23
deltagende både, et nyt orkester blev på
stedet dannet og sød musik opstod med
fantastisk stemning blandt musikere og
deltagere med dans på asfalt og bro, de
sidste pølser fra turen blev spist ved vort
klubhus om søndagen. 16 juni og 25.
Sv.E.Mundeling
august var der arrangeret weekend ture.
Festudvalget med HC & Jonna ved roret
har i år lavet lidt om på sommerfesten,
således at deltagerne selv havde kød
ABC
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Referat ABC generalforsamlingen 2012
Referat fra Generalforsamling i ABC
Afholdt tirsdag den 27. november 2012 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
Formanden startede mødet med at bede generalforsamlingen om stilhed for at mindes to af klubbens afdøde medlemmer: Flemming Clausen og Niels Degenkopf
Fremmødte: 40 stemmeberettigede medlemmer
Ad 1. Valg af dirigent: Hans Christian Eichner (HCE) valgt som dirigent. HCE kunne
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. To stemmetællere blev
udvalgt blandt medlemmerne.
Ad 2. Formandens beretning godkendes; beretningen er vedhæftet.
Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Susanne Graversen fremlagde
regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er vedhæftet.
Ad. 4. Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr: bestyrelsen foreslog uændret
kontingent /optagelsesgebyr, vedtaget.
Ad. 5. Behandling af indkomne forslag: formanden forelagde bestyrelsens forslag
om ændring af vedtægter § 7 og 14 (forslag vedhæftet). Forslaget blev
vedtaget med alle 40 stemmer. Da der ikke var fremmødt det i § 15
foreskrevne antal medlemmer gjorde formanden opmærksom på at der vil
blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i
klubhuset.
Ad 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår: Leif Nielsen og Bent Møller. Leif Nielsen blev genvalgt,
Bent Møller ønskede ikke genvalg i stedet blev Laila Carlsen foreslået og
valgt.
ABC

14

Makrellen

Referat ABC generalforsamlingen 2012
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
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: Allan Jacobsson blev valgt.
Ad. 10. Eventuelt:
18 medlemmer har fået tildelt klubbens 25-års jubilæumsmærke:
Egon Thaysen; Jørgen Roued; Erik Bertelsen; Bent Møller;
Benny Vollertsen; Kurt Asmussen; Hans Jørgen Hagensen;
Alfred Chr. Fabricius; Kurt Gundelund; Kaj Gregersen; Arne Skov;
Svend Mundeling; Jens Peter Jessen; Anton Carsten Orbersen;
Bent Nielsen; Rolf Pistor-Riebold; Glen Frederiksen; Kaj Madsen.
- Formanden overrakte 25-års jubilæumsmærket til ovenstående
medlemmer som deltog i generalforsamlingen. Øvrige jubilarer vil få 25-års
jubilæumsmærket tilsendt.
- Der blev under dette punkt foreslået, at alle medlemmer (som har mailsystem) sender en E-mail til klubben, så klubben har medlemmernes
E-mailadresse.
- Formanden takker for en god og godt ledet generalforsamling.
____________________________________________________
Hans Christian Eichner
Dirigent
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Formandsberetning generalforsamling ABC A.m.b.a.
Generalforsamling i ABC A.m.b.a.
27.11.2012 kl. 20.00 på Skyttegården
Formandens beretning:
Det er rart at se så mange forsamlet her i
aften, hvilket vi må tolke som at der er
stor interesse for havnen og selskabets
ve og vel, håber maden i år var tilfredsstillende – velbekomme.
Som sidste år har vi også en god udnyttelse af havnen i år, i øjeblikket har vi 2
ledige pladser.
Som det blev vedtaget sidste år har vi
fået fremstillet trapper til broerne, og
mange har allerede monteret en sådan,
jeg vil her opfordre de der endnu ikke har
udskiftet de gamle om hurtigst muligt
selv at bortskaffe de gamle senest 31.12
2012, det pynter i de fleste tilfælde.
En renovering af bro 4 er foretaget i år, 2
kraftige rør er slået for enden, således at
alle flydebroerne er fastgjort på denne
måde, medlemmer fra Thuesday har
lavet en ny flot og solid afslutning på broen – tak til Thuesday.
Midt i maj havde vi en frivillig arbejdsdag
hvor hele 32 medlemmer mødte op,
desværre var vejret ikke med os, men
det til trods blev mange opgaver udført
bl.a. klubhus blev malet, så det nu fremstår i velholdt stand borde blev malet der
blev ryddet op samlet affald o.m.a. Håber
at vi kan gentage et sådan arrangement
til foråret – tak til alle deltagerne.
Omkring sommerferien fik vi opsat
anlæg til trådløs internet, og efter lidt
indkøringsvanskeligheder kom det til at
fungere.
I årets løb har vi undersøgt mulighederne
for at få et solcelleanlæg installeret, det
viser sig at vi kun kan levere strøm efter
virksomhedsordningen da vi er et andelsselskab hvilket medfører en for lang
tilbagebetalingsperiode, så indtil videre
ABC

har vi besluttet at afvente.
Som i alle årene forud har vi atter
diskuteret EL, ABC har årlig en udgift til
strøm på broer og plads på den forkerte
side af 50.000 kr. jeg er sikker på at vi
er enige om at det strøm vi hver især
bruger bør vi også selv betale for, vi har
fået et tilbud fra S.L. Energiteknik på
kr.160.000 for 200 stik. med indbygget
bimåler, disse mærkes med pladsnumre,
og aflæses 1 gang årligt, hvorefter
forbruget betales ved den årlige
afregning, jeg vil foreslå at vi drøfter
dette under eventuelt med en vejledende
afstemning.
Aabenraa Kommune har arbejdet videre
med havnepromenaden, man er nu nået
så langt at kommunen har bevilget
3. mill. kr, i 2013 og det samme beløb i
2014. Det betyder at 1. etape ved Sønderstrand bliver udført i 2013, 2. etape
ved lystbådehavnen i 2014, bestyrelsen
for ABC bliver indkaldt til møde om
forløbet indenfor den næste måned, her
vil vi søge at finde en løsning på vinterpladsproblemet, som vi alle kan se er
alvorligt.
Den 15.oktober Meddelte Jan Ferslev at
han af helbredsmæssige årsager ikke så
sig i stand til bestride jobbet som havnemester længere, samtidig oplyste han at
han har søgt om at få førtidspension
tilkendt. Bestyrelsen har derfor opsagt
Jan Ferslev pr 1.12.2012.
Vi ved alle at Jan har ydet en enorm indsats for ABC og havnen, han har mødt
op så godt som hver eneste dag året
rundt og udført utallige opgaver, altid af
høj kvalitet – ingen halve løsninger,
herudover er Jan utrolig populær hos
mange gæster og medlemmer i vor havn
som den hjælpsomme person han er –
herfra på selskabets vegne skal lyde en
stor stor tak til Jan.
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Formandsberetning generalforsamling ABC A.m.b.a.
Havnemesterens sygdom har medført at
der i den periode har været fællesoptagning af både og her har medlemmer af
bestyrelsen beredvilligt stillet sig til rådighed med flytning af stativer og vogne
samt ved hele afviklingen af arrangementet. I det hele taget finder jeg det
passende her at takke hele bestyrelsen
for det arbejde der er udført i årets løb,
alle har deltaget særdeles aktivt, i en

positiv ånd til ABC`s bedste.
Tak til alle de medlemmer som har stillet
sig til rådighed med råd og dåd når der
blev kaldt.
Svend-Erik Mundeling

Havnegrillen Aabenraa

Sydhavnen 2, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 1145
www.havnegrillen-aabenraa.dk
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Referat ABC A.m.b.a. generalforsamlingen 2012
Referat fra Generalforsamling i ABC A.m.b.a.
Afholdt tirsdag den 27. november 2012 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
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: 40 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, der var spørgsmål vedrørende revision af
forsikringspræmier og årets underskud. Regnskabet er vedhæftet.
Ad. 4. Fastsættelse af indskud og depositum: som bestyrelsen foreslår uændret.
Forslaget vedtages.
Ad. 5. Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift: bestyrelsen foreslår uændret
afgifter i år, men vil ved næste års generalforsamling komme med forslag om
at hæve afgifterne og fremover indføre pristalsregulering af afgifterne. Dette
gav anledning til en større drøftelse, idet flere af de fremmødte medlemmer
mente at afgifterne skulle hæves nu for at imødekomme et underskud i næste
års regnskab.
Det blev besluttet hæve afgiften pr. båd og havneafgift med 10 %.
ABC
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Referat ABC A.m.b.a. generalforsamlingen 2012
Det blev besluttet at havneafgift for gæstesejlere skulle matche ASC’s takster.
Ad. 6. Fastsættelse af gebyr, som også omfatter redskabsskur: blev ligeledes
hævet med 10 %. ,
Ad. 7. Behandling af indkomne forslag: der var ikke indkommet forslag.
Ad 8. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår: Leif Nielsen og Bent Møller. Leif Nielsen genvælges.
Bent Møller ønskede ikke genvalg, i stedet blev Laila Carlsen foreslået og
valgt.
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, og Hans Jørgen Hagensen blev alle genvalgt.
Yderligere vil den kommende havnemester indgå i udvalget.
Ad. 12. Eventuelt
-Som så ofte før, var strøm igen et punkt der blev drøftet på
generalforsamlingen. Formanden fremviste en bi-måler som bestyrelsen
og et flertal af de fremmødte medlemmer mente der burde bruges hver
gang man brugte strøm på båden, - også når både står på land. Yderligere
skal bi-måleren bruges når man bruger strøm i ”hytterne”. Herved betaler
man selv for den strøm man bruger, og regningen gives ikke videre til
naboen.
Punktet gav anledning til en større debat om montering af bi-måler, sikring
mod ”strøm-tyveri”, eventuel tyveri af bi-måleren osv. Dog var der stort
flertal for at bestyrelsen arbejdede videre med en bi-måler løsning, som
medlemmerne skulle betale et depositum for at få, og var forpligtiget til at
bruge. Der blev talt om, at hvis man ikke brugte bi-måleren skulle det være
mulighed for at betale en bod på op til 1.200 kr.
- der var spørgsmål vedrørende afspærring ved bolværket. Der må ikke
parkeres biler foran bolværket da det skal være muligt for en kran at
komme frem, hvis dette skulle blive nødvendigt.
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Referat ABC A.m.b.a. generalforsamlingen 2012
- der var spørgsmål vedrørende montering af de nye trapper.
Trapper med mere end 2 trin skal monteres på langs af broen for
ikke at spærre broen. Øjet på toppen af trappen må ikke afskæres,
da det vil give anledning til en del rustdannelse.
- bådstativer / båd-vogne skal – som så ofte påpeget tidligere –
senest 14 dage før optagningen være forsynet med bådens navn.
Da dette også blev understreget ved sidste års generalforsamling vil
det fremover blive håndhævet: at hvis bådstativer / bådvogne ikke
har tydelige mærkning af bådens navn vil båden ikke blive taget op
ved de fælles bådoptagninger.
- der var spørgsmål til varmen i klubhuset som her i vinterperioden
er på ca. 10 grader. Dette fastholdes af sparehensyn.
- der var spørgsmål om der var en undertone i opsigelsen af Jan
Ferslev. Spørgsmålet gav anledning til en drøftelse i forsamlingen,
og der fremkom spørgsmålet om Jan Ferslev kunne blive genansat
hvis han blev raskmeldt. Formanden besvarede forespørgslerne ved
at sige, at den kommende havnemester vil blive ansat efter et helt
andet regelsæt, og gav udtryk for sin taknemmelighed over Jan
Ferslevs indsats gennem årene.

___________________________________________________
Hans Christian Eichner
Dirigent
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Noget om vind
Vindangivelse
Vinden angives ved to størrelser:
dens retning og dens hastighed.
Vindens retning er den kompasretning, hvorfra luften kommer. En
sydvestlig vind er altså vind, der
kommer fra sydvest

Vindens styrke Vindens haefter Bearfort- stighed i m/s
skalen
0– stille

0

1– næsten stille 1

Vindhastighed
Vindens hastighed angives på flere
forskellige måder.

2– svag vind

2-3

3- let vind

4-5

I vejrudsigter angives den ofte i meter
pr. sekund (m/s). Det samme som
mange sejlere kalder ”sekundmeter”.

4– jævn vind

6-7

5– frisk vind

8-10

I vejrkort vises vinden ofte i knob. Det
er nemt at regne fra m/s til knob, for 1
m/s er næsten det samme som 2 knob.

6 –hård vind

11-13

7-stiv kuling

14-16

8– hård kuling

17-20

9 - stormende
kuling

21-24

10 - storm

25-28

11 –stærk
storm

29-32

12– orkan

Over 32

Vindens styrke angives også ud fra
Beauforts skala. Vindstyrken angiver
hvor meget kraft, der er i vinden.
I skemaet kan du se, hvor meget det
blæser ved forskellige vindhastigheder.

Dannelse af vind
Vind skabes, når der er forskel på lufttrykket ved jordoverfladen.
Luften vil sætte sig i bevægelse fra det høje tryk mod det lave tryk
for at udligne trykforskellen.
Vinden blæser dog ikke direkte mod det lave tryk. Den afbøjes mod
højre. Derfor blæser det mod uret, eller venstre om, ved et lavtryk.
Og med uret, eller højre om, ved et højtryk. (På jordens sydlige
halvkugle er det omvendt).
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Referat ABC Ekstraordinær generalforsamlingen 2012
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i ABC.
tirsdag den 8. januar 2013 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
1. Valg af dirigent: Rolf Pistor-Riebold blev foreslået og valgt som dirigent til den
ekstraordinære generalforsamling, hvortil der var mødt 18 stemmeberettigede
andelshavere.
2. Ændring af vedtægter: De foreslåede vedtægtsændringer blev gennemgået
enkeltvis, og der var afstemning efter hvert punkt:
Nuværende § 7
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære
generalforsamling, der afholdes hvert år i nov./dec. måned indkaldes med mindst 3
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, og disse forslag optages på
dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer af klubben over 18 år, der har været medlem
af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Ovenstående foreslås ændret til samme ordlyd, der er i a.m.b.a’ets vedtægter:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved almindeligt brev eller E-mail til samtlige
medlemmer i Aabenraa båd Club til den af medlemmets til klubbens sidst oplyste
post eller E-mail adresse. Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i
november/december måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen i henhold til § 8 bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse, på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen afholdes, disse forslag optages på dagsordenen, og
bekendtgøres på Aabenraa Båd Club hjemmeside og ved opslag i klubhuset.
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år (ikke passive), der har været medlem i
Aabenraa Båd Club i mindst 3 måneder før dagen for afholdelsen af
generalforsamlingen og som ikke er i restance.
ABC
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Referat ABC Ekstraordinær generalforsamlingen 2012
Ingen medlemmer har mere end én stemme og der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Et medlems ægtefælle/samlever kan dog afgive stemme på vegne af et
medlem.
Blev enstemmigt vedtaget
_______________________________________________________________
Nuværende § 14
På den ordinære generalforsamling vælges for 1. år ad gangen 2 kritiske revisorer
og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisorerne skal hvert år i oktober
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang
til at efterse regnskab og beholdninger.
Ovenstående foreslås ændret til samme ordlyd, der er i a.m.b.a’ets vedtægter:
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og
1 revisorsuppleant, genvalg kan finde sted.
Revisorerne skal hvert år i november gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Blev enstemmigt vedtaget
___________________________________________________
3. Eventuelt:
Der blev snakket løst og fast under dette punkt. Blandt andet blev Aabenraa’s
planer om den nye havnepromenade drøftet.
Mødet sluttede kl.19.45, og dirigenten takkede for ro og orden på mødet.
____________________
Rolf Pistor-Riebold
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Tag med ud og ha’ det sjovt.

Fællesturene den 15-16/6 og den 24-25/8 2013.
Fællesture er for alle der gerne vil sejle, måske et sted hen, hvor man ikke har været før, det er ikke de lange ture.
Hvad laver vi (alt er frivilligt): går en tur, laver en konkurrence (leger),
snakker-griner-hygger med hinanden, selv om vi er fra samme Club,
ligger vi jo ikke ved samme bro, og derfor kender vi ikke hinanden. Det
kunne jo være at der var en der har været et godt sted, har eller har
haft et problem, der kan jo være mange ting at snakke om.
Grillen tænder vi til aften, hvor vi spiser vores egen medbragte mad
sammen. Er der nogen der har et musik instrument er det altid velkommen, vi synger også gerne efter klubsanghæftet. Vi er også glade for nye
tiltag, så har I nogle hører vi gerne.
En ting vi ikke kan gøre noget ved er VEJRET, men vi håber på det
bedste, vi er helst et sted, hvor vi kan komme indenfor, og det gode
humør har vi jo selv med.
NB: Vi er ikke nogen "KLIKE". Så prøv en fællestur.
Opslag ved KLUBHUSET et par dage før turen. Her kan man se, hvor
turen går hen. Du bestemmer selv hvornår du vil sejle. Fællesturene starter lørdage, der er ingen tilmelding, og ingen fælles afgang /ankomst, du
ankommer blot til gæste-havnen som det passer for dig.
På gensyn Evy og Peter Møller-Hansen
Tlf:75 15 30 37
Mobil 20 33 30 38
Mobil 61 60 30 39
VHF Kanal 67
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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
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Opslagstavlen

Fælles klubfest.
Vi gentager sidste års succesfulde grill festivitas og
har fastsat datoen til den årlige fælles klubfest.
Så reserver allerede nu datoen
den 14. september 2013.
Vel mødt og med festlig sejler hilsen
Festudvalget.

Bi-målere kan - hvis de er betalt - afhentes de dage hvor der er
fælles søsætning dvs. den 6. og den 20. april.
Bi-måler fås ved henvendelse til havnemester eller et
bestyrelsesmedlem.
OBS.: efter den 6. april skal alle både som ligger i vandet benytte
bi-målere såfremt båden bruger ”landstrøm”.
Efter den 20. april skal alle både som befinder sig i ABC’s
område (til vands og til lands) være tilkoblet en
el bi-måler ved tilslutning til strømstander. Dette er også
gældende for redskabsskure eller andet strømforbrugende
materiel.
Bi – måleren skal være placeret ved strømstander.
For at håndhæve ovenstående vil man blive opkrævet et gebyr
på kr. 1.000 hvis man bruger strøm uden anvendelse af
bi-måler.
Ovenstående gælder dog ikke gæstesejlere og joller.
ABC
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Opslagstavlen

Fælles båd-isætning 2013
Klubbens fælles båd-isætning foretages i år:
Lørdag den 6.april
og
Lørdag den 20. april.
Begge dage starter vi kl. 8.00. Prisen for båd-isætning
er kr.: 700,00 for både op til 10 tons
Både over 10 tons koster kr.: 1400,00.
Tilmeldingsliste ligger som vanligt i klubhuset.
For at holde prisen på båd-isætningen nede skal alle
hjælpe hinanden, så vi bliver hurtigt færdige.

Kontrol af oppustelige redningsveste
Efter standerhejsningen den 7. april kl. 12.00 vil
Jørgen Farre være behjælpelig med eftersyn af
de oppustelige redningsveste som medlemmerne
tager med til standerhejsningen.
SÅ mød op og bliv sikker på at din vest er i orden.
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Håndværkertilbud med god udsigt.

Gra

tis

Gratis båd
Denne båd som er et ”håndværker tilbud” trænger til en meget
kærlig hånd, kan afhentes gratis på ABC’s havn ved henvendelse
til havnekontoret, efter ”først til mølle” princippet.
Der fremhæves den gode udsigt når båden er søsat igen, samt
muligheden for at sætte sit eget præg på indretningen.
Obs: bådstativet medfølger ikke.
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En tragisk ulykke ved Lynæs.
I er sikkert mange som kan huske at der ved Lynæs skete en sejlulykke i starten af september. Her kommer historien fortalt af den direkte involverede Bent Jensen:
Ulykken ved Lynæs den 5. september. 2012
I forbindelse med ulykken ved Lynæs den 5. sept. 2012, har der i pressen, samt mand og
mand imellem, verseret forskellige udlægninger af, hvad der skete pågældende aften, det til
trods for at sejlklubben Lynæs var hurtig med en pressemeddelelse allerede tidligt på dagen
efter ulykken.
Jeg ser det derfor på sin plads, at bringe en kopi af pressemeddelelsen samt nogle personlige kommentarer i Maxi bladet
Kopi af pressemeddelelse
Information om ulykke den 5. sept. 2012 ud for Lynæs...
indsendt 06/09/2012 13.13 af John Jensen [ opdateret 06/09/2012 13.16 ]
Onsdag aften mistede en sejler fra Lynæs Sejlklub livet, under aftenkapsejladsen der blev
sejlet på Isefjorden. Alle sejlerne, om bord på sejlbåden, bar redningsvest, og selv om den
overbordfaldne sejler blev bjærget i løbet af ganske kort tid, stod han liv ikke til at redde.
”Det er en tragisk ulykke der er sket. Det kunne være sket for os alle sammen. Der er ikke
nogen der er skyld i det her – det er et uheld som alle sejlere ved kan ske. Sejlerne er kendt
i sejlklubben og vi har stor tillid til deres evner som sejlere. Vores tanker går til familien og
sejlerne,” siger en berørt Nina Vedel Møller, formand for Lynæs Sejlklub, om ulykken.
Hvad skete der?
Fakta om sejlulykke ud for Lynæs onsdag den 5. september 2012 - dette er hvad vi på nuværende tidspunkt ved om ulykken. Når der foreligger yderligere information vil denne blive
lagt her på siden.
- Ulykken skete under en aftenkapsejlads arrangeret af Lynæs Sejlklub.
- Forhold: middelvind ca. 10 m/sek. Vindstød op til 14 m/sek.
- Den involverede båd er dansk og en Maxi 84 (28 fod) med en besætning på 4 danske sejlere. Alle er medlemmer af Lynæs Sejlklub og kendt i klubben som rutinerede sejlere. Alle
om bord bar redningsvest under sejladsen.
- Et 63-årigt mandligt besætningsmedlem skubbes i vandet af sejlbommen under en ufrivillig
bomning (båden sejler ”læns” dvs. med vinden ind bagfra). Personen, der læner sig op af
bommen for at holde den ude på læns, bliver skubbet i vandet, da båden rammer en skæv
sø og pludselig bommer. Den 63-årige bliver ikke fysisk skadet i situationen
- Den øvrige besætning, nu 3 om bord, får hurtigt taget sejlene ned og vendt sejlbåden for
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motor. Der blev kun sejlet for storsejl og fok.
- Overbordfaldne ligger fint i vandet med sin redningsvest. Besætningen har dog problemer
med at få fat i ham. Derfor springer et besætningsmedlem i vandet for at hjælpe overbordfaldne – dette besværliggøres dog af hans oppustelig redningsvest.
- Skipper om bord på båden vælger har at alarmere Lyngby Radio om situationen - dette er
noteret i SOKs rapport til kl. 20:34.
- Båden får fat i overbordfaldne og besætningen sikrer vedkommende på hækken af båden
– det er i første omgang ikke muligt at få ham helt op i båden.
- Herefter koncentrerer besætningen sig om det andet medlem i vandet, der bjærges hurtigt. Sammen får besætningen nu den overbordfaldne, der er bevidstløs, op i cockpittet og
begynder førstehjælp. Lyngby Radio orienteres igen om situationen.
- Samlet set vurderer skipperen at der er gået mellem 15-20 min. fra den første gast falder
over bord til han igen er oppe af vandet.
- En redningshelikopter er på vej til ulykkesstedet, men kan ikke, grundet riggen, hejse den
bevidstløse gast op fra båden. En gummibåd kommer til hjælp og får den bevidstløse gast
ud, hvor han kan hejses op.
- Helikopteren flyver direkte til Rigshospitalet, hvor sejleren ikke kan genoplives.
- Det andet besætningsmedlem, der var i vandet, kommer i land og køres med ambulance
til Hillerød Sygehus. Her udskrives han kl. 02:00 uden fysiske mén.
- Sejlbåden sejles til Lynæs Havn af den tilbageværende besætning med hjælp fra redningsmandskab.
- De involverede er tilbudt krisehjælp via Danmarks Idræts-Forbunds kollektive klubforsikringer.
Pressemeddelelse udsendt på vegne af Lynæs Sejlklub af DS
Personlige kommentarer
I forbindelse med ulykken. 5. september er der efterfølgende kommet mange sympati tilkendegivelser for den måde, vi håndterede situationen på. Det er en stor støtte, og vi er
meget taknemmelige derfor
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg er meget stolt af min besætning, Kim Schultz og
Ebbe Sørensen, som i høj grad ofrede sig i bestræbelserne på at få overbordfaldne ombord igen, uden deres indsats og dygtighed, havde det ikke været muligt.
De bagvedliggende både som passerede os, har det dårligt med, at de ikke så hvad der
skete og kom os til hjælp, men fakta er, at der var ingen signaler fra os om, at vi var i nød.
I vores fokusering på at få sejlene ned for at komme tilbage for motor, brugte vi ingen tid på
at tilkalde hjælp fra dem, jeg selv ikke engang så bådene sejle forbi, selvom jeg vidste de
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var bag os.
Vi ved jo alle, at på en sådan plat læns så er al opmærksomhed rettet mod sejl og vindex
og mod at styre sikkert, bomningen hos os skubbede personen ud til modsatte side af hvor
de overhalende både var, så de kunne ikke se det, iøvrigt havde ingen af os vel forventet,
at det ville få en så fatal følge, at blive skubbet i vandet, Vi havde jo set han var uskadt og
forsøgte at holde fast i noget tovværk på båden, og vi var overbeviste om, at vi ”blot” skulle
tilbage og fiske en våd gast op, men sådan skulle det ikke være.
I klubbens pressemeddelelse, får man naturligvis hændelsesforløbet i grove træk. Det er
rigtigt at vi fik vendt hurtigt om, at vi fik tilkaldt SOK på de rigtige tidspunkter at det endte
med, at alle var ombord i båden igen, og at vi gav livgivende førstehjælp indtil helikopteren
tog over. Så det ser jo fint ud, men helt så ligetil var vores redningsaktion ikke, der var mange usikre momenter før vi nåede så langt.
Det er altså mere end svært at holde en MAXI 84 op mod vinden og ligge stille i 14 ms for
at samle en overbordfalden bevidstløs person op. Derfor sendte vi en person ud for at få
tag i overbordfaldne, men undervejs mistede vi også det tovværk som denne person var
sikret med, og derved blev ulykken pludselig forværret med, at vi nu havde 2 mand i vandet,
den ene uden bevidsthed, den anden ved bevidsthed, men også uden forbindelse til båden,
altsammen i begyndende tusmørke. Det er heller ikke så ligetil at hejse en bevidstløs ombord med et fald, bare det at få fat i vedkommende fra en båd med et højt fribord, samt få
fastgjort en sjækel i hans sikkerhedssele er svært.
Vores opkald til Lyngby Radio, blev også besværliggjort af, at vores VHF ikke var tændt fra
starten af, samt at kun én person ombord kunne betjene den, samtidig skete der det, at i
det kaos som opstod, blev vores navigationsinstrumenter uheldigvis slukket, så da vi fik
forbindelse til Lyngby Radio, havde vi problemer med at opgive en præcis position.
Denne stribe af besværligheder ændrede efter vores overbevisning, ikke noget på denne
ulykkes udfald, men det kunne det måske have gjort i en anden situation.
Rigshospitalets konklusion var, at den overbordfaldne døde af hjertestop, som en følge af
fysisk anstrengelse og stress i forbindelse med at blive skubbet i vandet. der var ikke tale
om en drukneulykke, ligesom der heller ikke var kvæstelser af nogen art.
Mange af os er jo erfarne sejlere, og det kan ikke udelukkes, at vi netop fordi vi har sejlet så
mange år, har fået sløvet vores agtpågivenhed og sejler på rutinen, efter parolen: Det sker
ikke for mig, og at vi derfor ikke er tilstrækkelig forberedt på en sådan situation. Men vi må
nu med al smertelighed erfare, at det er ikke sandt, det sker for os.
Om ikke andet må vi lære af denne hændelse og derved blive bedre til at undgå, at ulykker
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sker, samt hvis de sker, så blive bedre rustet til at håndtere situationen.
I sejlklubben Lynæs er der nu med baggrund i hændelsen,
igangsat aktiviteter for at forbedre søsikkerheden, og der er
nok at tage fat på. Personligt mener jeg, at man godt kunne
stille nogle krav til udstyr og adfærd, hvis man vil sejle under
klubbens stander, det gør man ved de store kapsejladser,
både i ind og udland, så må man vel også kunne gøre det
på klubplan.
Med sejlerhilsen Bent Jensen
MAXI 84 LØMMEL

Flagsignalerne:
Faresignaler

U
Du stævner mod fare.
D
Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
A
Jeg har dykker ude. Hold godt klar. Langsom fart.
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Information om kapsejlads

Halløj alle kapsejlere!!!
Så nærmer tiden sig til de dejlige kapsejladser i 2013.
Vi har første tirsdagssejlads i ABC d.30.april, hvor der
fra kl.: 1700 er tilmelding og udlevering af
tider og banekort.
Vi regner med at dem der deltog i 2012 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.
Vi har justeret lidt på nogle af start tiderne, til fordel
for den enkelte.
Sejler hilsen fra
Sejladsudvalget.
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Barsø
Rundt 2013
Afholdes: lørdag d. 22.
juni kl.: 1000
Skippermøde kl: 0900 i
ABC klubhuset.
Der sejles efter LYS tal.
Præmier til de
første 3 både.
Deltager gebyr: 50 kr.-
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Aktivitetskalenderen 2013
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

Juni

25

August

6

August

24 + 25

Weekend tur

August

26 - 30

”Mandetur”

August

31

ABC-ASC- Kalø sejlads

September 14

Kl.: 09.00

Sidste tirsdags sejlads før ferien
Kl.: 18.30

Kl.: 19.00

September 24
Oktober

27

Oktober

27

November 26
Marts;
2014
2

ABC

Barsø rundt

Start tirsdags sejlads

Fælles klub-fest
Sidste tirsdags sejlads

Kl.: 12.00

Stander - strygning
Deadline for Makrellen

Kl.: 19.00

Generalforsamling
Deadline for Makrellen
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