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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
Kaj Madsen

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

Festudvalg
Allan Jacobsson +45 27601310
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

Annoncer:
Allan Jacobsson
Mob. +45 27601310
mail: alka206@hotmail.dk

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

Miljøudvalg:
Kaj Madsen,
Hans Jørgen Hagensen

Udvalg og grupper

Havnen

Tursejlerudvalg.:
Evy og Peter Møller-Hansen
Mobil 20 33 30 38
Mobil 61 60 30 39
evyogpeter@gmail.com
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Redaktøren har ordet
Så er nr. 2 udgaven af Makrellen sat i søen
og de fleste har fået sat deres båd i vandet.
Med få undtagelser har der ikke været nogen
undskyldning for ikke at komme ud at sejle
da vejret har vist sig fra sin gode side. Lad
os håbe det fortsætter sommeren over.
Jeg har som mange andre også modtaget
bladet ”sejler” fra Dansk sejlunion. Det er
positivt at se at de mener det alvorligt med
at sætte fokus på fremtidens sejlere og hvad
vil det sige at være ”tursejler” eller bare
sejler i dagens Danmark.
For at sætte gang i den udvikling der skal
til for at bevare vores gode sejlermiljø ved
havnen og på vandet er vi nød til at stille
spørgsmålstegn ved den måde vi betragter
os selv på som sejlere og som bådklub. Ikke
for at underkende alt det arbejde som har
ligget forud for der hvor vi er i dag, men for
at fortsætte og udvikle det gode arbejde der
Ligger til grund for at forblive en attraktiv
foreningen med en god og åben kultur.
Som udgangspunkt må vi forstå hvad vi
sætter pris på ved at være sejler og
respektere den enkeltes forskelligheder og
særheder. Men derfor kan man godt
diskutere nye tiltag og ideer, den tendens
som Dansk sejlunion lægger op til vil jeg
gerne tilslutte mig.
Nogen er til fest og farver og lange søforklaringer på land, andre til mere rolig sejlads for motor i godt vejr, andre kapsejler
som gjaldt det livet, andre igen holder af at
klargøre båden og rode med motor og sejl
men kommer aldrig ud at sejle, nogle er til
store både andre til små både, nogen for sejl
andre for motor. Nogen sejler langt væk i
længere tid af gangen andre korte ture på
fjorden. Allerede her ved denne korte opremsning bliver det tydeligt at selv om vi er
medlem af den samme klub så har vi
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forskellige interesser. Så hvorfor ikke dyrke
det lidt mere, udvikle interesserne til nye
tiltag i klubregi men også til at følge med i
debatten hvor den nu dukker op. Lige nu har
de taget bolden op i Dansk sejlunion og i
bladet ”sejler” men måske popper den også
op andre steder hvis vi griber bolden.
Ændringerne og udviklingen kommer ikke
af sig selv og bestemt ikke uden arbejde, for
det kræver selvfølgelig en aktiv indsats fra
klubmedlemmer som vil afprøve nye ting i
klubben eller fortsætte hvor andre slap.
Før vi kommer så vidt som til at realisere
nogle idéer synes jeg at vi alle skal være
med til at sætte fokus på hvad vil vi med
vores sejlklub i fremtiden og hvad kan vi
forestille os kan være med til at udvikle
vores interesse for at sejle. Måske skal vi
bare være mere bevidste om det vi allerede
gør og måske blive bedre til det, men som
en start kan vi alle helt uden risiko og ansvar
være med til at tænke højt, tænke skøre og
vilde tanker. For hvis man forestiller sig at
vi har alle midler og hænder til rådighed
hvad kunne vi så godt tænke os der skulle
ske i vores lille forening. Man kunne så
forestille sig at nogle af idéerne og tankerne
kunne gøre at andre blev inspireret til at
bruge tid på at arbejde hen imod målet for
idéen, til gavn og glæde for klubben og
sejlsporten.
Med denne opfordring til at deltage i
debatten om fremtidens sejler vil jeg ønske
alle en god sommer.
Med sejlerhilsen
Jakob L.C.
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Formanden har ordet
Med næsten alle både i vandet pragtfuld vejr og ferien kan anes i horisonten, så
er det svært at finde noget at klage over.
Med klubøjne er det en rigtig god foranstaltning med de frivillige arbejdsdage
det er med til at holde vort anlæg i en præsentabel stand tak til alle som deltog i
dette års frivillige arbejdsdag.
Aabenraa Havn har nu overdraget havnens rammeslag til ABC for en
overkommelig pris, det er meningen at flåden skal istandsættes og have en
motor monteret, Seniorgruppen har lovet at give den et par kærlige hænder er
der nogle af medlemmerne der har lyst til at være behjælpelige med
istandsættelsen modtager Harry Strange gerne jeres henvendelse, jeg vil gerne
her benytte lejligheden til at takke udvalget for de opgaver der er udført.
Vor nye havnemester Hans har efterhånden virket i et par måneder og er
efterhånden ved at komme bedre ind i jobbets opgaver, det er jo klart det tager
sin tid, når man starter på bar bund, men så er det rart når medlemmerne har
forståelse herfor.
Siden sidste nr. af Makrellen er der sket det positive at Aabenraa Kommune har
fundet penge til færdiggørelse af strandpromenaden forstået på den måde at når
man er færdige med etapen ved ASC vil man hen på eftersommeren fortsætte
hen forbi vort område, det kan her oplyses at man arbejder på at vi kan få
tilladelse til at opstille skure/hytter på molen så flere kan få glæde af disse.
Til slut vil jeg opfordre medlemmerne til at tage del i de aktiviteter som foregår
hen over sæsonen. Samt god ferie til alle.
Svend-Erik Mundeling

ABC
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Havnemesteren HANS

SÅ ER DET IS-TID
Lækker gammeldaws vaffelis
Soft ice
Flere forskellige slags ispinde
Fornuftige priser.
ABC
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Læring—på vand
BÅDHÅNDTERING.
Bådhåndtering er nederste del og dermed grundpillen i
”kapsejladstrekanten”. Bådhåndtering handler om at fordele roller og så
ellers træne og atter træne—her er det virkelig timerne på vandet, der
tæller. Derfor er det både motiverende og resultatgivende at tage på
vandet og træne bådhåndtering. Når teamwork og bådhåndtering glider
perfekt, har man virkelig lagt grundlaget for at koncentrere sig om fart
og taktik.

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.

Sommerens arrangementer 2014
Pinsefrokost buffet d. 8. juni fra kl. 12.30
Pinsebrunch d. 8. juni fra kl. 09.00-11.30
Fars dag d. 5. juni
Speciel menu fra
Sct. Hans grill buffet d. 23. juni fra. Kl. 17.30

218,- kr.
178,- kr.
278,- kr.
198,- kr.

Åbningstider fra 1. Juni
Mandag lukket
(hver mandag fra d.28.april MC-træf)

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

Tirsdag-fredag fra kl.
15.00-21.00
lørdag og søndag fra kl. 12.00-21.00
(dog lørdag til kl.22.00)
Fra 1.juli-1.september har vi åbent
tirsdag-søndag fra kl.
12.00-22.00

ABC
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Bådisætning 26. april

ABC
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Referat bestyrelsesmøde ABC og ABC a.m.b.a.
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 13.03.2014
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Kaj Madsen(KM),
Laila Carlsen(LC), og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Sangbog.
4. Makrellen.
5. Næste møde
6. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Lillebælt
Sydkreds. ABC deltager ikke.
Ad. 3. Sangbog: Redaktøren er i færd med at udarbejde sanghæftet.
Ad. 4. Makrellen: bestyrelsen har på nuværende tidspunkt intet til den næste
udgave af Makrellen, - og aktuelle nyheder sættes nu på ABC’s hjemmeside.
Ad. 5. Næste møde afholdes den 10.4. kl. 19.
Ad. 6. Eventuelt SEM har undersøgt priser på et førstehjælps kursus: Aabenraa
Brand og Redning kr.1.100 pr. deltager. AOF kursus kr. 365. ABC vil ikke
afholde kursus på nuværende tidspunkt, og henviser interesserede til at tage
kurset på ’aftenskole’
AaM.
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 13.03. 2014
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Kaj Madsen(KM),
Laila Carlsen(LC) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Havnemester - ansøger
4. Seniorgruppen – frivillige arbejdsopgaver
5. Pæle, broer og rammeslag.
6. Billetautomat, status
7. Ledige pladser
8. Fællesmøde med ASC
9. Næste møde.
10. Eventuelt
ABC
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Referat bestyrelsesmøde ABC og ABC a.m.b.a.
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: SE-energi ønsker at etablere fibernet på vores grund. Dette
accepteres, dog ingen tilslutning for ABC endnu.
Ad. 3. Havnemester: Der har været afholdt samtale med 2 personer, som dog
begge efterfølgende har trukket deres ansøgning. Der afholdes yderligere
samtaler med andre ansøgere tirsdag den 18.3.
Ad. 4. Seniorgruppen: er kommet godt fra start og holdet har været meget flittig,
det lover godt.
Gruppen har afleveret en bog til bestyrelsen, heri beskriver bestyrelsen så
de arbejdsopgaver bestyrelsen gerne ser, at seniorgruppen udfører.
Frivillig arbejdsdag har følgende arbejdsopgaver:
* Maling ved betalingsautomat
* Maling af port-udskæring
* Maling af læskærm ved bro 1.
* Forskellige reparationer
* Vaske vinduer
* Rengøring af klubhus
* Rengøring af toiletter og bad
* Opsamling af affald på pladsen, stensætningen m.m.
Ad. 5. Pæle, broer og rammeslag: der slås pæle den 21 og 22 marts. SEM
kontakter Aabenraa Havn vedrørende deres rammeslag, som Aabenraa
Havn gerne vil sælge.
Ad. 6. Havnepenge automat: der er bestilt Net-tilslutning til havnepenge –
automaten, som ifølge aftale skal leveres i april måned.
Ad. 7. Ledige pladser: der er p.t. 14 ledige pladser
Ad. 8. Fællesmøde med ASC: har været afholdt den 6. 3. Krantakster for 2014 har
ASC fastsat til kr.: 800 pr båd. Det skal undersøges om ABC’s internet
adgang kan håndtere begge klubbers internet. ASC vil assistere ABC ved
eventuelle fejl / justeringer på billetautomaten, da ASC har gode erfaringer
fra tiden hvor ASC fik automaten installeret.
ASC ansøger DS om 4 ankerbøjer, 2 til Åbæk og 2 til Varnæsvig. ABC vil
være behjælpelig med udlægningen.
Næste fællesmøde afholdes 7.10. 2014 hos ASC
Ad.9. Næste møde afholdes den 10.4. kl. 19.00
Ad. 10. Eventuelt der var intet til dette punkt.
ABC
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Referat bestyrelsesmøde ABC og ABC Amba
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 10.04.2014
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Kaj Madsen(KM),
havnemester Hans Jørgensen og Aage Mortensen(AaM) Frameldt: Laila Carlsen
(LC),
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Standerhejsning og frivillig arbejdsdag.
4. Næste møde
5. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget en skrivelse fra Dansk Sejlunion angående
kommercielle arrangementer. ABC afholder ingen af disse arrangementer.
Der er modtaget et tilbud fra Mohrdieck Tryk vedrørende vores sangbog. Pris
ved 50 stk. er kr. 2.880. Følgende 10 stk. koster kr. 250. AaM bestiller 100
stk.
Ad. 3. Standerhejsning / frivillig arbejdsdag: havnemester hejser vores stander ved
standerhejsningen og der er som vanlig bespisning efterfølgende (LN)
Den frivillige arbejdsdag: plankeværket foran klubhuset skal også males,
bom og plante”krukker” ved indkørslen skal afvaskes
Ad. 4. Næste møde afholdes den 14.5. kl. 19.
Ad. 5. Eventuelt: der var intet til dette punkt.
AaM.
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 10.04. 2014
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Kaj Madsen(KM),
havnemester Hans Jørgensen og Aage Mortensen(AaM) Frameldt: Laila Carlsen
(LC)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Havnemesterens tiltrædelse
4. Medlems til – og afgang.
5. Billetautomat, status
6. Bådisætning
7. Rammeslag
8. Næste møde.
9. Eventuelt
ABC
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Referat bestyrelsesmøde ABC og ABC Amba
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: der er modtaget en skrivelse fra ASC, som oplyser de har
søgt Dansk Sejlunion om at udlægge ankerbøjer ved Varnæsvig og Åbæk.
Man forventer at det godkendes. ABC vil være behjælpelig med
udlægningen.
Ad. 3. Havnemester: man drøftede havnemesterens arbejdsopgaver
Ad. 4. Medlems til- og afgang: der er pt. 10 ledige pladser.
Ad. 5. Billetautomat: automaten er klar hos leverandøren og skal nu kodes. Der er
3 typer billetter: frihavn, pensionister og gæstesejlere. På betalingskvittering
vil gæstesejlernes kode til toilet og klubhus fremgå.
SEM sender ovenstående oplysninger m.v. til firmaet.
Ad. 6. Bådisætning: ved den første bådisætning er der pt tilmeldt 28 bådede.
Ad. 7. Rammeslag: SEM har haft kontakt til Aabenraa havn, og aftalt at vi
overta ger deres rammeslag for et symbolsk beløb. Der er den klausul på
’købet’ at hvis ASC eller Aabenraa Havn ønsker at låne rammeslaget skal
ABC efterkomme dette ønske.
Ad.8. Næste møde afholdes den 14.5. kl. 19.00
Ad. 9. Eventuelt KM kontakter ejeren af en båd, der skal fjernes fra pladsen, idet
båden blot er blevet henstillet på pladsen uden betaling.
AaM indkøber pølser osv. til den frivillige arbejdsdag, SEM indkøber
maling m.v.
AaM.
Frivillig arbejdsdag
* Maling ved betalingsautomat
* Maling af port-udskæring
* Maling af læskærm ved bro 1.
* Maling af plankeværket foran klubhuset
* Vaske alle vinduer
* Rengøring af klubhus
* Rengøring af toiletter og bad
* Opsamling af affald på pladsen, stensætningen m.m.
* Oprydning i plæneklipper-værkstedet
* Bom og plante ”krukker” ved indkørslen afvaskes
* ’Havearbejde’ rundt omkring bygningerne
* Male jernpælene for enden af flydebroerne
* Flytte postkasse
* Trappe v/ spunsvæg etableres
ABC
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TEL. 74625556 / 20165157 /

TEL. 74625556 / 20165157 / 20135495
ABC
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
NYTÆNKNING:
SKAL VI KUN SEJLE TUR– ELLER KAPSEJLADS?
Traditionen er enten at sejle tur– eller kapsejlads. Tursejlads med ry for
den afslappede hygge, hvor trim og fart betyder mindre. Og
kapsejladsen som den begejstrende intense konkurrencesejlads, hvor
det primært gælder om at vinde.
- men skal det nødvendigvis være sort—hvidt?
Hvorfor ikke sejle freestyle? [NYHED]
Freestyle er nytænkning, et udtryk for sejlads, der hverken er tur– eller
kapsejlads. Freestyle er, når vi tager på vandet for at få nogle hyggelige
timer med både træning og sjov. For tursejleren kan det være at indøve
nogle rutiner, der gør turen mere sikker. For kapsejleren kan det være
bådhåndtering og fart. Nogle dedikerede timer, der højner oplevelsen på
vandet—også fremover.

FREESTYLE = LÆRING

KAPSEJLADSTREKANTEN

TURSEJLADS

ABC

KAPSEJLADS

16

Makrellen

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
70 33 33 33
Nordea.dk

ABC
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Opslagstavlen
Kapsejladsudvalget mangler hjælp fra 2015!!!

Er der et friskt medlem der vil hygge sig, opleve lidt,
og have lidt socialt samvær?
Vi mangler en der har lyst til at være tidtager ved vores ugentlige
kapsejlads. Om du har en motorbåd eller sejlbåd er uden betydning.
Det er ikke nødvendigt med kendskab til kapsejlads regler.
Opgaven går ud på at starte hver deltagende båd, med et trut.
Når bådene kommer i mål skal tiden blot noteres.
Start- og mållinien er lige ud for Lai Moon,
hvor du skal være i din båd.
Derefter er der socialt samvær i ABC´ klubhus med
kaffe/brød/øl/vand.
Det er hver tirsdag i maj, juni, august og september måned.
Sejladsen starter kl: 18.40 og slutter senest kl: 21.00.
Det bliver uden udgifter for dig. Men på frivillig basis.
Kontakt: Harry-Bjørn på 29 90 16 16, eller Tage på 30 91 42 75
Kapsejladsudvalget.

ABC
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Aktivere forældre/familie
UD AF BOKSEN
Hvad er den gode idé, der ligger gemt, som ikke er tænkt og som måske er mere
enkel, end vi forestiller os. Derfor kan en ”ud af boksen” kultur være berigende.
Ude i klubberne kan I endda lave den store ”ud af boksen” konkurrence, hvor alle
sejlere kan komme af med nye tanker— gerne de skøre, skæve og dem der ikke er
prøvet før. Ved at vende bøtten på hovedet kan vi måske skubbe til en forandring,
der kan sætte endnu mere positiv udvikling i gang.
Kapsejladsformater.
UDEN SPILER.
Nogle sejlere bryder sig ikke om at sejle med spiler, hvis det blæser for meget, eller
hvis man ikke har rutineret mandskab nok. Derfor kan det være en idé at lave ”løb”,
eller hvad det hedder lokalt— uden spiler. Det gør det nemmere, og så kan øvelsen
i stedet være at lære at ”skære” med god fart for at finde ”hurtigste vej til mærket”
eller ”spile” et forsejl med mand eller stage på en plat læns.

Læring—på vand.
ROLLER OM BORD.
En af vejene til større glæde ved sejlads er, et rollerne om bord er veldefineret, og at man
hele tiden forsøger at optimere teamworket. Hver rolle har sit speciale, der ofte fordeler sig
som rorsmand, storsejlstrimmer, forsejlstrimmer, spilertrimmer, fordækker, cockpitmand
og taktiker. Brug bogen ”kom godt i gang med kapsejlads” som en god vejledning og rettesnor. Frem for alt handler det om, at der hele tiden foregår en læringsproces. Lav evt.
skemaer, der beskriver rollefordelingen.

ABC
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Havnegrillen Aabenraa
Med Danmarks 2. bedste hotdog.

Åbningstider
Sydhavnen 2, 6200 Aabenraa
mandag - fredag …..
Tlf.: 7462 1145
lørdag ………………
www.havnegrillen-aabenraa.dk søndag ………………
ABC
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10:30 - 20:00
11:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Makrellen
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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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Indkaldelse til generalforsamling ABC 2014
Generalforsamling den 25. november 2014
Klokken 18.00, dvs. før selve generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre
traktement for klubbens andelshavere og ledsager. Der kræves bindende tilmelding
til spisningen. Tilmelding kan ske i perioden 15. oktober til 20. november til
Aage Mortensen Tlf.: 74 72 12 77 eller mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk
Generalforsamling i ABC
Tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.00
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelsen 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:
Leif Nielsen
Laila Carlsen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Hans Christian Eichner
Benny Lau Andersen
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår:
Torben Wennieke
Jesper Ruben Hansen
Susanne Graversen
Valg af udvalgsformænd m/k
Eventuelt
ABC
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Indkaldelse til generalforsamling ABC a.m.b.a. 2014
Generalforsamling i ABC a.m.b.a.
Tirsdag den 25. november 2014 kl. 20.00
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelseni hænde senest 14 dage før 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:
Leif Nielsen
Laila Carlsen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Hans Christian Eichner
Benny Lau Andersen
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår:
Torben Wennieke
Jesper Ruben Hansen
Susanne Graversen
Valg af udvalgsformænd m/k
Eventuelt

ABC
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Klubliv
STUDIEGRUPPE I KLUBBEN.
Hvorfor ikke lade klublokalerne være stedet, hvor studiegruppen mødes
til læring og fordybning i dagens lektier? Man kan indrette med trådløst
internet, så der er åbnet op ud til verden. De studerende, der er medlemmer, må meget gerne tage ikke-medlemmer med, så man kan motivere til et sejl-medlemskab. Denne åbenhed kan fortælle den gode historie om sporten og samtidig holde den ”kritiske ungdomsalder” 16-18
år fast i klublivet.

Nye både / sejlmuligheder.
LEASE/LEJE BÅDE I KLUBBEN.
Idéen er, at klubben finansierer et antal både, der ”udlejes” til medlemmerne.
Udlejningen kan være en fast ugentlig sejltid, fx 18—21 + weekender eller en
anden form for sejltid. Det vil være forskelligt , hvor ”professionelt” man kan
skrue en sådan løsning sammen—afhængigt af den kultur, der findes i klubben,
herunder om alt er baseret på den frivillige arbejdskraft, eller at der evt. er betalte ”bådsmænd” til at varetage den daglige drift. Det er tanken, at bådene også kan bruges til andre aktiviteter.

Aktivere erfarne sejlere.
FØR OG EFTER ”DU” KOM OMBORD.
Er der noget så skønt som at videregive noget læring om noget,
man holder af? Måske er du ”tidligere” topsejler og har trappet
ned. Du har selv haft masser af fantastiske timer på vandet
igennem tiden. Den viden er der masser, der kan få glæde af.
Brug din viden sammen med alle de nye og mindre erfarne. Gøres det ”rigtigt” og med sejlerhjertet det rigtige, sted, vil du kunne opleve nogle nye og anderledes gode sejltimer—før og efter
”du kom om bord”.

ABC
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Opslagstavlen
I forbindelse med at der har været et gasuheld på en af klubbens både skal der her
komme en opfordring til at man tjekker sine gasinstallationer i båden, hvis man har
en sådan installation.
På Dansk sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-viden/gas
kan man finde mere detaljeret viden omkring gasinstallationer og der er også en
FAQ med relevante spørgsmål og svar vedr. gas. For en god ordens skyld er her
vist en tegning af en simpel Flaske gasinstallation. Tegningen og teksten er fra
ovenstående link.

Gasflaske

1. Godkendt gasslange. Kan være den

2.

slangenippel med riller F. er rustfri

danske med 11,5 mm lysning, der

spændbånd af bolttypen (ikke snek-

kræver dansk gasnippel og rustfri

ketype) G. er gasslange til spænd-

specialspændbånd , eller de CE

bånd. De nye CE godkendte klemte

godkendte slanger med faste, klemte

slanger (uden spændbånd) er fremti-

endefittings i rustfrit metal. Klemte

den og bør benyttes ved større reno-

slanger er et krav i alle nye både

veringer, se under punkt 6.
Stophane. Skal være af typen der

efter juni 1998.
Samling mellem gasslange og appa-

3.

tydeligt indikerer om hanen er lukket

rat, hane, tester og regulator. Kan

eller åben (klikhaner). Nåleventiler er

være gl. dansk type hvor, E. er

ikke længere tilladt og bør udskiftes.

ABC
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Opslagstavlen
4. Tæthedstester/gaslækagetester.

bøjler uden beskyttelse må ikke an-

Skal anvendes i alle danske skibe/

5.

vendes.

både.
Kobberrør. DS el. CE godkendt

9. Gastæt gennemføring af kobberrør

"blødt" 6/8 mm kobberrør med 0,8

ning, - silikone e.l.
10. Lavtryksregulator på gasflasken der

mm gods = 6,4 mm lysning. Støtte-

fra gaskasse. Benyt bevægelig tæt-

bøsning på 6,2 mm SKAL altid be-

reducerer flaskens tryk til 30 mbar

nyttes i kobberrør. Længde i lystbå-

(300mvp). CE reglerne kræver fast-

de max. ca. 10 m . Der skal være en

skruede regulatorer. Er muligt med

"sløjfe" eller tilsvarende ekspansi-

6.

de blå 2 og 3 kg IC-flasker.

ons/bevægelses mulighed på kob-

11. Afløbsrør/hul i gaskassen der skal

berrøret.
Gaskompressionsfittings. Til fæste

være min. 75 mm over vandlinien.

af kobberrør til hane eller tester, el-

max. 6 kg . gas (tidligere regler). Nu

ler med klemte slanger til fæste af

min. 19 mm ved gasmængder over

slange på apparat, hane og tester

6 kg. Der skal være frit fald, afløbet

og regulator uden spændbånd. A.

må IKKE forsynes med ventil eller

Stophane/tæthedstester (ved klemte

hane. Ankerbrønden er ofte en god

Rør/hul lysning min. 12,7 mm Ø ved

slanger også gasapparat og gasre-

7.

8.

gaskasse.
Ved
den mindste ændring af "det simple
gulator). B. Omløbermøtrik til gas =
F-gasanlæg" (gassættet) eksempelvis
kraftig møtrik. C. Skærering. Er en
en ekstra samling på kobberrøret eller
"løs" messingring eller en ring sat
tilslutning af to apparater o.l. bliver anlægget betragtet som F-anlæg i skibe,
fast inde i omløbermøtrikken (ses).
hvilket kræver at anlægget monteres
D. Støttebøsning SKAL anvendes
eller minimum slutkontrolleres af en aufor ikke at deformere kobberrøret, - toriseret navngiven person der skriftligt
(oftest på regningen) skal anføre prøvemen ikke i messing og stålrør.
Gennemføring i skot e.l. Kobberrøret trykket (150 mbar), dato og arbejdets art.
(En autoriseret er altid forsikret.) Den
skal beskyttes mod slid med silikoautoriserede kan/må naturligvis også
montere og kontrollere "det simple" Fne, gummi e.l.
gas anlæg.
Rørbøjler med elastisk gummi til
beskyttelse ved fæste af kobberrør.
Afstand ca. 50 cm. Skotgennemføringer er lig et fæste. Metal el. plast-
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ABC’s sejlerværksted

Redningsveste.
I sejlerværkstedet er der en samling redningsveste, som
medlemmer har hængt op til fri afbenyttelse, så hvis du får
gæster om bord kan du gå op og låne ekstra redningsveste
til dine gæster.
Og hvis du har redningsveste som ikke bruges mere, er du
meget velkommen til at hænge disse redningsvestene op i
sejlerværkstedet, så andre kan få glæde af dem.
Venlig hilsen fra bestyrelsen

Lotto og Oddset, spillehal, is/softice, frimærker, bagerudsalg,
håndkøbsmedicin, cigaretter og tobak, aviser og blade, slik,
drikkevarer, Vare– og Landbrugslotteriet,
og meget mere i hyggelig butik med god betjening.
Åbent alle
dage 7-20
Juni, Juli og
først i August
åbent 7-22

Udendørs sommercafé
ABC
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Standerhejsning 13. april

Uden disse hjælpere som
stod for køkkentjansen var
det aldrig gået. En stor tak
for den store indsats med
det praktiske.

ABC
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Aktivitetskalenderen 2013
Måned

Dato Tidspunkt

Aktivitet

April

12

Kl.: 08.00

Båd - isætning

April

13

Kl.: 12.00

Standerhejsning

April

26

Kl.: 08.00

Båd - isætning

April

29

Kl.: 17.30

Første tirsdags sejlads

Maj

3

Kl.: 10.00

Frivillig arbejdsdag

Maj

25

Deadline for Makrellen

Juni

7-8

Pinse tur

Juni

21+22

Weekend tur

Juni

24

Sidste tirsdags sejlads før ferien

August

12

Kl.: 17.00

Start tirsdags sejlads

August

17

Kl.: 10.00

Barsø rundt

August

23 + 24

Weekend tur

September 6

Kl. 10.00

Starbæk grund fight

September 13

Kl.: 19.00

Fælles klub fest

September 30
Oktober

26

Oktober

26

November 25
Marts;
2015
1

ABC

Sidste tirsdags sejlads
Kl.: 12.00

Stander - strygning
Deadline for Makrellen

Kl.: 19.00

Generalforsamling
Deadline for Makrellen
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