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Et tilbageblik på sidste års sejlsæson. 

 



 

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 

Mobil 20 33 30 38 

Mobil 61 60 30 39 

evyogpeter@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
Kapsejladsudvalg: 
Tage Møller  
Harry Bjørn Petersen 
Henrik  K. Hansen 
 
Havnegruppen: 
Svend Mundeling 
Kaj Madsen 
 
Festudvalg 
Allan Jacobsson +45 27601310 
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: alka206@hotmail.dk 
 
Miljøudvalg:  
Kaj Madsen, 
Hans Jørgen Hagensen 
 
 
 

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 

Så er en ny udgave af Makrellen sat i 
søen, en ny og spændende   
sejlsæson kan tage sin begyndelse. 
Der  har været stærk blæst i løbet af 
vinteren og det satte sine spor på 
vandstanden. Jeg har modtaget et 
par observationer fra stormens eller 
orkanens øje om man vil.  
 Årets første Makrel indeholder altid 
muligheden for at genopfriske den 
sidst afholdte generalforsamling og 
det er også tilfældet i denne udgave. 
 Dansk sejlunion holdt en klub  
konference i Vingstedcenteret og der 
er også lidt information her fra  
længere inde i bladet. Konferencen 
hed ”puls og vand i håret”, et af 
resultaterne fra konferencen blev en 
idebank med gode ideer til hvordan 
man kan udvikle de danske  
sejlklubber. Her i Makrellen vil jeg 
rundt omkring i bladet citere nogle af 
de mange gode ideer som blev  
samlet sammen ved arrangementet. 
Hvis man er nysgerrig efter at læse 
mere om sejlsportsligaen, puls og 
vand i håret samt meget mere om 
konferencen kan man følge linket på 
Dansk sejlunions hjemmeside. 
 http://www.sejlsport.dk/mere/puls-
vand-i-haaret 

Jeg har ikke selv læst alle ideer  
gennem så jeg er ikke klar over om 
der også er ideer til hvordan man får 
klubmedlemmer til at sende flere  
billeder, tekst  og andet godt fra alle 
sejlturene og klublivet generelt, ind til 
Makrellen. Behovet er måske ekstra 
stort i år, idet der er kommet lidt flere 
annoncer i bladet og hvis der skal 
være lidt afstand mellem annoncerne 
må der gerne sendes endnu flere 
billeder eller historier ind til Makrel-
len. Så lad dette være en opfordring 
eller en målsætning om at alle  
medlemmer sender et billede eller 
lidt tekst ind i løbet af året. Hvis der 
kommer for meget skal jeg nok prøve 
at fordele det ud på de 3 udgivelser 
klubben har om året. 
 
God fornøjelse med klargøringen af 
jeres både og med ønsket om mange 
gode sejlture. 
 
Med sejler hilsen 
Jakob L.C.. 
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Formanden har ordet 

Med det meste af en mild vinter bag 
os er det rart atter at se dagene for 
alvor bliver længere, og med de  
temperaturer vi har allerede, kunne 
det give håb om en varm og solrig 
sommer. 
 Vore generalforsamlinger har været 
velbesøgt og var præget af  
konstruktive debatter, et af punkterne 
var mastekranen, hvor fundamentet 
efterhånden var præget af tidens 
tand, Jens Peter Jessen foreslog at 
kranen blev flyttet til spunsvæggen, 
som foreslået så gjort. 
Et andet forslag kom fra Harry  
Strange gående ud på at der blev 
oprettet et seniorhold, som kunne 
mødes en gang om ugen med det 
formål at holde anlægget i god stand 
og orden. Med succes er holdet 
etableret og er gået i gang med  
opgaverne, der er ryddet op ved  
miljøstationen, mastekranen er flyttet 
til den nye placering, nedgangen til 
bro 4 er atter løftet på plads og gjort 
fast o.m.a. 
 I bestyrelsen var vi enige om igen i 
år at afholde en frivillig arbejdsdag 
det bliver 3. maJ KL. 10.00 Vi håber 
naturligvis at lige så mange som  
tidligere vil afse tid til at deltage. 
Tak for initiativet til seniorudvalget og 
tak for alle de opgaver i allerede har 
udført.  

 På generalforsamlingen blev det  
besluttet at opstille en betalings-
automat til modtagelse af gæste-
penge, automaten er i ordre og vil 
være klar til sæsonen, den bliver  
placeret ved kontoret,  
afskærmningen til den er ved at blive 
opstillet af frivillig arbejdskraft. 
 På generalforsamlingen blev regn-
skabet ligeledes drøftet, og det blev 
vedtaget en 10% stigning, således at 
der i år skulle være balance. 
 Som mange medlemmer har  
bemærket har vi søgt en ny havne-
mester i Aabenraa Ugeavis, der er 
indkommet mange ansøgninger, i 
uge 11 holder vi ansættelsessamta-
ler. Siden efteråret har Leif Nielsen 
varetaget jobbet med megen  
assistance af Kaj Madsen, stor tak til 
jer en tak som burde komme fra alle 
medlemmer. 
I gennem de senere år har der været 
problemer med at vor kloak stoppede 
til, det medførte bl.a. at vi sidste 
sommer måtte have en slamsuger ud 
en lørdag aften, siden har der været 
en del ping pong med kommunen 
som mundede ud i at der blev  
foretaget en TV inspektion og ud fra 
det blev det nødvendige arbejde ud-
ført så nu er der atter hul igennem – 
rart at vide. 
 Som alle sikkert har bemærket er 
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etableringen af 1. etape af strand-
promenaden i fuld gang, og det forventes 
at indvielsen vil ske sidst i maj, i den for-
bindelse har vi drøftet med ASC om at 
lave en slags ”Åben havn og sejlerdag” 
hvor interesse kan komme og få en  
sejltur, få oplysninger om hvor billigt det  
egentlig er i øjeblikket at komme ud at 
sejle på den ene eller anden måde til 
gavn for tilgangen til vor fælles  
fritidsaktivitet. 
Alle medlemmer ønskes en god  
sæson som jo starter med standerhejs-
ningen – Vel mødt! 
 

Formanden har ordet 

Så er der igen pustet vind i ASC’s restaurant!!! 

Vi byder sejlere og andre velkommen til et nyt køkken, 

hvor vi laver gedigen mad til rimelig priser. 

11.30-17:  Husk altid 3 stk. Smørrebrød m. 1 Øl/   

           vand. Kr. 60,- 

 Tilbud i Marts og April:   
17-21:  Peberbøf m. råstegte kartofler, 2 salater og 

        pebersovs 125,- 
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Projekt ”få vind i sejlene” er sat i søen for at opfylde denne målsætning, der 
kan få smilet frem hos de fleste sejlere. Og ja, det kan lade sig gøre— ikke 
med et trylleslag—men med nytænkning og ved systematisk at arbejde med 
de værdier, vi har i sejlsporten. 

Flere glade sejlere, 
Flere både på vandet og 
Mere liv i havnen 

Styrk sejladsmiljøet. 

Få vind i sejlene. 

”Hvis det sociale fungerer, 

hvis vi kan komme 

nemt på vandet og få 

nogle gode oplevelser, 

afsluttet på land 

i fællesskab med 

gode sejlervenner 

- så virker det”. 

PULS og Vand i håret. 

De ca.150 idéer er ind til videre bebeskrevet i 11 ”indsatsområder”. 
 
 KAPFORMATER 
   BANEFORMATER 
     DOMMERFORMATER 
       LÆRING PÅ VANDET 
         LÆRING PÅ LAND 
           NYE BÅD/SEJLMULIGHEDER 
             KLUBLIV 
               AKTIVERE ERFARNE SEJLERE 
                 AKTIVERING AF ”HELE” HAVNEN 
                   AKTIVERE FORÆLDRE/FAMILIE 
                      MARKEDSFØRING OG SYNLIGHED 

EN PROCES DER TAGER TID. 
 
At få vendt vaner og kulturer tager 
tid. Derfor er vigtigste, at  
processen startes, så skal  
udviklingen nok komme. 
For at kunne strukturere processen 
skal de ideer klubben ønsker at 
arbejde videre med sorteres og 
prioriteres. F.eks i 3 kategorier: 
 
 Favortit: Super ide, det  
       realiseres  med det    
       samme  
 Måske:  God ide, som vi kan    
       realisere, når vi har  
       ressourcerne. 
 Venter:  Ikke lige nu, passer nok 
       ikke til os, vi gør det i   
       forvejen. 
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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 
Mors dag d. 11. maj     Speciel menu fra       268,- kr. 

Pinsefrokost buffet d. 18. og 19. maj fra kl. 12.00   228,- kr. 

Pinsebrunch d. 18. maj fra kl. 09.00-11.00           178,- kr. 

Fars dag d. 5. juni      Speciel menu fra      278,- kr. 

Sct. Hans  grill buffet d. 23. juni fra. Kl. 17.30       198,- kr. 

Åbningstider 

 

Mandag lukket   

(hver mandag fra d.28.april MC-træf) 

 

Fra Påske. 

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.juni-1.september har vi åbent 

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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Fællesturene 

Fællesturene 21-22.juni og den 23-24.august 2014 
 

Fællesture er for alle der gerne vil sejle, måske et sted hen, hvor 

man ikke har været før, det er ikke de lange ture. Dialekter er ingen 

hindring, vi er jo en klub fra et stort område. 

Hvad laver vi (alt er frivilligt): går en tur, laver en konkurrence (leger), 

Snakker- griner- hygger med hinanden, selv om vi er fra samme klub, 

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 man er velkommen med sin mad, man er og-

så velkommen senere, hvis man hellere vil spise ombord. 

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 lørdag, der er ingen tilmelding, og ingen  

Fælles afgang/ankomst, du ankommer blot til gæste-havnen 

Som det passer dig. 

 

På gensyn Evy og Peter Møller- 

Hansen 

Tlf: 75153037 

Mobil 20333038 

Mobil 61603039 

VHF Kanal 68 
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Kapsejladsformater: 
 
SEJL SOM I ER. 
 
Sejl som I er handler om at bruge båd og udstyr, som der er , 
ikke noget med at skifte sejl eller på anden måde optimere bå-
den, trim med det grej, der findes. Nej, her handler det om at få 
alle både til søs med den charme, det har, og så eksempelvis 
lave nogle lokale ”handicapregler”, der sigter mod sjov og balla-
de, mere end milimeterretfærdighed. 
 
Go’ sejlads. 

Læring—på vand: 
 
BÅDHÅNDTERING FOR TURSEJLERE. 
 
Mange tursejlere har udfordringer med at håndtere deres 
båd. 
Dels kan det være den helt nye sejlerfamilie, der aldrig har 
sejlet før, dels kan det være familien som kan sejle, men som 
kun sejler med to mand ombord. 
Disse vil kunne have stor nytte af at lære af klubbens dygtige 
sejlere gennem teori og træningsøvelser på vandet. Det kan 
være havnemanøvrer, spilersejlads eller trim og sejlhåndte-
ring i det hele taget. Alt sammen noget der mere sikkerhed og 
glæde ved sejlads.  
                       Go’ sejlads. 

PULS og Vand i håret, 3 gode idéer 

Aktivere erfarne sejlere: 
 
BLIV MENTOR PÅ EGEN BÅD. 
 
At blive mentor på egen båd handler om, at mange dygtige og erfarne 
sejlere ikke sejler kapsejlads mere. Idéen er, at de sejlere inviterer 
”elever” om bord for at tage ud og ”freestyle”  eller sejle kapsejlads. Her 
skal den erfarne sejler gerne kun være iagttager og coach, en slags 
mentor for de uerfarne. De fleste elsker at formidle deres viden videre og 
se ting blomstre. Til gengæld kan ”eleverne”/gasterne give sejlglæde til 
båden og formentlig også hjælpe til med lidt pudsning og sømandsskab 
om bord. 
                         Go’ sejlads. 
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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 
Med Danmarks 2. bedste hotdog. 
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Pinseturen 

 

Den traditionelle pinsetur afholdes 7-8. juni ved 

”verdens ende” Sønderborg, lige til BB, når man er 

kommet under den nye bro i Alssund. 

 

Lørdag eftermiddag samles vi, for dem der har lyst, til  

social samvær. Ved 17 tiden tænder vi grillen og klubben 

giver pølser og brød. Vores store ABC husorkester, håber 

vi kommer og giver mange numre, så vi får trænet sang 

musklerne og  dansebenene (asfaldtbal). 

 

Er der mere I vil vide eller har I nogle forslag til under-

holdning/ aktiviteter hører vi gerne fra jer. 

Alle er velkommen, så hjælp os med at få en god  

oplevelse igen. 

 

Med sejler hilsen Evy og Peter 

 

Det er også OK at kom-

me i bil eller på cykel. 
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TEL. 74625556 / 20165157 / 

TEL. 74625556 / 20165157 / 20135495 
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Fælles båd-isætning 2014 
 

Klubbens fælles båd-isætning foretages i år: 

Lørdag den12.april 

og 

Lørdag den 26. april. 

Begge dage starter vi kl. 08.00. Prisen for båd-isætning er  

kr.: 700,00 for både op til 10 tons 

Både over 10 tons koster kr.: 1500,00. 

Tilmeldingsliste ligger som vanligt i klubhuset. 

 

For at holde prisen på båd-isætningen nede skal alle 

hjælpe hinanden. 
 

Bemærk: Der står stadig en del bådstativer, som vi 

ikke ved om der er ejere til, da de ikke er mærket med 

navn. De bådstativer som ikke er mærket med navn vil bli-

ve afleveret til  

produkthandleren inden bådisætningerne. 

Fælles båd-isætning 
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PULS og Vand i håret. 

Hej kære sejlere. 
 
Jeg var med på Dansk Sejlunions klubkonference i  
Vingsted Centret. På neden skrevne web adresse kan I se 
hvad der blev tilbudt. De foredrag og workshops jeg var 
med til er dem der står her: 
 
· Præsentation af PULS og Vand i håret /v. Mads Kolte- 
 Olsen 
· Udforske PULS & Vand i håret Workshop 
· Præsentation af sportsbådsmiljø og sejlsportsliga /v.  
 Peter Wolsing 
· Sejlklubben som aktivitetscenter /v. Neptun Vejle og  
 Vedbæk  sejlklub 
· Attraktiv sejlads /v. Thurø og ØRC 
 
I kan se de slides der blev vist og arbejdet med på denne 
side:  
http://www.sejlsport.dk/emner/temaer/klubkonference/  
 
Det var en rigtig god konference med meget dynamik og 
nye ideer og forslag som der bliver gjort noget ved. 
 
Sejler hilsen 
Harry bjørn 

http://www.sejlsport.dk/emner/temaer/klubkonference/
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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 
70 33 33 33 
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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Bådoptagning. 

På Årets Generalforsamling var der 
flere spørgsmål og kommentarer til 
vores fælles Bådoptagning. Det kan 
måske være i fælles interesse, at få 
oplyst hvorledes optagning er  
organiseret, og især den del der  
ligger forud for optagningen. 
Når tilmeldingslisten indeholder ca. 
15 Både eller flere laver jeg 2 tabeller 
i word. Den ene tabel indeholder 
Nummer, navn og størrelse på de 
tilmeldte Både samt deres plads.  
Den anden tabel kommer senere til 
at  indeholder optagningsrække-
følgen. Min tilmeldingsliste bliver  
løbende a’jourført med nye fra- og 
tilmeldinger. 
 Ca. en Uge før optagningen mødes 
Havneudvalgsformanden med en 
gruppe hjælpere på Havnen og flytter 
stativer på plads. Stativerne bliver 
anbragt således, at de mindste og 
dermed letteste Både bliver placeret 
længst fra Kranen og de største og 
tungeste tættest på Kranen. Dermed 
opnår man, at Kranarmen kan nå 
længst ud, og man sparer en gang 
Kranflytning. Når stativerne står på 
deres plads, bliver Bådene flyttet fra 
tilmeldingslisten til rækkefølgelisten. 
Listen bliver korrigeret flere gange i 
Ugens løb, da der er nogle som  
hopper fra og andre kommer til. Hver 
gang listen bliver ændret mailes den 
til Havneudvalgsformanden og 
hjælperne. Den sidste mail bliver 
sendt Fredag. 
På optagningsdagen begynder man 
med den bagerste række og prøver 
at fylde en række ad gangen. 
 Det sker at Bådene fylder mere eller 

mindre, når de kommer på land end 
kalkuleret ud fra de tomme stativer. 
Hvis de fylder mere tages et stativ 
ud, som regel det sidste i rækker. 
Hvis de fylder mindre hentes et  
passende stativ foran. Det medfører, 
at der sker en ændring i rækkefølgen 
enten frem eller tilbage.  
 Jeg henter Bådene ind til optagning 
således, at der ligger mindst 2 og 
venter. Hvis der sker ændringer i 
rækkefølgen, får jeg besked af enten 
Havneudlagsformanden eller en af 
hans hjælpere, således at jeg kan 
advisere de pågældende, helst i god 
tid. 
 Normalt er der tilmeldt 35-40 Både 
og vi plejer at være færdig ca. kl. 
14:00, men meget afhænger af hvor 
meget tid hver enkelt Båd tager. Det 
er især placeringen på stativet man 
ikke har styr på, samt rustne bolte og 
Skruer. 
 
Opsummering:. 

De mindste længst væk fra     
kranen p.g.a. kranarmen. 

De største nærmest kranen p.g.a. 
kranarmen. 

Der tages hensyn til Bådenes 
bredde, så åget ikke skal    
flyttes mere en nødvendigt. 

Kranen må ikke vente på Både. 
 

Med sejlerhilsen 
Egon Marcussen, Ofelia plads 413 
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Besøg hos Elvstrøms Sails. 

Tak til Kim hos Elvstrøms Sails for en god rundvisning og orientering 
d. 25 februar, om sejl og sejlduge, meget interessant at høre om de 
nyeste Epex sejl, som nærmest er det perfekte sejl. Priserne er jo ved 
at nærme sig et niveau hvor vi alle kan være med. 
Tak til alle 25 fremmødte fra ABC og ASC. Vi ses i april til sæson 
start. 
 
Sejler hilsen 
Sejladsud-

valget. 
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Dagen derpå efter stormen i december 

Venligst indsendt af 

Egon Marcussen. 

Plads 413 
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Så er der kapsejlads. 

 

Halløj alle kapsejlere!!! 

 

Så nærmer tiden sig til de dejlige aftenkapsejladser i 2014. 

 

Vi har første tirsdagssejlads i ABC d. 29. april,  

hvor der fra kl.: 1700 er tilmelding og udlevering  

af tider og banekort. 
 

Vi regner med at dem der deltog i 2013 også deltager i år, hvis vi 

ikke hører andet. Ved I om der er nogen nye som vil deltage, eller 

nogen der vil springe fra, så send lige en mail: harrybp@mail.dk,  

eller ring til mig: 29 90 16 16. 

 

I år vil I løbende kunne se resultaterne fra sejladserne, på  

opslagstavlen i klubhuset. 

 

Der vil også være mulighed for andre nyheder på vores  

Facebook side. 

 

Vi prøver i år et nyt beregningssystem for starttider, til  

fordele for de fleste og måske lidt senere start til andre. 

 

Sejler hilsen fra 

Sejladsudvalget. 

mailto:harrybp@mail.dk
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Da jeg på generalforsamlingen fremkom med et forslag om at oprette en 

gruppe af frivillige, blev jeg af formanden opfordret til at tage initiativ til 

og stå for dette. 

Formålet skulle være at aflaste bestyrelsen og en fremtidig havnemester 

med praktiske opgaver, såsom renholdelse af de grønne områder,  

græsslåning, små reparationer m.m.  

Alt sammen i samråd med bestyrelsen og i forhold til opgaverne og de 

deltagende frivillige, og derved mindske udgifterne i klubben, til alle 

medlemmers fordel. 

Vi er sikkert en del der har lidt tid til overs, så derfor… 

Hvis du har tid, lyst og overskud til at deltage i dette projekt så kontakt 

mig på tlf, mail eller skriv dig på listen, så vi i fællesskab kan finde ud  

f at mødes engang imellem, alt efter behov/opgaver. Det kunne være en 

formiddag om måneden, hver 14. dag eller??  

Samtidig kunne vi få en sludder for en sladder om løst og fast, udveksle 

erfaringer, tips og ideer, og drikke en kop kaffe eller en øl  

(hvis det støver). 

 

Tilmelding: 

Ring på tlf. 41 43 07 12   

Eller skriv dig på listen i klubhuset. 

Skriv en mail hvis du har forslag/ideer: abcnior1@gmail.com  

 

Med sejlerhilsen 

Harry Strange (Stine II, plads 229)      

mailto:abcnior1@gmail.com
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En oplevelse med Bodil i december 

Henning Klausen, fra Revolution, var så uheldig at måtte tilbringe de dage 

hvor stormen Bodil gik sin gang over Aabenraa fjord. Uheldigt var det, men 

også heldigt idet han hermed kunne holde lidt øje med udviklingen på hav-

nen. Jeg vil her bringe en kort genfortælling af den logbog han fik skrevet 

undervejs. 

 

04.12.2013. 

Dagen starter godt med at få lagt tag 

på båden så den er klar til vinteren.  

Han er alene om arbejdet og kan se at 

det trækker ud og derfor er nød til at 

blive en dag mere for at få arbejdet 

gjort færdigt. 

 

05.12.2013 

Muligheden for at tage hjem var til 

stede i går, men nu hvor stormen nærmer sig er der ikke andet at gøre end at 

blive og ride stormen af. Presseningen på taget er surret fast og gjort storm-

sikker. 

I tidsrummet kl.12.00 til 14.00 forsvinder der godt og vel 1m vand fra hav-

nen og man kan lige ane at kølen rammer bunden af og til. Det er dog van-

skeligt at konstatere idet blæsten smider båden kraftig fra side til side. Og 

ingen ting har faste pladser mere men flyver igennem luften bl.a. en kop kaf-

fe ryger på gulvet.  Ved klubhuset er der gået en pressenning itu og Hennings 

bil holder lige ved siden af. Han overvejer at flytte den men pga. blæsten og 

risikoen bliver han ombord på båden. 

 

Klokken 17.00 

Vindstødene går kraftigt ind i havnen og det blæser mellem 25 og 50 knob 

fra NW. 

 

Klokken 19.30 

Så er der ingen tvivl, båden står på grund, der er nu blæst så meget vand ud 

af havnen at stort set alle både står på bunden. Blæsten er ikke helt så vold-

som. Det føles som om at blæsten holder på vejret og af og til lukker op og 
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En oplevelse med Bodil i december 

blæser ud med op til 60 knob. Det er 

voldsomt men ikke i forhold til tidligere 

på dagen. Der er nu så meget ro på at 

der kan sættes en pizza i ovnen. 

 

Klokken 20.30 

Pizzaen gjorde godt og båden krænger 

nu ca. 10grader til bagbord og det har 

gjort bevægelserne meget mere rolige. 

Vandstanden er mellem 1,5-2m under 

normal vandstand. I øvrigt har  

MS CARINA, RONJA og  

OFEFENOKE det fint. 

Klokken 03.00 

Henning vågner da det larmer helt 

vildt uden for men det er bare vinden 

som spiller i riggen. Lige nu er  

slagsiden 10- 15 grader og vandlinjen 

er vel ca. 0,5m over vandspejlet. Ved 

kontrolrunderingen kan han se at  

BOLERO (Bavaria) hænger godt i 

fortøjningerne og knæler godt ind 

mod broen. Selv ligger han godt og 

grundigt spændt op i fortøjningerne . 

 

Tilbage under dæk kan han se RORO kajen i projektørlyset og der står en 

hvid mur af vand op som er i konstant bevægelse, meget specielt syn.  

 

Af andre både rundt ved broerne og på 

land har BLAF  bl.a fået flænget sin 

pressening og LAVIDA har fået  

beskadiget 20% af sin pressening og 

det ser ud som om at noget af under-

støtningen er bøjet men den står stadig 

i sit stativet. Under dæk er der lunt og 

godt, barometeret er steget 8 streger i 

løbet af de sidste par timer som lige er 
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gået. Vinden har vendt og kommer nu mere fra Nordlig retning, under alle 

omstændigheder blæser det godt ind og skibet bevæger sig godt i  

vindstødene igen. Der overvejes at lave en aflastning for bagbordsfortøjnin-

gen men det bliver ved overvejelserne og han går til køjs igen.  

Klokken er nu 05.15. 

 

06.12.2013 

Siden kl.08.00 har Henning være oppe og hjulpet til hvor der kan hjælpes. 

Det ligner et rent kaos og umiddelbart ser det ud til at der er knækket 3 pæle. 

Der har vist aldrig tidligere været så lidt vand i havnen, vandstanden er vel 

ca. 2.5-3 m under normal vandstand. Der er stadig lidt skub i vinden men det 

værste er vist overstået. 

 

En oplevelse med Bodil i december 
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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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ABC generalforsamling, formandens beretning 

Aabenraa Båd Club 36. generalforsamling 

26.11.2013 kl. 19.00 på Skyttegården 
Formandens beretning 

Atter er det tiden at gøre status over året der er gået samt at debat-

tere hvad vi ønsker der skal sættes i værk i året der kommer. 

Vi har ved efterårets komme mistet vort medlem Agner Peter  

Nielsen, jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Agner – 

tak. 

Vi startede sæsonen 7. april med standerhejsning og 50-60  

fremmødte medlemmer – flot deltagelse. 

Kapsejladserne startede 30. april og sæsonens løb er der gennem-

ført 16, den 22. juni blev der sejlet Barsø rundt, 31. august blev 

der sejlet Starbæk grund fight i samarbejde med ASC og Kalvø 

Bådelaug Klubmester i år blev Henrik Kjær Hansen, nr. 2 Harry 

Bjørn Petersen og nr. 3 nestor Jørgen Roued – tillykke. 

Tursejlerudvalget har heller ikke ligget på den lade side,  

Pinseturen blev som vanlig henlagt til Verdens ende med fuld  

orkester og ca. 50 deltagere, det må siges at være en populær tradi-

tion, herudover har der været 2 weekend ture 1 til Dyvig og en til 

ABC`s masteskur – det siges at den var hyggelig. 

Festudvalget arrangerede sommerfest 14. september antallet af 

deltagere gjorde at den kunne afholdes i klubhuset, der blev  

serveret lækker mad deltagerne medbragte højt humør og HC  

sørgede fantastisk underholdning, Allan sang virkelig smukt for os 

– tak for en fin fest til festudvalget. 

Der har i nogle år været problemer med opdatering af vor  

hjemmeside, i foråret påtog Johannes Gonge sig opgaven seriøst 

således at den nu virkelig fungerer – tak for det Johannes. 

I år har vi som tidligere modtaget 3 friske ”Makreller” som  

redaktør Jakob har redigeret med meget stof fra udvalg og  
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ABC generalforsamling, formandens beretning 

medlemmer, kan man sige at Makrellen er et vigtigt bindeled i 

klubben. 

27. oktober blev der afholdt standerstrygning som afslutning på 

sæsonen uden overdrivelse den vejrmæssigt bedste i mange år. 

Som et nyt tiltag har ABC i den forgangne week-end deltaget i en 

klubkonference arrangeret af Dansk Sejlunion, i Vingsted Centret, 

på ABC`s vegne deltog Harry Bjørn Petersen. Harry vil under 

eventuelt komme med et indlæg om konferencen. 

I år er der ingen 25 års jubilarer. 

Til slut tak til medlemmer, udvalg og bestyrelsen for samarbejdet 

i det forgangne år, som har bragt os hertil. 

 

Svend-Erik Mundeling 

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 
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Referat generalforsamlingen ABC 

Referat fra Generalforsamling i ABC. 

Afholdt tirsdag den 26. november 2013 kl. 19.00 

Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa 

 

Dagsorden 

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 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Valg af udvalgsformænd m/k 

Eventuelt 

 

Referat 

Formanden startede mødet med at bede generalforsamlingen om stilhed for at mindes Agner 

Peter Nielsen, en af klubbens medlemmer som var afgået ved døden. 

  

Fremmødte: 47 stemmeberettigede medlemmer 

 

Ad 1. Valg af dirigent: Rolf Pistor-Riebold blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne kon-

statere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  Stemmetællere blev udvalgt blandt med-

lemmerne. 

 

Ad 2. Formandens beretning blev godkendt; beretningen er vedhæftet.  

 

Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Laila Carlsen fremlagde regnskabet, som blev 

godkendt. Regnskabet er vedhæftet. 

 

Ad. 4. Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr: bestyrelsen foreslog uændret kontin-

gent /optagelsesgebyr, vedtaget. 

 

Ad. 5. Behandling af indkomne forslag: der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad. 6. Valg af formand: Efter tur afgår Svend E. Mundeling, som blev genvalgt. 

 

Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Efter tur afgår: Kaj Madsen og Aage Mortensen, begge blev genvalgt.  

 

Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Efter tur afgår: Hans Christian Eichner, som blev genvalgt. 
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Referat generalforsamlingen ABC 

Efter tur afgår: Jan Schmidt, som ikke ønsker genvalg. I stedet blev Benny Lau Andersen 

foreslået og valgt 

 

Ad. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Efter tur afgår: Torben Wennike, som blev genvalgt 

Efter tur afgår: Kaj Gregersen, som ikke ønsker genvalg, i stedet foreslås Jesper Ruben  

Hansen som blev valgt 

Efter tur afgår: Susanne Graversen, som blev genvalgt. 

 

Ad. 10. Valg af udvalgsformænd m/k 

Kapsejladsudvalg: Harry Bjørn Petersen som blev genvalgt. 

Tursejlerudvalg: Evy og Peter Møller – Hansen fra Mamimo blev genvalgt. 

Festudvalg: Hans Christian Eichner genvælges. Jonna Damgaard Petersen ønsker ikke  

genvalg, i stedet foreslås Allan Jacobsson, som blev valgt. 

Bladudvalg: redaktør Jacob Lund Christensen blev genvalgt. 

Annoncer: Allan Jacobsson blev genvalgt. 

Webmaster: Johannes Gonge blev genvalgt. 

 

Ad. 10. Eventuelt:  

Harry Bjørn Petersen havde på bestyrelsens vegne deltaget i et seminar afholdt af Dansk 

Sejlsportsunion. Der var 250 deltagere fra 65 klubber som deltog i seminaret. Seminarets 

overordnede tema var: puls og vand i håret og hvordan får vi unge til at interessere sig for 

sejlsport, og for klubberne: attraktive sejlsportsmiljøer. 

 

Harry havde deltaget i en workshop der havde arbejdet med: attraktive tilbud til de unge / 

synliggøre sejlsportsmiljøet /bruge de sociale medier /Facebook /Twitter / mentorordning / 

flotille sejlads / tilbyde SUP, hvor der kan startes med gamle surf brædder /pigesejlads / 

krabbebro som de mindre børn kan bruge / klubben kan værdsætte de nye medlemmer med 

et ”velkommen program” / tilbyde sport om vinteren / lave klubtøj.  

 

Der var mange ideer fremme, og nytænkning blev fremhævet, være åben, tænke nyt og ikke 

lade de gamle traditioner bestemme, - et inspirerende oplæg med mange gode input fra  

Harry Bjørn.  

 

Harry Strange opfordrede ligeledes til at klubhuset blev benyttet mere i vinterperioden, fx at 

der blev afholdt WHF- kursus eller andre kurser der kan være interessante for nye medlem-

mer.  

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.00 

 

__________________________    

Rolf Pistor-Riebold 

Dirigen 
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PULS og vand i håret, 3 gode idéer 

Læring—på land: 
 
POSITIONER OG ROLLER OM BORD. 
 
Det kan være en god ide at få skemalagt, hvem der gør hvad om bord. 
Udgangspunktet kan sagtens ske på land, hvor man har mere ro til at 
fordele positioner og roller (skriv navne og positioner ned). Det giver et 
brugbart billede af, hvorfor alle om bord har en vigtig rolle i målet om 
den samlede succes. Teorien kan justeres i den praktiske sejlads. Brug 
bogen ”kom godt i gang med kapsejlads”, som er god vejledning og 
rettesnor. Husk, vi alle har forskellige kompetencer, temperamenter og 
styrker. 
                               Go’ sejlads 

Klubliv: 
 
ÅBENT KLUBHUS 
 
Med ”åbent klubhus” menes mere end bare den fysiske dør. Kan 
man få gjort sejlklubben til et naturligt mødested, stedet, hvor der 
sker ting, hvor alle aldre forenes, kan man skabe rum for dyna-
mik, der kan have med sejlsporten at gøre, men også gerne akti-
viteter. Det vil være med til at fortælle om den levende og åbne 
kultur, der er omkring sejlsporten. 
                                  Go’ sejlads 

Markedsføring og synlighed: 
 
SYNLIGHED. 
 
Vi lever i et samfund med masser af muligheder og masser af informa-
tioner. Derfor skal man række en finger op, hvis man vil ses. Så hvis 
sejlsporten skal andet end bare gå i arv, må vi være synlige i mediebil-
lede som et attraktivt tilbud. Sejlsporten har en fantastisk historie, der 
samtidig rummer så mange gode billeder af fællesskab, oplevelser og 
begejstring, med vind i håret og vand i hovedet. Så det må anbefales 
at fortælle historien, på web, i tryksager, på biler, beachflag og som 
historier i lokalpressen. 
                                  Go’ sejlads. 
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Dansk sejlunions klubkonference 

Puls og vand i håret.  
 
Dansk sejlunion afholdt seminar/konference i Vingsted Centret fredag og lørdag. 
250 deltagere fra 65 klubber. 
Det overordnede tema var: Hvordan får vi de unge til at interessere sig for sejl-
sport og for klubberne, Attraktive sejlsports miljøer. 
Det var lavet som wordshops med følgende temaer: 

 Sejlklubben som aktivitets center 

 Fællesskabet og den frivillige kultur 

 Attraktive sejladstilbud og bådtyper 

 Aktiverende sejladser 

 Uddannelse og træning. 

 Trænere og instruktører 

 
Bla. Foreslog vi i vores den ene workshop: Sejlsportens dag. 
Vi skal give attraktive tilbud til de unge. Bruge de sociale medier, Facebook og 
Twitter f.eks. Vi skal ud i medierne så meget som muligt, også lokalt. 
Vi er jo fælles om det samme element, vandet, fjorden og havet. Det skulle jo ger-
ne give fællesskab på vandet om det er sejl eller motor, uanset og det er via HK 
eller naturkræfter. 
 
Vores klub er en bådklub med plads til alle typer både. 
Vi skal synliggøre sejlsportsmiljøet, ikke være bange for noget nyt, modtage nye 
medlemmer på en god måde. Nytænkning, komme med ideer, det gør ikke noget 
om det er rablende skørt, vær åben, tænke nyt, væk med de gamle traditioner, 
eller i hvert fald ikke lade de gamle traditioner bestemme. 
 
Vi kunne f.eks. starte med en krappebro, det vil sætte en snebold i gang. (h. eller 
v. for kranbroen) 
Der er en drengerøv gemt i os alle, deltage i tirsdagssejladser, der kunne vi jo 
tilbyde en Mentor ordning. Vi kunne arrangere en fortillie sejlads, tilbyde SUP, 
starte med gamle surfbrædder. 
 
DS starter en sejlsportsliga i 18 klubber. De havde en ide om at book en båd, en 
klub køber en båd og man kan booke tider på den, det bliver en fremtid. DS hjæl-
per med financeringen. 
 

Nedenfor en gengivelse af den præsentation Harry Bjørn gav ved ABC’s generalforsam-

lingen 2013. 
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Puls og vand i håret 

Jeg hørte om en super vellykket pige sejlads i Thurø med ekstrem mange deltage-
re. 
 
I Kbh. var der en klub som lavede ØRC Øresunds Rally for Crusers (ARC) skør sej-
lads men sjov og mange deltagere, til Malmø. 
Alt hvad der kan sejle, det er let, sjovt og giver sammenhold. 
KIRC fra Julsminde til Bogense noget af det samme. 
 
Jeg hørte formanden for Vejle Sejlklub fortælle en gribende beretning om ombyg-
ning af vejle Lystbådehavn, som nok er blevet til Nordeuropas flotteste lystbåde-
havn. 
Om Vedbæks sejlklubs surfafd. som utrolig sjov og lige til. F.eks om SUP bølgen er 
bare in for tiden. 
 
DS tilbyder at alle klubber kan prøve de nye sejlsportsbåde f.eks. en J70. 
 
PÅ Facebook er der kommet et talerør Ung til ung – Dansk sejlunion. 
 
I ABC kunne ud over det vi ellers gør af gode happenings, lave Mentor, Fortilliesej-
lads (andemor), 
tilbyde børnehaver, vuggestuer, de små klasser at bruge vores krappebro, købe 
veste mm. Snebold effekt. Købe en båd til booking, nogle medlemmer kunne måske 
oprette en delebåd. 
Klubhus: Banko, spil, anden sport end sejlsport, TV så unge kunne bruge til spil. 
Klubben: Værdsætte nye medlemmer med et ”velkommen program”, tilbyde sport 
om vinteren, svømning, vinterbadning og lign. lave klubtøj så vi bliver synlige. 
 
Vi skal lære at være meget mere åbne for folk udefra. Sure gnavne medlemmer der 
hænger på deres stampladser i havnen og lign. danner en mur for adgang udefra, 
folk tør ligesom ikke at henvende sig. Lystbådehavne virker som ”noget lukket og 
adgang forbudt”. 
 
Lad os alle samarbejde åbne os bredt på nytænkning og ideer, åbne dørene for folk 
udefra. 
 
Harry-Bjørn 
Kapsejladsudv. 
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Generalforsamling i ABC A.m.b.a. 
26.11.2013 kl. 20.00 på Skyttegården 

Formandens beretning. 
Atter et år rinder for ABC A.m.b.a. så det er tiden herfra at berette om 
hvad der er sket i vort selskab. 
Vi startede dette år med ingen havnemester at have, vi fik 3  
uopfordrede ansøgere til jobbet, hvorefter vi efter bedste  
overbevisning valgte at indgå aftale med Johannes Hansen som til-
trådte 1. april. I løbet af sæsonen har der været nogle uoverensstem-
melser som har bevirket at aftalen med Johannes ikke er  

blevet fornyet, vi står således igen uden havnemester. For ABC 
A.m.b.a. er udgiften til havnemester ca. 1000,- kr. pr. bådplads - en 
stor post, og selv med dette beløb vil det ikke være muligt at ansæt-
te en havnemester på fuld tid, forskellige løsninger har været disku-
teret bl.a. at anskaffe en betalingsautomat til indbetaling af gæste-
penge, senere skal vi behandle et forslag om anskaffelse af en så-
dan, herefter vil det være op til den kommende bestyrelse at finde en 
havnemester til at udføre de nødvendige opgaver. Efter Johannes 
fratrådte har Leif Nielsen varetaget havnemesterjobbet bistået af Kaj 
Madsen. 

Efter beretningen vil jeg opfordre til at vi tager en diskussion om det 
fremtidige havnemesterjob, hvor vi tager stilling til om vi skal bruge 
flere penge på denne funktion, eller som vi er begyndt med at lave 
arbejdsdage skal udvide dette til f.eks. at der også bliver en arbejds-
dag i løbet af eftersommeren, det har jo vist sig en stor  
interesse for at være med og det kan vi i bestyrelsen være meget til-
fredse med. 
Af nye tiltag i år kan nævnes bimålere som det er min opfattelse at 
medlemmerne har taget godt imod, vi kan i hvert fald  
konstatere at strømforbruget er faldet, og dertil fremgår årets  
forbrug over bimålerne ikke af regnskabet før næste års regnskab fo-
religger. Kaj Madsen har monteret port i masteskuret således at vi nu 
har garage til plæneklipperen, i klubhuset er der monteret kodelås 
med samme kode som til bommen, dette for at sikre at klubhuset er 
aflåst og således at uvedkommende ingen adgang har, det har været 
et problem at døren dagligt har stået uaflåst. 
Som vi alle ved og kan se er vor vinterplads ikke for stor, det medfører 

ABC A.m.b.a. generalforsamling, formandens beretning 
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at de både der kommer sidst op skal først i, medmindre man bruger 
en mobilkran som nu med Skak til de fælles optagninger isætninger, 
der er en tendens til at flere vælger at komme  
individuel op, som så betyder at der er færre til de fælles, det kan 
medføre at vi ikke kan få mobilkranen til gunstig pris, resultatet bliver 
at de både der står længst væk ikke kan komme tidligt i vandet, så 
venligst tænk over det! 
Den 4. maj havde i frivillig arbejdsdag, mange medlemmer fra nær og 
fjern afsatte dagen for at deltage og mange opgaver blev udført – tak 
til alle deltagerne! 
Der vil altid være mange ting der trænger til en kærlig hånd, så frem-
over vil det have god mening at have sådanne arrangementer hvert år 
det er jo også med til at fremme de personlige relationer på havnen. 
Til sidst vil jeg benytte lejligheden at takke alle medlemmer der har 
ydet en indsats for vor havn, Tak til Laila for alle de timer du har brugt 
med at få vort regnskab udført. Tak til Leif for din  
indsats når det kniber har du altid en løsning og klar til at tage fat. Tak 
til Åge for din flittige og ærlige måde at løse opgaverne på. Sidst og 
ikke mindst tak til Kaj for alle de mange mange  
løsninger du har leveret i årets løb. 
Dette var min beretning 
 

Svend-Erik Mundeling 
 

ABC A.m.b.a. generalforsamling, formandens beretning 
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Referat fra Generalforsamling i ABC A.m.b.a. 
Afholdt tirsdag den 26. november 2013 kl. 20.10 
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  
9.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer     
10.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
11.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
12.  Valg af udvalgsformænd m/k 
13.  Eventuelt 
 
Referat 
Fremmødte: 47 stemmeberettigede medlemmer 
 
Ad 1. Valg af dirigent: Rolf Pistor-Riebold blev valgt som dirigent. Rolf Pistor-  

    Riebold konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Stemmetællere 
    blev udvalgt blandt medlemmerne. 

 
Ad 2. Formandens beretning: formanden opfordrede medlemmerne til at  
  deltage i de fælles bådoptagninger for herved at muliggøre at vi fortsat kan  

    holde en fornuftig pris på kranen og få den store kran til at komme. Med    
    Skaks kran er det også muligt for medlemmer som fx står inde bagerst kan  
    komme i vandet efter ønske. hvilket vil være svært, hvis vi ”kun” har ASC’s  
    kran til isætningen, da den skal starte fra en ende af, og ikke kan række ind i 
    midten af pladsen for at sætte en båd  i vandet. Optagning / isætning gav  

  anledning til en del drøftelser. Der var ønske om at få  optagelisten ud på   
    hjemmesiden /nogle synes optagningen gik for hurtig  /andre at man skulle  
    dele bådene ind i 2 hold osv.   

  Formanden orienterede forsamlingen om, at der er et stort arbejde for  
  bestyrelsesmedlemmerne og Egon med bådoptagningen: optagelisterne  
  rettes  løbende til, ofte 5-6 gange for en af optagningsdagene pga.  
  medlemmers ændrede ønsker/behov, stativerne køres frem hvilket tager ca. 

    3 arbejdsdage og de 2 dage med selve optagningen hvor bestyrelsen og   
    Egon også arbejder hele dagen.  

  Beretningen blev godkendt og er vedhæftet 
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Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Laila Carlsen fremlagde regnskabet. 
    Der  blev givet udtryk for at regnskabet var mindre tilfredsstillende da  

  forbruget var  større end indtægterne, der manglede gæstepenge, og at    
    egenkapitalen blev mindre år for år. Diskussionen bølgede frem og tilbage og 
    til sidst måtte dirigenten bede forsamlingen om ro og orden samt en  

  anstændig tone. Herefter blev regnskabet godkendt.  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: Medlemmer foreslår en    

    10 % ‘s stigning, vedtages.  
  Det blev besluttet hæve afgiften pr. båd og havneafgift med 10 %.  
  Det blev besluttet at havneafgift for gæstesejlere skulle matche ASC’s  
  takster. 
 
Ad. 6. Fastsættelse af gebyr, som også omfatter redskabsskur: dette fastsættes 

    af bestyrelsen  
 
Ad. 7. Behandling af indkomne forslag: der var indkommet 2 forslag: 
  Forslag 1.: anskaffelse af en betalingsautomat 
  Forslag 2.: debat om opdatering af mastekran. Dette punkt blev flyttet til    

    eventuelt, da der ikke var tale om et konkret forslag. 
 
  Behandling af forslag 1.: forslaget går ud på, at vi anskaffer en betalingsauto

    mat til kreditkort, hvorved gæstesejlere betaler havnepenge. Der var en del  
    meninger om det var en god metode, - nogle havde oplevet at havne havde  
    fjernet automater igen, andre at ASC har en sådan automat og drøftelserne  
    kørte ud på et sidespor idet ansættelse af en ny havnemester blev ført ind i  
    drøftelserne.  

  Forslaget om anskaffelse af en betalingsautomat blev dog vedtaget med 36  
    stemmer. 

 
Ad. 8. Valg af formand: Efter tur afgår Svend E. Mundeling, som blev genvalgt. 
 
Ad 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
  Efter tur afgår: Efter tur afgår: Kaj Madsen og Aage Mortensen, begge blev  
  genvalgt.  
 
Ad 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
  Efter tur afgår: Hans Christian Eichner, som blev genvalgt. 
  Efter tur afgår: Jan Schmidt, som ikke ønsker genvalg. I stedet blev  
  Benny Lau Andersen foreslået og valgt 
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Ad. 11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
  Efter tur afgår: Torben Wennike, som genvælges 
  Efter tur afgår: Kaj Gregersen, som ikke ønsker genvalg, i stedet foreslås  
  Jesper Ruben Hansen som blev valgt. 
  Efter tur afgår: Susanne Graversen, som genvælges. 
 
Ad. 12. Valg af udvalgsformænd m/k 
  Miljøudvalg: Kaj Madsen, og Hans Jørgen Hagensen blev genvalgt.  
  Yderligere vil den kommende havnemester indgå i udvalget. 
 
Ad. 13. Eventuelt 
 Jf. forslag 2 blev mastekranen og dens placering debatteret idet der er  
 kneben med plads til større både, og kranen kan vride hele broen, hvilket 

kan ses som et tegn på at de bærende pæle ikke ’har det så godt’ længere. 
Der var forslag om at lave en spunsvæg ved mastekranen, købe en større 
”betalingskran” og alternativt at flytte mastekranen hen til den eksisterende 
spunsvæg. Bestyrelsen arbejder videre med ovennævnte problematik. 

 
 Harry Strange foreslog at der oprettes et seniorhold, som i vinteråret kunne  
 mødes og foretage forefaldende vedligeholdelse, oprydning og lignede.  
 Formanden udnævnte straks Harry som formand for et sådan veteranhold, 

og medgav bestyrelsens fulde opbakning til et sådan initiativ. Yderligere var 
der 2 andre medlemmer som var interesseret i arbejdet. 

 

 Der var ønsker om at få ophængt medlemsliste, så man kunne ringe til et 
andet medlem hvis der var problemer med vedkommendes båd. Ønsket 
blev afvist pga. risiko for misbrug. Bestyrelsen henviste til at man hvis man 
så problemer med en anden båd kunne ringe til havnekontorets telefon. 

 
_________________________    
Rolf Pistor-Riebold 
Dirigent 

Referat generalforsamling ABC A.m.b.a. 
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Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 16.01.2014 

 
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. Aktivitetsmøde. 
4. Sangbog. 
5. Makrellen 
6. Næste møde 
7.  Eventuelt 
 

Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
 
Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget et brev fra et medlem af vores  
   bådklub. Brevet omhandler en del påstande om luftfugtighed, risiko for  
   råd/skimmelsvampe i forbindelse med klubhusets opvarmning.  
   Medlemmet anklager havneudvalgsformanden for, at der ikke er taget   
   højde for medlemmets advarsler herom til havneudvalgsformanden.  
   Bestyrelsen har også underøgt emnet og den samlede bestyrelse  
   fastholder beslutningen om at spare på energien og opvarme klubhuset  
   til de 10 grader i vinterperioden. Bestyrelsen betragter hermed ’sagen’   
   som afsluttet.SEM svarer på brevet 
 
Ad. 3. Aktivitetsmøde med udvalgene afholdes tirsdag den 18.2. kl. 18.00.  
   SEM kontakter udvalgene. 

  
Ad. 4. Sangbogen er der kommet enkelte input til. AaM laver et udkast til en 
   ny sangbog 
 
Ad. 5. Makrellen næste udgave af Makrellen blev drøftet 
 
Ad. 6. Næste møde afholdes tirsdag den 25.2 kl. 19. 
 
Ad. 7. Eventuelt under dette punkt drøftede bestyrelsen klubbens  
   ordenregler, som bestyrelsen oplever igen i denne vinter, - hvor der ikke 
   er en havnemester, - men bestyrelsen som ‘fører tilsynet med havnen’.  
   De ting bestyrelsen oplever, er fx: døre som ikke låses efter reglerne,   

ABC referat bestyrelsesmøde 16.01.2014  
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   porcelæn bliver ikke vasket op efter brug (der stod mange kopper i    
   håndvasken før bestyrelsen vaskede dem op) der bliver sat sikringer i  
   elinstallationer, så el-radiator kan benyttes osv.  
 
                     AaM.            

ABC referat bestyrelsesmøde 16.01.2014  

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 16.01. 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 
4. Seniorgruppen 
5. Pæle og broer. 
6. Anskaffelse af ’havnepenge automat’  
7. Økonomi, aftale med bank 
8. Ledige pladser 
9. Båd-isætning 
10. Ny promenade 
11. Fællesmøde med ASC 
12. Næste møde. 
13. Eventuelt 

 
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. 
 
Ad. 2. Indgået post: der er modtaget 2 uopfordrede ansøgninger til  
   stillingen som havnemester. 
 
Ad. 3. Havnemester: der indsættes et stillingsopslag til den ledige stilling i   
  Ugeavisen. SEM og AaM udarbejder et udkast hertil. 
 
Ad. 4. Seniorgruppen: når gruppen er etableret udarbejder seniorgruppen i  
  samråd med bestyrelsen  en liste over de forskellige opgaver gruppen    
  ønsker at arbejde med. 

ABC A.m.b.a. referat bestyrelsesmøde 16.01.2014  
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Ad. 5. Pæle og Broer: LN har kontakt med firmaet Brolars angående  
   slåning af nye pæle. Reparation af broer er et punkt til den frivillige  
   arbejdsdag. 
 
Ad. 6. Havnepenge automat: SEM bestiller automaten hos Beas.  
   Automaten bliver placeret mellem døren ind til handicap toilettet og  
   havnekontoret hvor der er adgang til internet. Der bliver lavet en  
   læskærm, så automaten er beskyttet mod vejr og vind. 
 
Ad. 7. Økonomi: AMBA’et har en aftalekonto med indestående på  
   kr. 500.000. Dette beløb flyttes til etårig aftale hvor der tilskrives en  
   højere rente end på en aftalekonto. For at der er likviditet i AMBA’et  
   hele året lånes der kr. 100.000 i Bådclubben. Der udstedes et  
   gældsbevis i forbindelse med transaktionen. 
 
Ad. 8. Ledige pladser: der er p.t. 10 ledige pladser 
 
Ad. 9. Båd-isætning: LN kontakter Skak for at bestille isætning til den  
   12.4 og 26.4 
 
Ad.10. Ny promenade: SEM orienterede fra mødet d.17.12  med Aabenraa 
   kommune vedr. den nye promenade. ABC – bestyrelse havde  
   indsigelse imod Kommunens planlagte promenadesti. Kommunens plan 
   ville for os betyde at græsplanen foran bygningerne ville blive delt af en 
   sti, og Kommunen ville derved inddrage en del af vores areal til den nye 
   promenade. Der kommer en ny plan fra kommunen sidst på foråret. 
 
Ad.11. Fællesmøde med ASC søges afholdt den 5.2 eller den 19.2. SEM  
   kontakter ASC. 
 
Ad.12. Næste møde afholdes tirsdag den 25.2. 
 
Ad. 13. Eventuelt der er standehejsning den 13.4, og frivillig arbejdsdag   
    den 3.5, hvor vi starter kl. 10. 
 
      AaM. 

ABC A.m.b.a. referat bestyrelsesmøde 16.01.2014  
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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   Sidste tirsdags sejlads 

Oktober 26 Kl.: 12.00 Stander - strygning 

Oktober 26   Deadline for Makrellen 

November 25 Kl.: 19.00 Generalforsamling 

Marts; 

2015 1   Deadline for Makrellen 

    

Aktivitetskalenderen 2014 


