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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:
Harry Bjørn Petersen
harrybp@mail.dk: +45 29 90 16 16
Tage Møller
Henrik K. Hansen

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

Havnegruppen:
Svend Mundeling
Kaj Madsen
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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Makrellen

Redaktøren har ordet
Sommeren er sejlet i havn og mange af bådene er allerede kommet på land. Årets
sidste udgave af Makrellen er også landet. Og der er en bred vifte af informationer
fra de aktiviteter som er blevet afviklet i løbet af sæsonen. Diverse kapsejladser har
fundet deres retmæssige første, anden og tredje pladser og klubfesten ser ud til at
have været en succes endnu engang. Bestyrelsen har heller ikke ligget på den lade
side og der er adskillige referater som man kan fordybe sig i og få god information
om hvilke opgaver der hele tiden skal tages hånd om.
Generalforsamlingen nærmer sig også så husk at sætte kryds i kalenderen. Man
kan også i år melde sig til spisningen før generalforsamlingen hvis man vil have lidt
godt i maven inden generalforsamlingen.
Jeg har før på denne plads efterlyst lidt billeder og en sejlerhistorie fra jer medlemmer og denne gang er ingen undtagelse. Så ligger I inde med et godt billede fra
sejlturen i sommers, har en god historie som i gerne vil dele med klubben eller har I
fundet/opfundet nogle gode tips og tricks til bådhåndtering, vedligeholdelse eller
noget som bare gør det nemmere eller sjovere at sejle. Så hold jer ikke tilbage,
men send en mail til makrellen@abcbaadclub.dk.
God fornøjelse med Makrellen.
Med sejler hilsen.
Jakob L.C.

Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Læring— på vand
WET— NOTES.
Wet-notes er et populært udtryk for notesbog, der kan bruges til søs, og som gerne skal
kunne tåle vand. I denne bog noteres ALT. Hvad der kan have betydning for sejladsen.
Det kan være opsætningen af bådens rig. Det kan være historisk om, hvordan lokale vind
– og strømforhold er. Det kan være noter om bådens trim i forskellige vindstyrker, faldspændinger, skødepunkter, sejlpinde m.m. Alt sammen informationer, som kan være med
til at optimere dagens sejlads. Wet-notes kan købes på www.sejlershoppen.dk
Go’ sejlads.
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Formanden har ordet
Dybt hælder året i sin gang og det betyder jo at de der ønsker det har
båden på land i vinterhi, og sæsonen slutter med standerstrygningen.
De fælles bådoptagninger er forløbet fint en stor tak til de medlemmer der
har planlagt og gennemført disse, 2 medlemmer der ikke skulle have båd
op i første optagning hjalp hele dagen, det må man kalde at vise
samfundssind.
Vor havnemester Hans Jørgensen har opsagt sin stilling, Hans har
problemer med bentøjet og skal have 2 nye knæ. Dette har medført at vi
har ansat Laurids Nielsen som havnemester, Laurids har i forvejen et
haveservicefirma, så det passer fint med jobbet som havnemester. Laurids
har virkelig gjort meget for at sætte sig ind i jobbet, for det første at
gennemgå alle pladser og ajourført belægningen. Netop nu er en stor
opgave jo også at få stativerne frem på pladsen og alt det andet som hører
årstiden til, bl.a. rengøring af bad og toiletter, i de 5 år jeg har været
formand har der været klager fra medlemmer over rengøringen det er
efterhånden blevet trivielt at høre på, det bedste ville jo være at de der
benytter faciliteterne afleverer dem i samme stand som de ønsker at
modtage dem basta! Vi kan ikke have en ansat til at stå udenfor døren til
at gå ind og gøre rent efter hvert besøg, så derfor vær med til selv at
højne standarden, vi kan sætte spand m.m. derind, og så ikke mere brok
over rengøring.
Som i sikkert har bemærket har vi fået rammeslaget på land,
seniorgruppen er gået i gang med istandsættelsen, et medlem har været så
venlig at skaffe nye wirer til hejs og slag, et andet har fået den
påhængsmotor som skal monteres til at fungere vi mangler bl.a. træ til
dørken, men foreløbig stor tak til seniorgruppen
Vi har omsider fået betalingsautomaten leveret og den er testet af 1
gæst, så fra næste år er den i drift, så der er ikke mange undskyldninger
for ikke at betale gæstepenge.
På generalforsamlingen i år har Leif Nielsen valgt ikke at genopstille, så
der skal vælges en ny, at finde en der har mulighed for at bruge så meget
af sin tid som Leif har gjort gennem årene vil være meget svært, vi er alle
Leif en stor tak skyldig. Ligeledes på generalforsamlingen vil bestyrelsen
fremsætte forslag om at alle stativer på pladsen der kan klappes sammen,
skal umiddelbart efter søsætningen klappes sammen af bådejeren. Alle
stativer på pladsen der ikke kan klappes sammen skal inden optagningen i
2o16 være ændret eller erstattet så de kan klappes sammen. Nye
ABC
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Formanden har ordet
medlemmer som skal stå på vinterpladsen må udelukkende bruge sammenklappelige stativer/bukke, ikke flere vogne på pladsen om sommeren.
Derudover foreslår bestyrelsen de løbende ydelser forhøjet med 10%, med
henblik på konsolidering. Gæstepenge 120 kr + 10 kr. for strøm fartøjer over
12 m 150 kr. + 10 kr. for strøm
I sommer var vi udsat for et lynnedslag som medførte en del skade på kabler
og målere m.m., behandlingen af skaden hos Tryg har været tilfredsstillende.
Promenaden på vor del er nu igangsat som mange sikkert har bemærket, en
lidt kaotisk planlægning, jeg fik melding fra kommunen torsdag i uge 42 om
at man startede mandag i uge 43, vi havde da intet hørt siden før sommerferien, man har så lovet det vil være færdig til jul, og klar til fælles indvielse
i forsommeren 2015.
Slutter med at takke alle medlemmer der har ydet en indsats for klubben, tak
til bestyrelsen og udvalg for alt det arbejde der er gjort for vor fælles
klub/havn.
Dette var surt og sødt herfra.
Svend-Erik Mundeling
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Nye båd/sejlmuligheder
DELEBÅDE.
For at skaffe flere sejlmuligheder og få aktiveret bådene i havnen, kan det være
en idé at opfordre folk til at dele deres båd med andr. Det kan give mange fordele:
båden bliver brugt, der er flere hænder til vedligholdelse og mange flere til at dele
udgifterne. Delebåde kan administreres via nogle fornuftige kontrakter, som evt.
kan administreres af sejlklubben. Delebådeidéen behøver ikke være permanent
for en bådejer, men kan fx benyttes i perioder, hvor familie og arbejde tager meget
tid.
Go’ sejlads.
Aktivering af hele havnen.
BÅDSMANDSSERVICE.
Bådsmandsservicen består i, at sejlklubben aktivt kommer i dialog med alle bådene på havnen. Det kan bl.a. ske ved, at alle ”ikke-bådejere” - ungdom, gaster og andre—hjælper i
det store fællesskab med vedligehold, pasning, bådoptagning m.m. Til gengæld for at aktivere bådejerne, der efterfølgende føler sig velkomne og motiverede til at blive en del af de
både, klubbens sejlere kan være med på som gaster og måske instruktører. Flere både giver
flere sejlmuligheder.
Go’ sejlads.

Klubliv.
SEJL OG HYG.
En af hjørnestenen i at skabe et succesfuldt klubliv er at få det sociale og det sportslige til
at fungere hånd i hånd. Derfor vil det være meget givende at kunne skabe en kultur, der
lægger op til at se tingene i sammenhæng. Så hvis tanke og faciliteter lægger op til ”sejl og
hyg”, er meget vundet. Så ligegyldigt om der skal sejles tur, kapsejlads eller freestyle —
så skal der selvfølgelig også ”hygges”. Den perfekte kombination er ”nemme” både at
kunne komme til og gode hænge ud — faciliteter på land.
Godt klubliv.
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Tirsdagssejladsen

Foto: I midten første plads: Bo Christensen fra Duo
Til venstre anden plads: Harry-Bjørn Petersen fra Ocean One
Til højre tredje plads: Knud Erik Lund fra Sweetheart
Husk: Der er ris/ros/evaluerings aften i ABC klubhuset
d. 28 oktober kl.: 1900 for alle deltagere med besætning.
Vi er lydhør over for nye ideer fra alle.
Der er gratis kaffe/øl/vand og brød.
Vi ses!

Følg os på Facebook: Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd.
ABC
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Båd

Referat
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 25.06. 2014

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen(LC) og
Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
Behandling af skitseforslag fra Aabenraa Kommune ang.
Strandpromenade etape 2,
Ledige bådpladser, hvor mange og hvilke.
Havnemester
Eventuelt
Ad. 1. Aabenraa Kommune har til ABC fremsendt et skitseforslag over den næste
etape af strandpromenaden. Bestyrelsen drøftede indgående dette oplæg til
den nye strandpromenade. Aabenraa Kommunes forslag til den nye
strandpromenade vil tage næsten al plads af ABC’s areal vest for
servicebygningen.
Bestyrelsen udarbejdede en indsigelse mod skitseforslaget. Skitseforslaget
og indsigelsen hertil er vedlagt som bilag.
Ad. 2. Ledige bådpladser: om der var ledige bådpladser kunne man umiddelbart
ikke udlede ud fra kartoteket og havnemesteren var ikke til stede. LC
undersøger.
Ad. 3. Havnemester: SEM og LN afholder møde med havnemesteren den 7.7., for
at gennemgå havnemesterens arbejdsopgaver jf. Arbejdsbeskrivelse for
havnemester.
Ad. 4. Eventuelt: Nets har nu endelig godkendt vores ansøgning angående kredit
kortautomat til vores billetautomat.
AaM.

ABC
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Ny havnemester i ABC.

Havnemester i ABC Laurids Nielsen

SÅ ER DET IS-TID
Lækker gammeldaws vaffelis
Soft ice
Flere forskellige slags ispinde
Fornuftige priser.
ABC
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TEL. 74625556 / 20165157 /

TEL. 74625556 / 20165157 / 20135495
ABC

12

Makrellen

ABC

13

Makrellen

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa
Båd Club A.m.b.a.; 20.08. 2014
Båd Club; 20.08.2014
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen
(LC), Kaj Madsen(KM), og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidst
bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Sommerfest
Makrellen.
Næste møde
Eventuelt

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen
(LC) Kaj Madsen(KM), og Aage
Mortensen(AaM)

Ad. 1. Referatet fra sidste møde
godkendes.

Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidst
bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Havnemester
Betalingsautomat
El-anlæg
Rammeslag
Bådoptagning
Næste møde.
Eventuelt

Ad. 2. Indgået post: Der er ikke
modtaget post.

Ad. 1. Referatet fra sidste møde
godkendes.

Ad. 3. Sommerfest: festudvalget har
lavet opslag om tilmelding til
sommerfesten, som afholdes
d. 13. sept. Kl 19

Ad. 2. Indgået post: der er modtaget en
mail fra kapsejladsudvalget, som
forespørger om der kan skaffes
flere pladser i klubhuset, da der er
’overfyldt’ i klubhuset, når der
afholdes kapsejlads. Ændring af
indretningen i klubhuset overvejes.

Ad. 4. Makrellen: I næste nr. af
Makrellen skal det fremgå, at der
er problemer med orden /
oprydning på miljøstationen. De
sidste numre af Makrellen har
været af en meget kraftig
papirkvalitet, hvilket fordyrer
portoen. AaM tager kontakt til
trykkeriet.
Ad. 5. Næste møde afholdes den
25.9. kl. 19.

Ad. 3. Havnemester: der afholdes et
møde med havnemesteren
d. 28. aug. I mødet deltager SEM,
LC ,AaM.
Ad. 4. Betalingsautomaten er nu klar til
aflevering sidst i uge 34. Den
lange forsinkelser skyldes en
manglende godkendelse fra NETS.

Ad. 6. Eventuelt: der afholdes revision af Ad. 5. El-anlæg: de bi-måler som blev
ødelagt ved lynnedslaget skal
regnskaberne den 23.10 kl. 18.
sendes til leverandøren, så vi kan
få en pris på, hvad det vil koste at
AaM.
ABC

14

Makrellen

få dem repareret, eller få nogle
nye. Føleren ved ’lede-lysene’ i
indsejlingen afleveres til vores
elektriker, så vi kan få en ny..
Ad. 6. Rammebeslag: SEM kontakter
Aabenraa havn for at få vores
rammebeslag søsat, og sejlet om
til ABC, så vi kan få det på land og
klargjort.
Ad. 7. Bådoptagning er fastsat til den
25. oktober og 8. november. LN
kontakter Skak
Ad.8. Næste møde afholdes
den 25.9. kl. 19.00
Ad. 9. Eventuelt vi har modtaget nogle
fribilletter til Hanseboot udstilling.
Biletterne gives til de 3
medlemmer af kapsejladsudvalgt.
Der kommer et tilbud fra firmaet
Meldgaard, på afhentning af al
vores affald.
Der afholdes revision
den 23.10. kl. 18
AaM

Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Klubliv.
MAD/KAGE— KONKURRENCE.
Hvad har mad med sejlsport at gøre? Absolut ingen ting— men det er en væsentlig del af
et konstruktivt klubliv. Derfor kan det være en idé at lave en event ud af ”maden”. Det
kan fx gøres ved at lave den store konkurrence om den helt unikke ”klubspecialitet”, som
bliver serveret i løbet af året. Hvem har ikke hørt om ”Ruths drømmekage”, ”Optiernes
kagemand”, ”Pouls skippergryde” eller ”Nikolajs julegløgg”?
Godt klubliv.
ABC
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Affaldsinformation fra bestyrelsen.

Affaldshåndtering
Gennem hele sæsonen har det været et problem,
at vi ikke sorterer vores affald men blot smider det
tilfældigt i miljøstationen.
Dette koster vores klub – og dermed
dig – ekstra penge.
Alt affald skal sorteres og i de rigtige
containere, hvilket ikke sker, og dermed skal vi betale mere for at
få affaldet bortskaffet.
I foråret stod der fx mere end 20 forskellige dunke med spildolie.
Dette er meget uhensigtsmæssigt, da der ved regnvejr er stor
risiko for at disse dunke løber over og derved laver olieudslip i
Mølleåen,

Det kan en sejler ikke være bekendt.

ABC
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Klubliv
ÅRETS ”PRISER”.
Folk kan lide at få anerkendelse og værdsættelse. Specielt inden for det frivillig
arbejde, hvor ”lønnen” er en relativ størrelse. Derfor er det en god idé at uddele
årlige priser—hellere en for meget end en for lidt. Ved at gøre det lidt højtideligt
kan der skabes et moment af opmærksomhed, der kan profilere sejlsporten lokalt.
Somforslag til priser kan nævnes: årets hjælper, årets sejler, årets mentor, årets
instruktør, årets freestyler, årets gode idé, årets hjælpebåd m.fl.

ABC
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Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 25.09. 2014
Båd Club; 25.09.2014
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen
(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen
(LaN) og Aage Mortensen(AaM)
(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen
(LaN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidst
Dagsorden
bestyrelsesmøde.
Godkendelse af referatet fra sids
Indgået post.
bestyrelsesmøde.
Efterbetaling; Hans Jørgensen som
Indgået post.
er fratrådt som havnemester.
Regnskab
Økonomi
Julefrokost.
Generalforsamling; forslag om
Næste møde
sammenklappelige stativer
Eventuelt
Havnemester
Indhentning af tilbud
Ad. 1. Referatet fra sidste møde
Bådoptagning
godkendes.
Fællesmøde med ASC
Næste møde
Ad. 2. Indgået post: Der er ikke
Eventuelt
modtaget post.
Ad. 1. Referatet fra sidste møde
Ad. 3. Regnskab: blev ikke drøftet pga.
godkendes.
computer-problemer.
Ad. 2. Indgået post: der er ikke
Sommerfesten gav et underskud
modtaget post.
på 333 kroner plus leje af borde
og stole.
Ad. 3. Hans Jørgensen; efterbetaling:
Hans Jørgensen har afleveret et
Ad. 4. Julefrokost for seniorgruppen
timeregnskab, som han forventer
afholdes på den måde, at de får et
betaling for. Gennemgang af dette
beløb på 200 kr. pr. mand så de
timeregnskab viser at timerne er
kan afholde en julefrokost.
mere end aftalt og anslået ved
ansættelsen af Hans Jørgensen.
Ad. 5. Næste møde afholdes den
Enighed om at Hans Jørgensen
16.10. kl. 19.
aflønnes for 500 timer i henhold til
timeforbruget for havnemester i
Ad. 6. Eventuelt; der var intet under
den periode Hans Jørgensen har
dette punkt
været ansat. SEM kontakter Hans
Jørgensen.
AaM.
Ad. 4. Økonomi: der er slettet en del i
kontorets PC’, - så Pc’erne skal
først opdateres for at få et samlet
overblik over økonomien. Da vi
ABC
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ikke ønsker at have penge på
kontoret efter overgang til
billetautomat kontakter LN
Sydbank for indsættelse af
småmønter og SEM kontakter
Nordea.

Ad. 8. Bådoptagning: LN, Egon
Marcussen og LaN står for
bådop tagning den 11.10.
Ad. 9. Fælles møde med ASC afholdes
den 15.10 kl. 18 hos ASC. Der har
været tale om fælles køb af
sprøjte til ukrudt -bekæmpelse.
Dette er ikke aktuelt for ABC
mere, da vi i fremtiden ikke skal
renholde området ved
strandpromenaden mere.

Ad. 5. Generalforsamling: Bestyrelsen
vi l på generalforsamlingen
fremlægge et forslag om at alle
bådstativer skal være sammen
klappelige om 2 år. SEM
udarbejder forslag..

Ad.10. Næste møde afholdes torsdag
den 16.10. kl. 19.00

Ad. 6. Havnemester: LaN udtrykker
tilfredshed med jobbet. LaN’s
timeforbrug skal registreres så vi
har det til et holdbart budget,
tages op fremtidige
bestyrelsesmøder.

Ad. 9. Eventuelt LN kontakter Johannes
Gonge angående et fast password
til klubbens internet, så vi i
fremtiden ikke skal oplyse mobilt
nummer for at få et password.

LaN har haft kontakt til indehaver
af en jolleplads, og orienteret
vedkommende om, at deres båd
er for stor til at ligge på en
jolleplads, hvilket ejeren af
pladsen tidligere er blevet gjort
opmærksom på. Bådejer ønsker
ikke at købe en større plads, på
trods af at deres båd er for stor til
at ligge på en jolleplads.
Bådejeren giver udtryk for at have
fået lov til at ligge på en jolleplads.

AaM

Ad. 7. Indhentning af tilbud der
indhentes et tilbud fra firmaet
Meldgaard angående fjernelse og
registrering af affald. SEM, KM og
LaN afholder et møde med
firmaet. Der afholdes ligeledes et
møde med Sønderjysk Forsikring
angående et tilbud på vore
forsikringer. SEM og LN deltager i
mødet.

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.

Vinterens arrangementer 2014
Mortens aftens and d. 9. og 10. november fra kl.17.30
JAZZ julefrokost med traditionel julebuffet d. 29. nov.
og d. 6. dec. fra kl. 18-23.00
Lucy Mardou spiller eksklusiv koncert d. 12. december
kl. 18.00, vi servere gastronomisk 3 retters menu
Julebazar med hyggelig stande og julehygge
d. 20. og 21. december fra kl. 12.-17.00
3 eller 4 retters nytårsmad ud af huset eller nytårs grønlangkål
d. 31. december fra kl. 14-16.00
Nytårs march til fordel for Julemærkehjemmet i Kollund
d. 3. januar kl. 11.00
Irsk aften med Bregenbord band d. 27. 0g 28. februar
fra kl. 18.00

Åbningstider fra
1. oktober 2014 til 1. april 2015

318,- kr.
300,- kr.
GRATIS

50,- kr.
300,- kr.

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

Mandag – onsdag lukket
Torsdag – fredag fra kl. 15.00-21.00
Lørdag – søndag fra kl. 12.00-21-00
Husk søndag bordbestilling inden kl. 17.00

ABC

fra 198,- kr.
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klubfesten
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Referat fra bestyrelsesmøde
Aabenraa Båd Club; 16.10.2014

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 16.10. 2014

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen
(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen
(LaN) og Aage Mortensen(AaM)

Mødedeltagere: Svend E. Mundeling
(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen
(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen
(LaN) og Aage Mortensen(AaM)

Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidst
bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Regnskab
Makrellen.
Standerstrygning.
Næste møde
Eventuelt

Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidst
bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Lovpligtigt eftersyn.
Miljøhåndtering
Samarbejdsmøde med ASC.
Regnskab.
Generalforsamling
Næste møde
Eventuelt

Ad. 1. Referatet fra sidste møde
godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er ikke
modtaget post.
Ad. 3. Regnskab: blev gennemgået, der
var enkelte ændringer.
Ad. 4. Makrellen skal indeholde
regnskabet, indkaldelse til
generalforsamlingen, afholdte
bestyrelsesmøder, et opslag
vedrørende affaldssortering og
oplysninger om, at de nye koder
får ved henvendelse til
havnemesteren.

Ad. 1. Referatet fra sidste møde
godkendes.
Ad. 2. Indgået post: der er ikke
modtaget post.

Ad. 3. Lovpligtigt eftersyn: Dan løft
som vi hidtil har brugt til lovpligtige
eftersyn af mastekran m.m. har en
timeløn på kr.594,00. DK Kraner,
som ASC også bruger har en
timeløn på kr. 430,00.
Hvis Dan løft ikke går ned i
timeløn svarende til DK Kraner, vil
Ad. 5. Standerstrygning den 26.10 LN
vi fremover benytte DK Kraner
arrangerer
(SEM)
Ad. 6. Næste møde afholdes den
20.11. kl. 19.

Ad. 4. Miljøhåndtering: der har været
afholdt et møde med Meldgaard
som har afgivet et tilbud på
Ad. 7. Eventuelt; LaN vil få udleveret en
fjernelse af alt vores affald.
jakke eller vest med mærket:
Meldgaards tilbud er billigere end
Havnemester.
firmaet Mammen, som vi hidtil har
AaM.
ABC
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benyttet. ABC vil fremover
Benytte Meldgaard. Meldgaard vil
opsige Mammen.

har købt en større båd. LN og LaN
afholder et møde med klubbens
medlem.
Rammeslaget skal have nye
bundbrædder og males
(seniorgruppen)
Internettet på havnen bliver
ændret så der er et fast password.
Det faste password vil stå på
kvitteringen når gæstesejlere
betaler havnepenge. Klubbens
medlemmer bedes kontakte
havnemesteren for at få udleveret
et password.
Træet der står uden for
havnekontoret er gået ud, det
fjernes (LaN)

Ad. 5. Samarbejdsmøde med ASC er
afholdt. På mødet blev der blandt
andet drøftet gæstepenge. Ved
indvielsen af promenaden til for
året vil ASC og ABC i fællesskab
arrangere et arrangement for at
søge at fremme interessen for
sejlsport.
Ad. 6. Regnskabet blev gennemgået,
der var enkelte ændringer. Årets
resultat er ikke negativt mere. Der
er pt. 11 ledige pladser.
Ad. 7. Til generalforsamlingen vil
bestyrelsen komme med
Et forslag om at de bådstativer
der kan klappes sammen i fremtiden skal klappes sammen, og
de stativer der ikke kan klappes
sammen skal medlemmerne få
ændret. Nye stativer der kommer
på pladsen skal kunne klappes
sammen, og fremover må der
ikke komme flere vogne. SEM
udarbejder forslaget.

AaM

Endvidere vil bestyrelsen komme
med forslag om:
At gæstebetalingen hæves
med kr.10,00 ved brug af
strøm.
At havneafgift for andelshavere
og kontraktlejere foreslås
hævet med 10 %
Ad. 8. Næste møde afholdes torsdag
den 20.11.
Ad. 9. Eventuelt der er lidt problemer i
forhold til et medlem af klubben,
som har en jolleplads. Medlemmet
ABC
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ABC Klubmester aftenkapsejladserne
ABC klubmester i aftensejladserne 2014:
fra venstre Harry-Bjørn
Petersen fra Ocean One
på en førsteplads.
I midten Bent Nielsen
fra Bellis på en tredje
plads.
Til højre Henrik Kjær
Hansen fra Holli på en
anden plads.
Tillykke til alle for
deltagelsen, vi ses i 2015.
Sejladsudvalget.

Klubmesterskab 2014
Bådnavn

Bådtype

Ocean One
Bellis
Holli
Ofelia
My Life
Ariel
MissTT
Rikke
Erna
Sniiker
Kontiki
Mosle

Comfortina32
Maxi68
L23
Maxi77
Bianca28
Bianca28
Bianca320
Maxi77
Knarr
Bianca 320
Bianca 320
Grinde

ABC

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
24

Følg os på Facebook:
Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd.
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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Indkaldelse til generalforsamling 2014
Generalforsamling i ABC
Tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.00
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden
(jf. vedtægter § 8):
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Leif Nielsen (ønsker ikke genvalg)
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 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 bestyrelse i 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 (ønsker ikke genvalg)
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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HUSK TILMELDING TIL SPISNING
Tilmelding til spisning i forbindelse med
generalforsamlingen
Kl. 18.00 dvs. umiddelbart før generalforsamlingen er
klubben vært ved et mindre traktement for klubbens
andelshavere og ledsagere.
Tilmelding til Aage Mortensen på tlf.: 74 72 12 77
eller mail : sekretaeren@abcbaadclub.dk
Yderligere kan du skrive dig/jer på den tilmeldingsliste
som ligger i klubhuset.

Opslagstavlen
Har du en af de grå hytter på havnen men ønsker at sælge er jeg interesseret
i at købe.
Kontakt mig på 22643734 eller på avthude@live.dk
Med venlig hilsen
Viggo Thude
ABC
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Kongelig Classic i Aabenraa

ABC
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EFTERLYSNING!
Kapsejladsudvalget mangler hjælp fra 2015!!!
Er der et par friske folk der vil hygge sig, opleve lidt, og have
lidt socialt samvær?
Vi mangler en, eller flere, 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. Når bådene kommer
i mål skal tiden blot noteres. Start- og mållinjen er lige ud for Lai Moon,
hvor du/I skal være i båden.
Vi kan evt. også finde ud af at du/I kan være på land, f.eks. i bil,
så vil vi indrette sejladsen efter det. Du/I behøver ikke være
medlem af ABC.
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: 1840 og slutter senest kl: 2100.
Det bliver uden udgifter for dig.
Kontakt: Harry-Bjørn på 29 90 16 16/mail: harrybp@mail.dk, eller
Tage på 30 91 42 75/mail: tage123gt@pc.dk
Kapsejladsudvalget.

På facebook: Aabenraa Båd Club/kapsejladsafd.

ABC
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Barsø Rundt

10 både var tilmeldt årets Barsø Rundt, lidt mindre end sidste år, men det
ekstremt dårlige vejr afholdt sikkert nogle fra at deltage.
På trods af vejret, hvor det regnede meget og kraftige vindstød, gennemførte
alle 10 både, dog ikke helt uden skader, 2 med skader på spiler en 1 med
skade på en fok.
Det var nok en af de hurtigste Barsø Rundt i ABC, første båd sejlede banen
rundt på 3 timer og 5 minutter, med kryds var bane længden ca. 23 sm.
Tak for deltagelse og tillykke med placeringerne!
På foto fra højre:
1 plads, Bo Christensen, Duo,
2 plads Carsten Schmidt, Røskva,
3 plads Claus Guldborg fra Ocean One.

Følg os på Facebook: Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd.
ABC
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D921
D721

1,2
1,15
1,14
1,17
1,17
1,09
1,24
1,09
0,95
1,03

222,73
231,49
245,62
248,62
252,46
252,77
254,57
255,67
258,9
307,05

D2
D89
D375
D14
D340
D1003
D772

Duo 39
ScanCap 99
Comfortina 32
Banner 34
Hinrichsen 34
Scampi 30
J80
H-båd
Maxi 68
Maxi 77

Duo
Røskva
Ocean One
See you
Blue Bird
Calypso
Kiboko
Krone1
Bellis
Rikke

13:05:37
13:21:18
13:35:28
13:32:30
13:35:47
13:51:54
13:25:18
13:54:33
14:32:32
14:49:07

Sejlnr.: Ankomst: Lystal Tid:

Bådtype:

Bådnavn:

Barsø Rundt 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plac.:

Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Klubliv
TØJ.
Tøj kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Dels som det rene klubtøj
med et enkelt klublogo og dels som eventtøj omkring en bestemt begivenhed,
stævne og lign. Specielt ved stævner o.l. er det muligt at finde sponsorer, der kan
eksponeres på tøjet. Tøjet kan tjene rigtig mange formål. Dels være et fysisk signal til udefrakommende, men også signalere et fællesskab. Ligeledes ved vi, at
det styrker den frivillige indsats at kunne vise identitet og ved at få anerkendelse
med et godt stykke tøj.
Dommerformater
HARESTART.
Harestart er et godt alternativ, når der ikke er en egentlig dommerbåd på vandet. Ved harestart agerer en båd ”hare” og bliver derved en slags startmærke, de andre både skal runde. I
praksis åbner ”haren” starten ved at sejle bidevind på bagbord halse. De andre både må nu
starte ved at holde klar af ”haren” ved at sejle styrebord agten om ”haren” i god og sikker
afstand. Læs mere, og se visuelle eksempler på harestart på www.sejlsport.dk.
Go’ sejlads.

ABC

36

Makrellen

ABC

37

Makrellen

ABC

38

Makrellen

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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Regnskab ABC
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Regnskab ABC

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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Regnskab ABC amba

ABC
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Regnskab ABC amba
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Regnskab ABC amba
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44

Makrellen

Regnskab ABC amba

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

Regnskab ABC amba

ABC

46

Makrellen

Regnskab ABC amba

ABC
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Aktivitetskalenderen 2014
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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