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Adresseliste for bestyrelse og udvalg i
Aabenraa Båd Club
Bestyrelsen:
Miljøudvalg:
Hans Jørgen Hagensen
Tlf.: (+45) 2940 3470

Formand: Harry-Bjørn Petersen
Tlf.: (+45) 2990 1616
mail: formanden@abcbaadClub.dk
Næstformand: Benny Lau Andersen
Tlf. : (+45) 2237 0646
Mail: naestformanden@abcbaadClub.dk

Seniorgruppen:
Harry Strange
abcnior1@gmail.com
Tlf.: (+45) 4143 0712

Sekretær: Søren Hofmann
Tlf.: (+45) 2463 2591
mail: sekretaeren@abcbaadClub.dk

Festudvalg
Heidi Hansen
Kent Petersen

Kasserer: Laila Carlsen
Tlf.: (+45) 3151 6922
Mail: kasseren@abcbaadClub.dk

Webmaster:
Johannes Gonge
webmaster@abcbaadClub.dk

Havneudvalgsformand:
Keld Laugesen Hansen
Tlf.: +45 2183 9242
mail:
havneudvalgsformand@abcbaadClub.dk

Bladudvalg:
Redaktør: Jakob L. Christensen
Tlf. +45 6073 4590
mail: makrellen@abcbaadClub.dk
Annoncer:
Allan Jacobsson
Mob. +45 2760 1310
mail: alka2006@hotmail.dk

Udvalg og grupper
Tursejlerudvalg.:
Evy og Peter Møller-Hansen
Mobil 2033 3038
Mobil 6160 3039
evyogpeter@gmail.com

Havnen
Aabenraa Båd Club
Havnekontoret
Kystvej 27
6200 Aabenraa
Mobil +45 40 29 90 82
abc.baadclub@mail.dk
www.abcbaadClub.dk

Kapsejladsudvalg:
Harry Bjørn Petersen
harrybp@mail.dk: (+45)2990 1616
Tage Møller
tage123gt@oc.dk (+45) 3091 4275
Claus Andersen
claus@bo-an.dk (+45) 2878 5522

ABC

2

Makrellen

Redaktøren har ordet.

En ny Makrelsæson har startet og som noget nyt i år er det blevet til en
selvhenter. Så måske sidder du lige nu med en papirversion af
Makrellen som du eller en god ven har hentet i klubhuset. Den anden
mulighed kan være at du har valgt at læse denne version som pdf
udgave hentet fra ABC’s hjemmeside.
På generalforsamlingen var der delte meninger om hvordan Makrellen
skulle serveres og jeg vil da gerne opfordre til at man fortsætter den
snak. Tiderne forandre sig jo hele tiden og man er derfor nød til at
tilpasse sig, det er derfor også nødvendigt at prøve en noget nyt som
man så kan drage erfaringer ud fra. Økonomien kan man i hvert fald
ikke komme uden om og portoen var bare blevet for høj. Nu har vi så et
år hvor det er blevet til en selvhenter og så kan vi til næste generalforsamling få en tilbagemelding på hvordan det er oplevet blandt
medlemmerne.
Et andet blad som stadig dumper ind af brevsprækken er Dansk Sejlunions blad ”Sejler” Jeg synes det er et rigtig godt blad som viser at der
er godt gang i forskellige initiativer rundt omkring i landet. Sejlsporten er
under forandring og er godt i gang med at genopfinde sig selv igen i
forskellige former. Der er sat nogle gode initiativer i gang for at skabe
interesse for og havneliv, med tiden skal det nok give gevinst til gavn
for alle.
Vi er jo så heldige her i Danmark at vi har vandet, kysterne, havene og
nogen gange det gode vejr at sejle i. Så når I nu alligevel sender et par
billeder ind til fotokonkurrencen i ”Sejler” så smid også lige et par
billeder til Makrellen. I må også godt sende et par billeder eller ord uden
at deltage i fotokonkurrencen. Det kunne måske være meget sjovt at se
hvor langt omkring ABC har været repræsenteret i de danske og
udenlandske farvande. I år er måske året hvor jeg kommer ud af
fjorden, måske helt til Als, hvem ved.
God fornøjelse med bladet.
Med sejler hilsen
Jakob L.C.

ABC

3

Makrellen

Formanden har ordet.
Nu går det mod lysere tider, en dejlig årstid. Det er nu rart at se
standeren gå til tops. Vi sætter standeren d. 10 april kl.: 12:00 i
ABC, med hygge og en bid brød og kaffe i klubhuset.
Bestyrelsen i ABC vil sige tak for valget ved GF, og vi skal gøre
vores bedste for at holde kursen i den rigtige retning for klubben.
På GF udtrådte Svend, Kaj og Aage efter mange år, tusind tak for
alt jeres frivillige arbejde i ABC.
ABC er en klub, en forening og et fællesskab. Det betyder vi står
sammen om at bevare klubben og hjælper hinanden. Derfor har vi i
år planlagt 2 frivillige arbejdsdage, d. 30 april og d.21 maj, til at
pynte på bygninger og oprydning på havnen. Skulle vejret drille den
ene dag, har vi stadig en dag med godt vejr. Her håber bestyrelsen
virkelig på opbakning fra jer kære medlemmer, og at rigtig mange
møder op. Det betyder meget for klubben at vi kan holde udgifterne
nede på den måde.
I aktivitets kalenderen kan I se at der er søsætning d. 9 april og
d. 23 april. Her kan vi kun opfordre til at, helst alle, medlemmer
benytter sig af dette arrangement. På den måde holdes udgiften til
søsætning for den enkelte båd nede, og dette fællesskab bevares.
Findes dette arrangement ikke, vil kranprisen stige, uden tvivl. Der
ligger tilmeldings lister i klubhuset.
For første gang vil vi i år, d. 1 maj, arrangere Maritimt Loppemarked i ABC. Vi håber vejret arter sig, og at I finder gamle maritime
ting og sager frem fra gemmerne, tovværk, rustfri diverse, teak,
messing, sejl, udstyr og lign. Alle kan deltage, så vær med til at
udbrede arrangementet til dem I kender. Vi vil bede Ugeaviserne
bekendtgøre det.
Husk at klubbladet Makrellen nu selv skal hentes i klubhuset.
”Rigtige mænd”, og kvinder, kan vi bruge nogle flere af til Seniorgruppen, der udfører en del små reparationer hist og her på havnen,
og samtidig hygger de sig. Kontakt Harry Strange på
tlf.: 41 43 07 12.
Lad os håbe vejret i 2016 giver mange timer og dage på vandet
med ”Kurs mod andre kyster og havne”
God sejler sæson!
Harry-Bjørn Petersen
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KAPSEJLADS KALENDEREN FOR 2016 I ABC

26 APRIL

KL: 17:00 TILMELDING OG FØRSTE SEJLADS

3 MAJ

TIRSDAGSSEJLADS

10 MAJ

TIRSDAGSSEJLADS

17 MAJ

TIRSDAGSSEJLADS

24 MAJ

TIRSDAGSSEJLADS

31 MAJ

TIRSDAGSSEJLADS

7 JUNI

TIRSDAGSSEJLADS

14 JUNI

TIRSDAGSSEJLADS

21 JUNI

TIRSDAGSSEJLADS

28 JUNI

TIRSDAGSSEJLADS

5 JULI

SIDSTE TIRSDAGSSEJLADS INDEN FERIEN

9 AUGUST

FØRSTE TIRSDAGSSSEJLADS EFTER FERIEN

16 AUGUST

TIRSDAGSSEJLADS

21 AUGUST

KL: 10:00 BARSØ RUNDT 2016

23 AUGUST

TIRSDAGSSEJLADS

30 AUGUST

TIRSDAGSSEJLADS

6 SEPTEMBER

TIRSDAGSSEJLADS

13 SEPTEMBER

TIRSDAGSSEJLADS

20 SEPTEMBER

TIRSDAGSSEJLADS

27 SEPTEMBER

SIDSTE TIRSDAGSSEJLADS OG PRÆMIEUDDELING

ABC
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Styrk sejladsmiljøet og ”Få vind i sejlene”
Læring på vand
STRØM
Strømmønstre varierer meget efter, hvor man sejler. Så læringen her
skal være, at man får styr på de lokale forhold og få dem noteret i
sine ”wet-notes” (notesbog). Strøm er ofte af meget afgørende betydning— så viden om, hvordan ”dagens strøm” skal sejles, er super
afgørende. Disse iagtagelser kan evt. trænes med andre både under
”freestyle” træning—og ikke kun til ”erfaringer”, når der sejles kapsejlads.
Go’ sejlads

Kystvej 55-6200 Aabenraa-Tlf. 88 82 66 16-www.ascmessen.dk

Åbningstider:
15. september til 1. maj
Onsdag til søndag 11.30 - 22.00
Køkkenet lukker kl. 20.00
1. maj til 15. september
alle dage 11.30 - 22.00
Køkkenet lukker kl. 21.00
Følg ugens dansker på facebook/ASCMessen
ABC
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Sidste nyt fra havnefronten
Sidste nyt!!
For gæsternes og medlemmernes skyld har vi aktiveret vores
TV i klubhuset.
Der kan ses de alm. TV kanaler.
Spørg havnemesteren om I kan låne fjernbetjeningen.
Bestyrelsen har besluttet ikke at få monteret Wi-Fi til hele
havnearealet, det ville blive alt for dyrt for klubben.
Vi har installeret Wi-Fi i klubhuset og på kontoret. Så nu skulle
der være mulighed for at fange signalet i og udenfor omkring
klubhuset.
Koden fås af havnemesteren.

Bådpladsoversigt
På havnemesterens kontor er der blevet opsat en whiteboard-tavle,
hvorpå der er lavet en oversigt over vores havn og alle vores
bådpladser.
Det er en magnetisk tavle, hvor havnen og bådpladserne er
llustreret med magnetpapir med angivelser af bådnavne,
ejere og pladsstørrelser.
Tavlen er lavet for
at give havnemesteren et let og
overskueligt overblik over ledige
pladser og pladsstørrelser, ved
eventuelle pladshenvendelser fra
nye, såvel fra
gamle medlemmer.
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Styrk sejladsmiljøet og ”Få vind i sejlene”
Læring på vand
KOMMUNIKATION OG TEAMWORK
Kommunikation og teamwork er to af nøglerne til den gode sejleroplevelse. For ud over den gode stemning om bord er et bevidst
arbejde med kommunikation og teamwork vejen til resultater og
succes. Både for dem, der er i den grundlæggende læringsproces,
og for dem, hvor det handler om den sidste finish. Så hvis man
kan forstå, ”hvorfor” kommunikation og teamwork er vejen til succes, er man allerede langt. Brug
bogen ”kom godt i gang med
kapsejlads”, som er god vejledning og rettesnor.
Go’ sejlads

Baneformater
SMID SELV TRE MÆRKER
Et nemt alternativ til banen, der enten er udlagt eller bliver sat af
en dommerbåd, er selv at tage et par mærker ud. Hvis man vil
øve kryds og læns, kan man smide to mærker som startlinje/gate
og sejle op og smide et topmærke, så langt man nu vil sejle den
pågældende dag. Mange gange kan mange små sejladser være
at foretrække. Lad en båd være tidtager, og signalér tiden med
fløjte, horn, VHF eller mobiltelefon. Denne form har den gevinst,
at når mærkerne skal op, giver det god ”mand over bord-øvelse”
Go’ sejlads
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Redaktøren for hjemmesiden Duelighed.dk har skrevet mange gode artikler
omkring sejlads. Herunder er gengivet artiklen om sejlads i vindmølleparker som
Benjamin Kristensen venligst har givet lov til at blive gengivet her i bladet.
/Jakob

Sejlads i vindmølleparker.
Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Et besøg i en havvindmøllepark kan være en spændende og storslået
oplevelse, og kun de færreste har fantasi til at forestille sig, hvordan en
havvindmølle på tætteste hold, tager sig ud fra en lille båd, med sine
tons-tunge vinger susende i potent rotation
Den danske Søfartsstyrelse har besluttet, at du som udgangspunkt må
sejle mellem havvindmøller i danske farvande- i modsætning til myndighederne i f.eks. England og Tyskland, hvor sejlads imellem havvindmøller
kan være begrænset af regler vedrørende fartøjets størrelse, den aktuelle
sigtbarhed, vindstyrke m.m.
Det er forbudt at sejle inde i vindmølleparkerne, mens de er under opbygning. I byggefasen vil der derfor være oprettet en sikkerhedszone, hvor al
uvedkommende sejlads m.v. ikke er tilladt. Området er almindeligvis afmærket med gule specialafmærkninger, men når møllerne er færdigbyggede, kan du læse i Efterretninger for Søfarende, at sikkerhedszonen
ophæves, og sømærkerne fjernes.
Herefter må du sejle imellem møllerne på eget ansvar, med mindre lokale
regler siger noget andet (spørg DONG, den lokale politimyndighed eller
havnefoged).
Marine Coordination Manager, Peder Rosenberg Pedersen fra DONG,
gør opmærksom på at sejladsen igennem mølleparken altid skal planlægges, herunder at der indhentes sejladsoplysninger og navigations varsler i
ABC
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Efterretninger for Søfarende. Dette bør gøres af hensyn til. at der meget
vel i kortere eller længere perioder, kan foregå større reparationsarbejder i
området, som hindrer fri sejlads på grund af arbejdets beskaffenhed. Disse
arbejder kan f.eks. være opmålingsarbejde, udlægning af bøjer, dykkeroperationer, undervandskabel arbejder, udskiftning af møllekomponenter
ved brug af specialskibe og Jack -up fartøjer. Alle disse operationer kan
indebære en fare, hvis der sejles for tæt på, dels for lystfartøjet, men også
for skibe og mandskab som udfører arbejder, f.eks. ved dykkeroperationer
og positionering ved brug af adskillige ankre.
Du skal holde "fornuftig afstand" og bruge din sunde fornuft - ligesom når
du passerer et bundfast fyr. Det er forbudt at sejle hen til møllerne - det er
forbudt at fortøje - og det er naturligvis også forbudt at gå op på møllerne,
men hvis du havarerer med båden, og bliver nødt til at fortøje ved en havvindmølle, så vær opmærksom på, at alle havvindmøller har et unikt
nummer, der står på tårnet. Det kan fx være B7 - der angiver møllens
placering i parken. Hvis du opgiver dette nummer når du tilkalder hjælp,
er det nemmere at finde dig.
I de fleste tilfælde kan man sejle helt hen til møllerne med op til 4 meter
dybgang uden at gå på fundamentet, og holde riggen fri af vingerne i en
højde op til 22 meter, men jeg garanterer ikke noget - tjek selv inden du
tager en tur i "parken".
Vær opmærksom på, at der ved alle havvindmølleparker er et generelt
forbud imod ankring og fiskeri med bundslæbende redskaber i hele
området. Det er fordi der løber kabler på kryds og tværs mellem møllerne.
Desuden er der en korridor med ankring forbudt, der, hvor kablet løber fra
møllerne og ind til land.
I øvrigt er det værd at lægge mærke til, at havvindmølleparkerne, som
hovedregel, kun er mærket med lys i yderkanten. Her er møller i "passende
antal" mærket med gult lys; der blinker synkront. Forvilder du dig ind mellem
møllerne om natten, er der ingen lysafmærkning eller reflekser. På de nyere
møller er nederste del af tårnet malet gult - det gælder ikke de gamle
møller.
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Opslagstavlen

Fælles båd isætning
Der er fælles båd isætning to gange
LØRDAG D. 9 APRIL KL.: 08:00
og
LØRDAG D. 23 APRIL KL: 08:00
Prisen for isætning for både op til 10 t. 750,00 kr.
For både over 10 t. 1500,00 kr.
Tilmeldingsliste ligger i klubhuset.
HUSK for at holde prisen nede hjælper alle hinanden
og helst alle bruger dette fælleskab.

Standerhejsning
For at markere sæson starten 2016 har vi standerhejsning
d. 10. april kl: 12:00
Efter hejsningen er der kaffe og rundstykker i klubhuset.
Vi ses og vel mødt.

ABC

14

Makrellen

Opslagstavlen

Fælles frivillig arbejdsdage.
D. 30 april kl: 10:00
og
D. 21. maj kl: 10:00
Mød op og hjælp klubben med at få de nemme opgaver løst,
som f.eks. oprydning, rengøring og små reparationer på
området og i klubhuset. Vi er hurtigt færdig når mange
møder op, bagefter er der grillpølser og hygge.

Tilmeldingsliste ligger i klubhuset.

MARITIMT LOPPEMARKED I ABC
Søndag d. 1. maj fra kl.10:00
Aabenraa Båd Club afholder loppemarked omkring ABC`s
klubhus, hvor sejlere finder diverse maritime brugte og
ubrugte ting frem fra gemmerne, som f.eks. tovværk,
rustfrie diverse, messing diverse, teak, sejl og hvad der
ellers kan findes frem. Kom frit frem med det hele og
lav en god handel.
Bestyrelsen.
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Referat fra Generalforsamling i ABC
Afholdt tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00
Restaurant Messen Kystvej 55, 6200 Aabenraa
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (i ulige år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Valg af udvalgsformænd m/k
11. Eventuelt
Referat
Ad 1. Valg af dirigent: Jan Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der var
mødt 52 stemmeberettigede medlemmer. Efter at der var udpeget
stemmetællere fik formanden ordet.
Ad 2. Formanden startede med at bede generalforsamlingen om stilhed for at mindes
Bent Møller og Ewald Dam, to af klubbens medlemmer som var afgået ved
døden. Formandens beretning blev godkendt; beretningen er vedhæftet.
Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Laila Carlsen fremlagde regnskabet som
viste et meget beskedent overskud. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet,
regnskabet blev godkendt. Regnskabet er vedhæftet.
Ad. 4. Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr: som bestyrelsen foreslog
uændret. Dette blev vedtaget.
Ad. 5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ” at klubbladet ’Makrellen’
fremover bliver fremlagt til selvafhentning i klubhuset. Forslaget begrundes i den
stigende porto”.
Punktet gav anledning til en drøftelse af Makrellens fremtid, idet flere fremmødte
gav udtryk for at bladet kunne fremsendes som en PDF fil til medlemmerne,
eller udelukkende kunne læses på vores hjemmeside.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 45 stemmer.
Ad. 6. Valg af formand: efter tur afgår Svend E. Mundeling, som ikke ønskede
genvalg.
Harry Bjørn Petersen blev valgt som ny formand.
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Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Aage Mortensen og Kaj Madsen begge ønskede ikke genvalg.
I stedet blev valgt: Keld Hansen og Søren Hoffmann
Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår: Hans Christian Eichner og Ib Gonge.
Valgt blev Jacob Lund Christensen og Ib Gonge.
Ad. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår: Susanne Graversen, Leif Nielsen og Marianne Bertelsen.
Alle blev genvalgt.
Ad. 10. Valg af udvalgsformænd
Kapsejladsudvalg: Harry Bjørn Petersen, Tage Møller og Claus Andersen
blev valgt.
Tursejlerudvalg (pinsetur): Evy og Peter Møller – Hansen fra Mamimo blev
genvalgt.
Festudvalg: Heidi Hansen og Kent Petersen blev valgt.
Bladudvalg: redaktør Jacob Lund Christensen blev genvalgt.
Annoncer: Allan Jacobsson blev genvalgt.
Webmaster: Johannes Gonge blev genvalgt.
Ad. 10. Eventuelt:
25-års jubilæumsnåle blev givet til 2 medlemmer: Jan Schmidt og
Harry Bjørn Petersen.
Benny Lau Andersen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for en
stor indsats gennem årene.
Harry Bjørn Petersen takkede Allan og Harry for deres store indsats som
dommere under kapsejladserne. Der søges nye dommere, idet begge
ønsker at stoppe.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.04 – Hvor Jan Schmidt takkede for god ro og
orden under generalforsamlingen.
__________________________
Jan Schmidt
Dirigent
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Badeplatform Granada 32

Stævnstige

Motorbeslag
Bovspryd

R/F med Iverson og LED

V8’er til øl / vand
Fremstilling af søgelænder

Æggebæger med logo

Vandkølet udstødning
Rustfri stål gelænder

WWW.HR.STAAL.DK

Kilen 27 6200 Tlf. 74625556 / 20165157
ABC
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Aabenraa båd Club 38. ordinære generalforsamling
24.11.2015 kl.19.00 i restaurant Messen
Formandens beretning
I årets løb har vi taget afsked med
2 af vore medlemmer som er afgået
ved døden nemlig: Ewald Damm
og Bent Blaf Møller
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig
og mindes de afdøde.
I aften sætter vi rekord med
hensyn til antal deltagere det er rart
at se så mange fremmødte til
forsamlingen, velkommen til de nye
medlemmer der er mødt op. Her må
jeg så oplyse at jeg med hensyn til
at vi afholder forsamlingen her har
jeg været inhabil, det har resten af
bestyrelsen vedtaget.
Vi har en hel del vi skal igennem,
når vi kommer til valg af nye
bestyrelsesmedlemmer vil jeg håbe
at den velvilje og opbakning der
været til de nu afgående
medlemmer af bestyrelse og udvalg
vil blive overført til de nye
medlemmer, det skulle gerne være
sådan at det er lysten der driver
værket også i fremtiden for udvalg
og bestyrelse.
Sæsonen startede med standerhejsning den 12. april som vanen
tro med fin opbakning herefter er
det gået slag i slag med tirsdags
sejladser og i år med fast dommerbåd og besætning, nemlig Harry
Strange og Allan Koop-Jakobsen,
Klubmester blev Harry Bjørn Petersen nr. 2 blev Henrik K. Hansen og
nr. 3 blev Bent Nielsen tillykke til jer
ABC

herfra. Tak til kapsejladsudvalget og
hjælpere for alle arrangementerne
hvor mange af deltagerne har lært
meget om bådhåndtering undervejs.
Pinseturen 23. og 24 maj igen
arrangeret af Evy og Peter blev igen
en stor succes med mange
deltagere der blev igen serveret
grillpølser til levende musik inklusiv
savblad, tak for et vellykket
arrangement.
Indvielse af Strandpromenaden
skete 29. maj hvor mange borgere
havde fundet vej til Lystbådehavnen
med demonstration af redningshelikopter, borgmester holdt tale og
klippede snoren alt i alt en festlig
dag tak til alle der tog del i arbejdet,
inklusiv den tidligere bestyrelse som
startede på arbejdet med at få
forskønnet området for efterhånden
mange år siden.
Klubfesten blev i år afholdt
12. september i masteskuret med
godt og vel 60 deltagere, menuen
var dejlig mør og velsmagende
helstegt pattegris festlig stemning
og musik af Knigge – tak til
festudvalget og hjælpere for et
vellykket arrangement.
Dansk Sejlunion har søsat
projektet Vild med vand, det er
meningen at arrangere åben havnedag en gang om året Nordea har
sponsoreret 8 mill. kr. til projektet.
Bestyrelsen har drøftet med ASC at
20
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lave et fælles arrangement.
Den frivillige arbejdsdag er kommet for at blive ser det ud til, det er
rart at se så mange der deltager i
arbejdet med at holde vort område i
en rimelig stand det kan alle kun
være tilfredse med – tak til alle
deltagerne.
Til slut vil jeg takke udvalgene for
arbejdet der er udført Jakob for de
friske ”Makreller” Allan for Annonceindtægterne, Johannes Gonge for
vor altid aktuelle Hjemmeside og fra
bestyrelsen tak til Laila for det store
arbejde med hele tiden at føre vort
regnskab uden at kny. Tak til energibundtet Benny Lau Andersen der
sidste år kom som et meget frisk
pust fra nordvest ind i bestyrelsen.
Tak til Kaj Kalima for alle de
opgaver du har løst i årenes løb, jeg
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ved ikke om der er lidt ”Kineser i dig
for du siger aldrig nej, det har været
en fornøjelse at samarbejde med
dig. En højt respekteret sekretær
nemlig Åge Mortensen stopper også
velfortjent i aften, med dig iblandt os
har du altid ydet en stor indsats, der
er altid orden i tingene, mangen
drøftelse har vi haft gennem årene,
altid sober og til klubbens bedste. T
il trods for din sygdom der har været
en enorm belastning for dig, vi håber
nu der er styr på forløbet så det går
mod lysere tider for dig og Inge.
Svend-Erik Mundeling
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Ud over vort normale sortiment kan vi nu også tilbyde: Alt i is–
fastfood som ikke er baseret på friture— nyt odds produkt med
bedre odds—- Bådudstyr—salg af smartphones og tablets til
meget konkurrence dygtige priser—samt meget mere.
Åbent alle
dage 7-21
Fra 6.Juli til
9.August
åbent 7-22
- Morgenbrot
und kuchen von
backer.
-zeitungen und
Zeitschriften.

Nyd verdens bedste
kaffe på vor
udendørs café

Den lille butik med det store udvalg!

ABC
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Kystvejens NærKØB
Kystvej 54 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 5777 Fax.: 7462 1007
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Fleksibelt banklån eller realkreditlån
- hvad kan betale sig for dig?
En ny type banklån kan være et rigtigt
godt alternativ til realkreditlån, specielt
hvis du samtidig har en opsparing. Du
opnår en rentebesparelse med det
nye lån, da det er knyttet til en konto,
hvor du får samme rente, som du
betaler på lånet - og kontoen kan du
bruge som løn– eller budgetkonto.

Vi kalder det Nordea Prioritet og det
kan være det rigtige for dig, der på en
fleksibel og billig måde ønsker at få et
økonomisk råderum.
Kontakt en rådgiver for en uforpligtende gennemgang af hvad der er bedst
for dig eller læs mere på vores hjemmeside.

Gør det muligt
Aabenraa afdeling
Storegade 31
70 33 33 33
Nordea.dk

ABC
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Referat fra Generalforsamling i ABC A.m.b.a.
Afholdt tirsdag den 24. november 2014 kl. 20.00
Restaurant Messen Kystvej 55, 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
Ad 1. Valg af dirigent; Jan Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og at der var mødt 52 stemmeberettigede medlemmer. Efter
at der var udpeget stemmetællere fik formanden ordet.
Ad 2. Formandens beretning: Beretningen blev godkendt og er vedhæftet
Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Laila Carlsen fremlagde
regnskabet, efter enkelte spørgsmål 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: Bestyrelsen foreslår en
10 % ‘s stigning, dette blev vedtaget.
Ad. 6. Fastsættelse af gebyr: som blev foreslået uændret, hvilket blev
vedtaget..
Ad. 7. Behandling af indkomne forslag: der var ikke indkommet forslag:
Ad. 8. Valg af formand som sker i ulige år: efter tur afgik Svend E. Mundeling,
som ikke ønskede genvalg.
Harry Bjørn Petersen blev valgt som ny formand.
ABC
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Ad 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Aage Mortensen og Kaj Madsen begge ønskede ikke genvalg.
I stedet blev valgt: Keld Hansen og Søren Hoffmann
Ad 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår: Hans Christian Eichner og Ib Gonge.
Valgt blev Jacob Lund Christensen og Ib Gonge.
Ad. 11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår: Susanne Graversen, Leif Nielsen og
Marianne Bertelsen. Alle blev genvalgt.
Ad. 12. Valg af udvalgsformænd m/k
Miljøudvalg: Hans Jørgen Hagensen blev genvalgt og Keld Hansen
blev valgt. Yderligere vil havnemester indgå i udvalget.
Ad. 13.: Senior gruppen: Harry Strange blev genvalgt.
Ad. 14. Eventuelt
Det blev foreslået, at medlemmerne skal fremvise forsikringspapirer ved
afhentning af årsmærket.
Det blev påpeget at der er en konstruktionsfejl ved bro 4 som gør, at der
er risiko for at ridse bådene.
Det blev foreslået at bestyrelsen gennemgik bådpladsernes bredde /
størrelse, og evt. ændrede dette i forhold til tidens større både.
Under afslutningen af generalforsamlingen rettede formanden en tak til
Jan Schmidt, der sprang til som dirigent pga. forfald.
Til slut takkede dirigenten for god ro og orden og bad deltagerne om at
udbringe et trefoldig leve for de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Mødet sluttede kl. 21.20.

_________________________
Jan Schmidt
Dirigent

ABC

25

Makrellen

SVÆRGODSTRANSPORT
OVERALT I EUROPA
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26

Makrellen

Styrk sejladsmiljøet og ”Få vind i sejlene”
Kapsejladsformater
HANDICAP EFTER MÅLEBREV.
Den mest ”nøjagtige” måde at måle forskellige bådtypers placering
i kapsejlads er at bruge de officielle handicapregler, der beskriver
en båds ”ydeevne”, hvor bådens mål, sejl m.m. er beskrevet i et
”handicaptal”, der er dokumenteret i et målebrev. Disse handicaptal
kan bruges enten til at måle ”tid-på-distance” eller tid-på tid” De
kendteste regler hedder DH, ORCI og IRC. Denne form for
kapsejlads kræver en logistik, herunder tidstagning og beregninger.
Go’ sejlads

ABC
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Aabenraa Båd Club A.m.b.a. ordinær generalforsamling 2015
24.11.2015 kl. ca. 20.00i restaurant Messen
Formandens beretning
For 25 år siden den 28. april
sejlede Lady Marian som den første
båd ind i vor nye havn, etableringen
var påbegyndt 2. januar samme år,
dog var alt ikke færdigt, men meget
er sket siden.
Som noget nyt har vor nye
betalingsautomat med få undtagelser
fungeret i år og dermed sparet
havnemesteren for en del arbejde.
Internetadgang har været problematisk, der har været drøftet forskellige
muligheder, det er besluttet at der
etableres en kraftig forbindelse i og
omkring klubhuset hvor der er
indgået aftale om fibernet med Stofa,
dette skal sikre en stabil mulighed for
at kunne komme på nettet.
Miljø/affald er noget vi gerne ville
have mere styr på, det kan bare ikke
lade sig gøre når medlemmerne ikke
sorterer affaldet rigtigt, det kan ikke
være rigtigt at man smider en defekt
gummibåd et tilfældigt sted, den bør
bringes til den kommunale genbrugsstation. Medlemmerne må heller ikke
smide køkkenaffald i de små affaldsstativer indenfor broerne det er de
slet ikke beregnet til, men bring det
over i containeren i vor miljøstation.
Olie o.s.v. hældes uden at svine i de
dertil opstillede beholdere hold orden
i miljøstationen – vis hensyn overfor
miljøet og vor økonomi.
Seniorudvalget har blandt mange
andre gøremål istandsat ramme-
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slaget således at det nu fungerer
der er indkøbt en jolle til at klare fortøjningerne ved pæleslagning.
I det hele taget er det et godt
initiativ at seniorudvalget er kommet i
stand, der bliver udført mange
opgaver som vi ellers skulle betale,
for at få udført som f.eks. de grønne
områder, broer, bygninger m.v. så
mange tak for det seniorer.
Vor havnemester Laurids har nu
fungeret i godt et år og som det ses
af regnskabet, har Laurids kostet os
godt og vel 157 t.kr. det er der ikke
noget at sige til, men nu har Laurids
opsagt vor samarbejdsaftale, han er
dog indstillet på at indgå en ny aftale,
hvor timebetalingen bliver væsentlig
højere, men med en ny aftale vil han
kunne være på havnen på faste tider,
så det vil være lettere at træffe ham.
Den nuværende bestyrelse vil lade
det være op til den nye bestyrelse
hvorledes man vil lade havnemesterfunktionen udføre.
I bestyrelsen har vi på et samarbejdsmøde med ASC drøftet om der
var mulighed for en fælles driftsform,
dog hvor f.eks salg/optagelse af blev
foretaget af ABC for pladser/
medlemmer i vor havn. Alt andet lige
bør der være mulighed for besparelser for alle. Vi skal have for øje at
med en havnemesterudgift på
kr, 200.000 er det en udgift på
1000 kr. pr. plads og en fuldtids til
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400.000 kr med alle ydelser ja så er
det jo 2000 kr. pr plads til
havnemester
Den samme tak til bestyrelsen og
udvalg som jeg gav udtryk for ved
ABC´s generalforsamling gør sig
selvfølgelig også gældende her.
Tak til medlemmerne for den tillid i
har vist mig gennem de sidste 6 år
så hermed slut på min sidste
beretning.
Svend-Erik Mundeling

Havnegrillen Aabenraa
Med Danmarks 2. bedste hotdog.

Sydhavnen 2, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 1145
www.havnegrillen-aabenraa.dk
ABC
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Åbningstider
mandag - fredag ….. 10:30 - 20:00
lørdag ……………… 11:00 - 20:00
søndag ……………… 12:00 - 20:00
Makrellen

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a.,
den 3. december 2015
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Søren, Aage (afgående sekretær) og
Kaj (afgående havneudvalgsformand)
Dagsorden:
Konstituering af ny bestyrelse
Overdragelse fra afgående bestyrelsesmedlemmer
Evt.
Næste møde
Referat:
Ny bestyrelse har konstitueret sig, og har besat følgende poster:
Formand: Harry-Bjørn Petersen
Næstformand: Benny Lau Andersen
Havneudvalgsformand: Keld Laugesen Hansen
Sekretær: Søren Hofmann
Kasserer: Laila Carlsen
Selskabsstyrelsen skal have oplysninger omkring ny bestyrelse senest
14 dage efter generelforsamlingens afholdelse. – Kasserer og formand
sørger for indsendelse.
Afgående bestyrelsesmedlemmer overdragede opgaver og arbejdsbeskrivelser til den nye bestyrelse.
Havnemester – Laurits er forlænget en måned, dvs. indtil den 31/12.
Der er ikke taget stilling til en langvarig løsning.
Internet: Der etableres 50/50 Mb fra Stofa pr. den 1/3-2016. Der blev
drøftet nødvendigheden af wifi ved havnemesterkontoret og i
klubhuset. – Søren undersøger mulighederne.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. januar 2016
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub,
den 3. december 2015
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Søren, Aage (afgående sekretær) og
Kaj (afgående havneudvalgsformand)
Dagsorden:
Konstituering af ny bestyrelse
Overdragelse fra afgående bestyrelsesmedlemmer
Evt.
Næste møde
Referat:
Ny bestyrelse har konstitueret sig, og har besat følgende poster:
Formand: Harry-Bjørn Petersen
Næstformand: Benny Lau Andersen
Havneudvalgsformand: Keld Laugesen Hansen
Sekretær: Søren Hofmann
Kasserer: Laila Carlsen
Selskabsstyrelsen skal have oplysninger omkring ny
bestyrelse senest 14 dage efter generelforsamlingens afholdelse. –
Kasserer og formand sørger for indsendelse.
Afgående bestyrelsesmedlemmer overdragede opgaver og arbejdsbeskrivelser til den nye bestyrelse.
Intet til evt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. januar 2016
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a.,
den 6. Januar 2016
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren
Dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra GF 2015 og dirigent.
Havnemester
Rengøring i ABC
Fremtidige planer i ABC
Evt.
Referat:
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2. Referatet fra generalforsamlingen er godkendt.
Tak for det store fremmøde, og en stor tak til vores dirigent,
Jan Schmidt.
3. Vi har siden den 10. december ikke haft nogen aftale med Laurits. Vi er
derfor uden havnemester i øjeblikket. Den daglige drift varetages derfor
af bestyrelsen.
Der forhandles stadig med Laurits.
Til håndtering af udvalgte opgaver, f.eks. de udendørsarealer, skal der
aftales et møde med ASC omkring køb af timer, så vi kan udnytte de
ressourcer, som vi har i de 2 sejlklubber, bedst muligt.
Der skal laves en arbejdsbeskrivelse over ydelser, som vi ønsker at
købe hos ASC. Der skal ligeledes laves en tilrettet arbejdsbeskrivelse
overfor vores egen havnemester.
Benny aftaler en dato med ASC.
4. Rengøring er der ingen nærmere aftaler omkring.
5. Der skal laves en visuel plan over vores havn, så vi har større overblik
over vores bådpladser.
Det skal skabes med en tavle, hvor havnen kan indtegnes.
Harry har en magnettavle, som vi kan få gratis. Den skal hænge på
havnemesterkontoret.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal være mulighed for at se public
service tv-kanaler på TV’et i klubhuset til brug for gæstesejlere og
medlemmer af klubben.
ABC
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Der ønskes bedre trådløs internet i klubhuset og hos havnemesteren.
Der bliver derfor indkøbt 2 stk. access points, hvor ét skal monteres i
klubhuset og ét skal monteres i huset hos havnemesteren.
Der er efterspurgt et kort fra kommunen, så vi kan få indtegnet el og
vand.
6. Dansk Sejlunion udbyder gratis kurser, som kan have relevans for
klubben.
Benny er indtil videre tilmeldt et kursus.
Handicaptoilettet står desværre ofte ulåst. Låsecylinderen ændres
derfor fra en C lås til en A lås. Der er altid mulighed for toiletforhold i
klubhus.
I makrellen og på vores hjemmeside ønsker bestyrelsen at slette private
adresser på bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer, så der kun
fremtræder med navn, e-mail og telefonnumre.

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 6. Januar
2016
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren
Dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra GF 2015 og dirigent.
Møde med ASC
Møde med udvalgene
Evt.
Referat:
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2. Referatet fra generalforsamlingen er godkendt.
Tak for det store fremmøde, og en stor tak til vores dirigent, Jan
Schmidt.
3. Der skal snarest aftales et møde med ASC for at diskutere fremtidige
samarbejder.
4. Alle udvalg bliver indkaldt til fælles møde den 10. februar.
5. Intet

ABC

33

Makrellen

Kun så længe lager haves.

ABC
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Henning (Revolution) har ryddet op på sine forskellige harddiske og
faldt i den forbindelse over nogle billeder som han tog på sin tur på
Atlanten, tilbage i 1997.
Billederne er taget tusinde sømil fra gud og hvermand. Billederne
giver et rigtig godt indtryk af hvor kontrastfyldt sejlads kan være.
Måske specielt på de store have.
F.eks. når det er vindstille kan man blive ramt af en tågemur hvor
sigten er lig nul, kikker man opad i sådan en tåge kan man se at der
er hul i ærtesuppen et eller andet sted. Det er ikke underligt at det i
gamle dage kunne give stof til utrolige eventyrlige historier og myter.
I den modsatte ende af vejrfænomenerne er når vandet rejser sig som
en 20 til 30m høj mur af vand i form af gamle dønninger, som her på
billedet rammer ind på tværs, Henning sejler her i 16m/s med en
agterlig halvvind.
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Aktivitetskalenderen 2016
Måned

Dato Tidspunkt

Aktivitet

April

9

Kl.: 08.00

Fælles båd - isætning– lister i klubhus

April

10

Kl.: 12.00

Standerhejsning

April

23

Kl.: 08.00

Fælles båd - isætning– lister i klubhus

April

26

Kl.: 17.00

Første tirsdags sejlads

April

30

Kl.: 10.00

Frivillig arbejdsdag

Maj

1

Kl. : 10.00

Maritimt Loppemarked

Maj

14-15

Maj

21

Maj

22

Deadline Makrellen

Juli

5

Sidste tirsdags sejlads før ferien

August

9

Kl.: 18.30

Start tirsdags sejlads efter ferien

August

21

Kl.: 10.00

Barsø rundt

Kl.: 19.00

Fælles klub fest

September 3

Pinse tur
Kl. : 10.00

September 27

Frivillig arbejdsdag

Sidste tirsdags sejlads i 2016

Oktober

15

Kl.:

Fælles bådoptagning—lister i klubhus

Oktober

29

Kl.:

Fælles bådoptagning—lister i klubhus

Oktober

30

Kl.:12.00

Stander strygning

Oktober

23

November 22
Februar;
2017
28
ABC

Deadline Makrellen
Kl.: 19.00

Generalforsamling
Deadline Makrellen
36

Makrellen

