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Adresseliste for bestyrelse og udvalg i  

Aabenraa Båd Club 

 
Formand: Harry-Bjørn Petersen 
Tlf.: (+45) 2990 1616  
mail:  formanden@abcbaadClub.dk 
 
Næstformand: Benny Lau Andersen 
Tlf. : (+45) 2237 0646  
Mail: naestformanden@abcbaadClub.dk  
 
Sekretær: Søren Hofmann 
Tlf.: (+45) 2463 2591 
mail:  sekretaeren@abcbaadClub.dk 

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

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

 
Tursejlerudvalg.:  
Evy og Peter Møller-Hansen 

Mobil 2033 3038 

Mobil 6160 3039 

evyogpeter@gmail.com 

 
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 
 
 
 

 
 
Miljøudvalg:  
Hans Jørgen Hagensen 
Tlf.: (+45) 2940 3470 
 
Seniorgruppen: 
Harry Strange 
abcnior1@gmail.com 
Tlf.: (+45) 4143 0712 
 
Festudvalg 
Heidi  Hansen 
Kent Petersen 
 
Webmaster: 
Johannes Gonge 
webmaster@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 
 
 
 

 
Aabenraa Båd Club 
Havnekontoret 
Kystvej 27 
6200 Aabenraa 
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. 

Det er altid ved denne tid at man drømmer og håber på en god sejlersommer, 
for uanset hvor rigtigt det kendte ordsprog ”der er ikke noget der hedder  
dårligt vejr kun forkert påklædning” er, holder nok ikke helt vand, for det er nu 
lidt sjovere når det er dejligt vejr. Ikke for meget vind og ikke for lidt vind,  
temperaturen må også godt være godt derop ad, sol må der naturligvis også 
godt være, bare den er i selskab med at par skyer som af og til giver lidt  
skygge. Godt vejr er naturligvis, til en vis grad, en individuel oplevelse. Jeg vil 
dog mene at vi godt kan blive enige om at i år behøver vejret ikke være en 
gentagelse af sidste års sommervejr, eller en fortsættelse af forårets skiftende  
kolde vinde. 
 Af andre store samtalebegivenheder ud over vejret kan vi i år se frem til et 
OL. Det bliver spændende at se hvordan de danske sejlere klare sig denne 
gang. Det skulle være mærkeligt om der ikke kom bare en medalje med hjem. 
Når man tænker tilbage på de sidste par OL og de utroligt spændende  
kapsejladser der udspillede sig på vandet, kan man jo knap nok vente med at 
se hvilke dueller der vil komme denne gang. Optakten med kvalifikationen til 
OL har i hvert fald budt på nogle spændende afgørelser og udtagelsessejlad-
ser og de dermed efterfølgende gode resultater. Det tegner godt synes jeg. 
Nu er vi jo ikke alle OL sejlere, men mindre kan også gøre det. Der hvor vi 
alle til gengæld kan være med, er under devisen ”det gælder ikke om at vinde 
men om at være med.” . Der hvor jeg vil hen med det er at jeg blev lidt  
inspireret af en artikel jeg læste for noget tid siden. Den handlede om en 
sportsklub som havde lavet en afdeling med computerspil. De mente at nogle 
computerspil havde elementer som grænsede op til den fysiske idræt, f.eks. 
taktik, holdspil og socialt samvær. Jeg synes tanken er interessant og måske 
kunne man finde på noget lignende inden for sejlklubberne. Kunne man  
f.eks. forestille sig at dette nye fænomen ”coding pirats” vil passe ind i en  
sejlklubsammenhæng. Til dem som ikke ved hvad ”coding pirats” er så er det 
en ide om, på frivillig basis, at lære børn at kode maskiner som så udfører 
nogle bevægelser eller man kan programmere et display med tekst og lys. 
Jeg hørte i radioen at der var etableret en gruppe i Sønderborg og Aabenraa. 
Måske man kunne lave et samarbejde eller en event. Hvad med en flaske-
skibs bygger afdeling i sejlklubben eller et kom og sy dine egne sejl afdeling. 
Nå, det er kun et par tanker for i sidste ende skal det også passe med hvad vi 
vil med vores klub og hvad der rent praktisk er muligt. Men tanken kan jeg 
godt lide så brug de stille og tænksomme stunder på vandet eller i en  
fremmed havn til at lade idéerne og tankerne flyve højt.  
 
Med sejlerhilsen 
Jakob L.C. 
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Formanden har ordet. 

Endelig kom sejlsæsonen i gang, med meget skiftende dansk 
forårs vejr. 
 Båd isætningerne er forløbet fint. Dog trak det lidt ud i år med 
at få alle både i, på de 2 gange isætninger, det skyldes nok det 
usædvanlig kolde vejr. 
 Vores nye havnemester er ved at være faldet godt til, og man-
ge medlemmer udtrykker deres tilfredshed over Jans gode hu-
mør og at han går op i sine opgaver med passion. 
 Ved bådoptagning er der lavet aftale med Jens kran fra ASC 
at Jan skal kontaktes når en båd skal på land, Jan finder den  
rigtige plads til båden, dette gælder også hvis en vognmand 
kommer med en båd, så skal bådejeren kontakte Jan, inden 
båden placeres på havne arealet, så ring til Jan på: 40 29 90 82 
 De to frivillige arbejdsdage er afviklet med meget fint fremmø-
de over 30 medlemmer hver gang og højt humør, og alle opga-
ver blev løst, tusind tusind tak til alle der hjalp til. 
 Vores loppe/stumpe marked gik også over al forventning med 
godt vejr, og fint fremmøde af både købere og sælgere, så det 
må vi prøve igen til næste år. 
 Vejret til pinse turen drillede lidt, men det klarede Evy og  
Peter fint, med leg og anden underholdning, vores egen  
musikanter, HC og Thorkild, stod for god musik, tak til Evy,  
Peter og Erik i Verdens Ende. 
 Tirsdagssejladserne går som ”sædvanlig” godt med 24 til-
meldte både, her var vejret barsk de første par sejladser, med  
4 gr. - sne og blæst. D. 10. aug. har vi Barsø Rundt 2016, husk 
det! 
 Bestyrelsen er i gang med at få lavet en ny hjemmeside til 
ABC, det trænger vi alvorligt til, med stor hjælp fra vores egen 
Jesper Ruben Hansen og en IT kollega til Jesper. Den bliver 
flot og indholdsrig, og velegnet til gæstesejlere. Glæd jer til at 
se resultatet. 
 Jeg tror roligt vi kan glæde os til årets ABC klubfest som i år 
arrangeres af Heidi og Kent, lad os se hvad de byder. 
Vores anker med kæde er blevet flot placeret, og hækken  
plantet, både rundt om plænen og i mellem de to bygninger så 
det giver lidt læ fra vest. 
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 Klubbens økonomi ser udmærket ud for tiden både i ABC og i 
Amba, Laila har sagt ja til at bestyrelsen kan arbejde videre med 
fornyelse af legeplads redskaberne, idet de gamle er rådnet i flere 
stolper, en lystbåde havn skal have en rimelig god legeplads,  
både for at trække gæstesejlere til, og for medlemmernes skyld. 
Ramslaget skal i gang, flere pæle skal udskiftes, vi er ved at sam-
le mandskab til opgaven. 
 Vores gode solide senior gruppe udfører deres opgaver til alles 
tilfredshed, tusind tak til jer, der er stadig brug for flere medlemmer 
i senior gruppen så kontakt Harry Strange på: 41 43 07 12 
 I skrivende stund er Havnens Dag d. 29. maj afholdt med projek-
tet Vild Med Vand, (VMV) ABC har tilmeldt sig VMV, så fra næste 
år regner vi med at gå helhjertet ind i arrangementet, idet vi regner 
med at oprette et hold frivillige som går ind i opgaven og støtter 
med alt hvad de kan, og hvad vi kan tilbyde. 
 Når man er i klub og et fællesskab betyder det at man er parate 
til at hjælpe i hvert fald af og til, nogen kan udtrykke at ”vi har  
hjulpet vores klub, så nu har vi gjort nok”, den holder ikke rigtig 
vand, så længe man er i et fællesskab/klub/forening, bruger man 
denne, og så er det stadig en slags ”pligt” at hjælpe. Men de fleste 
hjælper rigtig meget, det vækker stor glæde hos medlemmer og 
bestyrelse, tusind tak!  
 Godt vi har vores gode fællesskab i ABC. 
 
God vind og god sommer til alle! 
Formanden. 

Formanden har ordet. 
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Kun så længe lager haves. 
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Hvad er der sket i klubben her i foråret. 

Bådisætning 

Pinsetur 

F
riv

ill
ig

 a
rb

ej
ds

da
g 



 

ABC 10 Makrellen 

standerhejsning 

Hvad er der sket i klubben her i foråret. 

Ingen standerhejsning uden der 
er styr på køkkennet, Stor tak til 
jer, som med højt humør,  
sørgede for at der var, kaffe, 
brød og pålæg til alle. 
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Frivillig arbejdsdag. 

 
 Dejligt at se over 30 medlemmer med højt humør møde op til begge dage med 
”Frivillig arbejdsdage” i ABC d. 30. april og d. 21. maj. For at hjælpe med at få nog-
le opgaver udført som f.eks. rengøring af bygningerne indvendig og udvendig,  
tagrender, maling af alle vinduer og døre, nye glaslister i vinduerne, indsamling af 
affald langs havnebassinet og div. reparationer af forskellige ting. Bestyrelsen siger 
mange tusind tak for jeres store hjælp, og det så ud som I hyggede jer bagefter 
med gratis vin, øl og grillpølser med kartoffelsalat. 

Hvad er der sket i klubben her i foråret. 
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a.,  
den 2. marts 2016 
 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Indgået post 
3. Havnemester jobbet 
4. Stof til Makrellen 
5. Whiteboard tavlen 
6. Bådisætning, Egon stopper 
7. Næste møde 
8. Evt. 
 
Referat: 
 
1.  Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2.  Aabenraa Havn indbyder til fælles årsmøde for vandsportsklubberne den 14. 
   Marts kl. 15. 
   - VildMedVand invitation fra Aabenraa Kommune, 30. Marts kl. 17.   
   - Søren og Harry deltager.   
3. ASC har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at hjælpe os med  
    havnemesteropgaven. 
    Der er fortsat forhandlinger i gang med den gamle havnemester, Laurids. 
    Vi har yderligere en interesseret kandidat, som vi er i dialog med. 
4.   Harry har sendt stof til Makrellen til Jacob. 
    Søren sender referater og et skriv om vores ny whiteboard tavle. 
5.   På havnemesterens kontor er der blevet opsat en whiteboard-tavle, hvor   
    havnemesteren har et godt værktøj til at holde styr på alle bådepladser. 
6.    Keld og Benny tager tjansen med hjælp fra Egon. 
    Der vil ikke blive en lavet en mødeliste til medlemmerne. 
7.   Næste bestyrelsesmøde er den 12. April. 
8. - Der er skrevet et indlæg om ABC til Ugeavisen, Nordschwiger og  
    Lokalavisen for at skabe lidt omtale og interesse for klubben. 
    - Der undersøges muligheder for opsætning af skilte med pladsstørrelser,  
    som er læsbar fra båden, som letter indsejling og havnemanøvre. 
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 2. marts 2016 
 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Indgået post 
3. Havnemester jobbet 
4. ABC’s hjemmeside 
5. Samle medlemmernes mail adresser 
6. Næste møde 
7. Evt. 
 
Referat: 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2. Der er ingen post indgået 
 
3. ASC har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at hjælpe os med  
    havnemesteropgaven. 
    Der er fortsat forhandlinger i gang med den gamle havnemester, Laurids. 
    Vi har yderligere en interesseret kandidat, som vi er i dialog med. 
4. Det er besluttet, at der skal etableres en ny hjemmeside, da den skal  
    moderniseret. 
    Harry vil snakke med Aabenraa Fotoklub for at få taget nogle gode billeder til 
    hjemmesiden. 
 
5.   Laila trækker en liste fra C5 over de medlemmer, som ikke er registreret    
    med en mail-adresse. De vil blive kontaktet pr. telefon. 
 
6.   Næste bestyrelsesmøde er den 12. April. 
 
7.   - Der ønskes en samlet kloak-, stikledning- og el-dokumentation over vores  
    område. 
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Havneliv i Flensborg, lørdag den 4.juni 
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a.,  
den 12. april 2016 
 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Indgået post. 
3. Ændring af bådplads størrelser 
4. Økonomien 
5. Årsmærker + FH mærker, + forsikrings bevis. 
6. Laves en plan for placering af både ved optagning + bådstativer og tid. 
7. Havnepromenaden 
8. Jans ugesedler  
9. Plan for frivillige arbejdsdage. 
10. Overtrædelse af vedtægter og reglement. 
11. Annoncere for Loppemarked i Ugeaviser. + Hvordan skal vi forholde os med de 
  erhvervsdrivende der vil være med? 
12. Næste møde 
13. Evt. 
 
Referat: 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2. Intet 
 
3. Vi ønsker flere større pladser, da bådene vokser i størrelse. 
  Der undersøges om vi kan finde nogle folk, som kan/vil hjælpe med at slå nye  
  pæle i. 
 
4. 1,1 mio. indtægter i kontingent modtaget. Ikke endelig færdigopgjort. 
 
5. Valg af årsmærker. Årsmærker hentes ved havnemester. 
  Det forventes af medlemmer har gyldigt forsikringsbevis. Klubben ønsker ikke at 
  bruge ressourcer på at kontrollere dette. 
  Der forespørges hos Dansk Sejlunion om klubben kan bliver stillet til regnskab,  
  hvis medlemmernes forsikringsbeviser ikke er i orden. 
 
6. Det er meget vanskeligt at lave en fast plan for bådplacering, da alle både ikke  
  kommer op samtidig. 
  Det er havnemesteren, sammen med havneudvalgsformanden, som bestemmer 
  hvor både placeres på vinterpladsen, så vi sikrer en bedst mulig placeringer af  
  alle bådene. 
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7. Gennemgået tegning fra Aabenraa Kommunes arkitekt. 
 
8. Gennemgang af havnemesterens ugesedler.  
  Intet kritisk at bemærke. 
 
9. Der er laves en plan for arbejdsdagene, så vi får mest mulig ud af dagene. 
  Havneudvalgsformanden laver en samlet plan. 
 
10. Generel snak omkring regler for bl.a. masteskuret og vinterpladsen. 
  Eventuel prisforhøjelse for masteopbevaring i masteskuret blev diskuteret, for at 
  retfærdigøre den stigende opbevaring af spilerstager og andre løsdele. 
 
11. Maritime loppemarked kører på forsøgsbasis, så alle erhvervsdrivende er som  
  udgangspunkt velkomne. 
  ASC informeres, så deres medlemmer kan få besked. 
  Der indsættes en annonce i ugeavisen. 
 
12. Næste møde er den 23. Maj kl. 19.00 
 
13. Der skal indkøbes hjelm og sikkerhedssko til havnemesteren i forbindelse med  
  bådisætning/-optagning. 
    
 
 
  

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 12. april 2016 
 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Indgået post 
3. Referater fra møder. 
4. Økonomien 
5. Liste med medlemmernes mail adresser 
6. Vandsportsklubbernes dag 
7. Makrelstof senest d. 22 maj 
8. ABC`s nye hjemmeside. 
9. Næste møde 
10. Evt. 
 
Referat: 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 

Fortsætter side 18 
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   Referat fra bestyrelsesmøde ABC den 12. april 2016 Fortsat fra side 17 
 
2. - Indgået tegning fra Aabenraa kommunes arkitekt, hvor vi har mulighed for at  
  komme med indsigelse. Vi har forslag til ændring af hæk op til ABC’s grund og   
  sten ved klubhus. 
  - Kommunen har indkaldt til styregruppemøde i vild-med-vand tirsdag  
  den 19. April. 
  - Ikke godkendt miljøplan fra Miljøstyrelsen. Sekretæren sender en ny plan ind til  
  godkendelse. 
  - Forespørgsel fra Kommas havnelods om opdatering af havnens faciliteter. 
  - Indgående check fra Compass Advokatfirma, angående gammel ukendt sag.   
  Benny Lau undersøger, hvilken sag det drejer sig om. 
 
3. - Referat fra Vand-med-vand opstartsmøde 
  - Modtaget referat fra AabenraaHavn, vandsportsklubberne. 
 
4. Gennemgang af økonomien. 
  Det er valgt af bevare kontoen ved Danske Bank. 
 
5. Der ønskes en mailliste for alle medlemmer. Der kan trækkes en liste fra C5, så  
  vi kan se hvilke medlemmer, som vi mangler mail-adresser på. De medlemmer,  
  som ikke har, ringer vi ud til for at få en adresse, hvis haves.  
 
6. Der er eventuelt mulighed for at udlåne en redningsbåd til vandsportsklubbernes  
  dag, fra en af vores klubmedlemmer. 
7. Havneudvalgsformanden telefonnummer skal rettes i Makrellen. 
  Havnemesteren skal skrives på hjemmesiden og i Makrellen. 
 
8. Møde med BLS support, torsdag den 14. April kl. 17.00 angående nyt design. 
 
9. Næste møde er den 23. Maj kl. 19.00 
 
10. Intet til eventuelt. 

Båd som tag på Islands Brygge 
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Opslagstavlen 

Kære medlemmer 
 
Idet vores klubblad, Makrellen, ikke bliver postomdelt til jer mere, 
skal I selv sørge for at få jeres ABC års mærke og Frihavns mærke 
hos havnemesteren, og få det påsat båden. Før blev mærkerne  
udsendt sammen med klubbladet. 
Havnemesteren har et problem hvis han ikke kan se hvilken havn 
båden tilhører. 
 
Makrellen kan hentes i klubhuset eller hos havnemesteren. 
 
Klubbladet kan også læses på www.abcbaadclub.dk 
I øvrigt bliver andre meddelelser og begivenheder lagt på vores  
Facebookside: www.facebook.com/abcbaadclub.dk 

Sydhavnen 2, 6200 Aabenraa 

Tlf.: 7462 1145 

www.havnegrillen-aabenraa.dk 

Åbningstider 
mandag - fredag ….. 10:30  -  20:00 

lørdag ……………… 11:00  -  20:00 

søndag ……………… 12:00  -  20:00 

Havnegrillen Aabenraa 
Med Danmarks 2. bedste hotdog. 

http://www.abcbaadclub.dk/
http://www.facebook.com/abcbaadclub.dk
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     Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a.,  
  den 23. maj 2016 

 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Indgået post 
3. Økonomi 
4. Forsikring for havnemester 
5. Jans ugesedler 
6. Legeplads 
7. Årsmærker og FH mærker udsendelser 
8. Seniorgruppens opgaver 
9. Ryddes op i stativer 
10. Benyttelse af ramslag og placering 
11. Næste møde 
12. Evt. 
 
Referat: 
 
1.  Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2.  Indgået mail fra DK-Hostmaster omkring validering af indehaveren af domænet, 
  som holder vores hjemmeside. 
 
3.  Indestående i bank: 1.097.000 kr. 
  Der er kommet en del nye andelshaver. 
  Der er ikke betalt moms til SKAT endnu. 
 
4.  Forsikring af ansætte kører igennem Dansk Sejlunion, men der er tvivl omkring  
  dækningen. Søren taler med Dansk Sejlunion for at få en afklaring. 
 
5.  Keld har løbende gennemgået ugesedler. Det ser fornuftigt ud. 
  Bestyrelsen er generelt glade for vores nye havnemester. 
 
6.  Vores eksisterende legeplads er ca. 10 år gammel, og den er efterhånden  
  udskiftningsparat, da der råd i stolperne. 
  Der kigges efter noget nyt i stil med det gamle. 
  Budget: 50.000 kr. 
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7.  Der er generelt problemer med manglende årsmærker på bådene.  
  Havnemesteren kan tage kontakt til de bådejere, som stadigvæk mangler  
  mærkerne. 
  Havnemesteren har også mulighed for at klistre et mærkat på båden, hvor man 
  vil blive bedt om at kontakte havnemesteren. 
 
8.  Der er pt. ikke så mange opgaver til seniorgruppen, da mange af opgaverne   
  delvist er blevet udført på de to frivillige arbejdsdage. 
 
9.  Der skal ske en sortering af noget gammelt jern og gamle stativer, som vi har   
  liggende. Vi håber at seniorgruppen være os behjælpelig. 
 
10. Vi har nogle enkelte pæle, som skal slåes i, og vi har nogle skæve pæle, som  
  skal rettes op. 
  AP kan slå pæle i, og Kim Lei vil også gerne være behjælpelig. 
  Når nye pæle er sat, skal ramslaget på land og stå, så vi kan sælge  
  bådpladsen, som ramslaget i dag ligger på. 
 
11. Næste møde er torsdag den 24. juni 
 
12.  - Der er havnens dag, søndag den 29. maj kl. 10-17. Der opfordres til at møde 
    op og tage gæster med på vandet.  
   - Automaten har fået en ny kortlæser, da der var problemer med betalinger   
    med Mastercard. 
   - Vi har en flexjobber fra kommunen på 1 time om dagen, som hjælper med   
    forefalden arbejde. Vi giver 150 kr. om ugen for ydelsen. 
    
 
 
 

   Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 23. maj 2016 

 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Laila og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Indgået post. 
3. Økonomien 
4. Makrel stof 
5. Hjemmesiden 
6. Næste møde 
7. Evt. 
 
 

Fortsætter side 22 
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 23. maj 2016 fortsat fra side 21 

 
Referat: 
 
1.  Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2.  Modtaget faktura på kontingent fra Dansk Sejlunion. Kontingentantallet passer  
  ikke. Søren kontakter Dansk Sejlunion for at sikre at tallene bliver tilrettet. 
 
3.  Intet nyt, da alle posteringer ikke er foretaget endnu.  
  Indestående i bank: 80.000 kr. 
  Der er ikke de store udsving. 
 
4.  Formanden har sendt formandsord og Barsø rundt til Jacob. 
  Søren sørger for referater, standerhejsning og pinseturen. 
 
5.  Hjemmesiden er langt hen af vejen færdig. Den mangler bare den sidste finish. 
 
6.  Næste møde er torsdag den 30. juni 2016 
 
7.  Intet 
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Der er også vand og skibe i Ribe 

Lørdag den 7. maj var 
der var middelalder-
marked i Ribe. 
 
Men Ribe kan også 
byde på et spændende 
og anderledes havne-
miljø. Anderledes end 
det som vi ser på  
østkysten. 
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WWW.HR.STAAL.DK 

Kilen 27 6200 Tlf. 74625556 / 20165157 

Motorbeslag 

Badeplatform Granada 32 

Bovspryd 

Stævnstige 

R/F med Iverson og LED 

Æggebæger med logo 

Fremstilling af søgelænder 

Rustfri stål gelænder 

Vandkølet udstødning 

V8’er til øl / vand 
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Åbent alle 
dage 7-21 

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. 

Fra 6.Juli til  
9.August  

åbent  7-22 

Nyd verdens bedste 
kaffe på vor  

udendørs café 

Den lille butik med det store udvalg! 

Kystvejens NærKØB 
Kystvej 54   6200 Aabenraa 

Tlf.: 7462 5777    Fax.: 7462 1007 

- Morgenbrot 

und kuchen von 

backer. 

-zeitungen und 

Zeitschriften. 
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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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Afholdes: Søndag d. 21 august kl.: 10:00 
Skippermøde kl.: 09:00 i ABC klubhuset. 

 

Nyhed: 
Der er morgen kaffe med rundstykker til deltagere under skippermødet. 

 
Tilmelding senest tirsdag d. 16 august til: harrybp@mail.dk 

 

Præmier til de første 3 både. 

Deltager gebyr: 50 kr.- 

Aabenraa Båd Club     

Barsø Rundt 2016 



 

ABC 29 Makrellen 

Mon ikke ABC også har et par stykker, ligesom 

mange andre sejl og bådklubber rundt omkring i 

Danmark. Man må sige Signe har ret. 

  Teksten er af Signe Storr fra maj  

udgaven af Bådnyt. 

 

             Med sejlerhilsen 

                 Harry-Bjørn 
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SVÆRGODSTRANSPORT 

OVERALT I EUROPA 
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 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 
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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   Pinse tur  

Maj 21  Kl. : 10.00 Frivillig arbejdsdag 

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 

September 3  Kl.: 19.00 Fælles klub fest 

September 27  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  Deadline Makrellen 

November 22  Kl.: 19.00 Generalforsamling 

Februar; 

2017 28   Deadline Makrellen 

Aktivitetskalenderen 2016 


