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Redaktøren har ordet. 

Så er tiden kommet hvor der skal evalueres på sommerens sejlsæson og 
hvad der kan gøres bedre til næste år. Måske skal der planlægges  nye 
togter mod  farvande der mangler at blive erobret, f.eks Alssund eller den 
Svenske skærgård. Det kan også være der skal lægges planer om et gen-
syn med en god ankerplads. 
 
Der var også lige et sommer OL som er vel overstået. Set med danske 
medaljeøjne overgik det jo alle forventninger. Personligt havde jeg nok 
håbet at sejlsporten havde klaret sig lidt bedre, men alt i alt kæmpede alle 
deltagere med alt  hvad der var muligt. Heldigvis har vi i Danmark så man-
ge god sejlere at når favoritterne ikke levere på dagen så træder andre til 
og tager deres chance. Det giver spænding og glæde oven på nogle af 
nedturende. Sejlsporten bidrog således med nogle rigtig gode resultater 
og et par flotte medaljer til den samlede medaljehøst. Man skal ikke glem-
me at konkurrencen er hård når eliten mødes, så rigtig flot klaret af de 
Danske sejlere. 
 
Hvis sejlsporten fremover skal kunne levere medaljer til store stævner er 
det vigtigt at der også er sejlklubber rundt omkring i landet der kan holde 
gryden i kog, med hensyn til at gøre sejlsporten synlig. Vi skal naturligvis 
også se på vores egen bådklub og stille os selv spørgsmålet om hvad det 
så er vi kan bidrage med? Hvad er vi gode til ? og hvad har vi resurser til? 
Uanset niveauet så er vi i vores lille sejlklub også med til at tegne det sto-
re billede af et Danmark hvor sejlsporten er en naturlig del af landskabet 
og bylivet. 
 
Med sejler hilsen 
Jakob L.C. 
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Formanden har ordet. 

Nu går vi de mørke, men også hyggelige måneder i møde, uden det vi alle 
kan lide, nemlig at sejle. 
Sæson vejret har været meget omskifteligt, men med godt og varmt vejr 
som afslutning på sæsonen. 
Vi har haft et godt år i ABC, mange opgaver er blevet udført i løbet af sæso-
nen takket være alle de frivillige hjælpere, og senior gruppen, der blev gået 
til opgaverne med godt humør og passion, tusind tak til dem der har hjulpet. 
Vores nye havnemester Jan er faldet godt til med alle de forskellige opgaver 
som jobbet kræver. 
Vi har stadig nogle opgaver som venter på at blive udført, men vi regner 
med at de alle er udført inden sæsonen 2017 starter, f.eks. legeplads red-
skaberne venter på renovering, enkelte fortøjningspæle skal slås, de gamle 
el målere på broerne kan fjernes.  
Vi har fået ryddet lidt op på havne arealet, ved at få efterladte både fjernet 
og meget andet ”skrammel.” 
Antallet af gæstesejlere har været noget lavere end de sidste par år, det er 
noget bestyrelsen vil tage til efterretning, men ifølge FLID er det generelt 
sådan i hele Danmark. Når jeg tænker tilbage på vores sommertur i det Syd-
fynske, var det i de fleste havne ikke noget problem at finde en gæsteplads, 
som det jo så ofte er.  - Det ses naturligvis i vores regnskab. 
En ting som vi ikke må glemme her ved årets slutning er at rette en stor tak 
til vores redaktør Jakob for det kæmpe arbejde det er for ham at sætte vores 
klubblad sammen, og altid har en god historie eller ideer klar i sit forord. 
Mange artikler skal Jakob selv hente frem, det er desværre ikke meget der 
kommer fra medlemmerne, men tusind tak til Jakob for dit store arbejde. 
ABC har en plan om at lave et enkelt arrangement i vinterens løb, så hold 
øje med hjemmesiden, Facebook eller Makrellen. 
Lige en bemærkning til slut: Næste år har ABC 40 års jubilæum, lad os se 
hvad der skal ske!! 
 
Tak for i år og god vinter til alle! 
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Standerstrygningen den 30.oktober 

Standerstrygning den 30.okt. kom 
godt fra start med god deltagelse, 
fællessang og en stander der midt-
vejs havde svært ved at komme forbi 
sallingshornene. Det lykkes dog til 
sidst og sejlersæsonen 2016 er offici-
elt slut. Efterfølgende var der kaffe 
og brød i klubhuset.  
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Information fra Bestyrelsen 

Kære medlemmer!!!! 

 
Prøv lige at læs en artikel som Egon satte i Makrellen i 2015, be-

styrelsen kan bakke 100% op om disse tanker, som med stor 

sandsynlighed vil blive til virkelighed. 

 

Tanker vedr. båd isætning og båd optagning. 
 
Efter forårets sidste søsætning kan det konstateres, at tilslutningen til de fælles 
bådoptagninger og søsætninger fortsat er faldende fra tidligere 40-42 både til nu-
værende 27 både. Fortsætter denne tendens vil der komme et tidspunkt hvor Skak 
ikke længere vil deltage, eller prisen bliver sat op. Prisen for den tid der anvendes til 
montering og afrigning af kranen skal jo fordeles mellem bådene. Grænsen kan 
måske forlænges ved at gå over til kun en søsætning og 2 optagninger. Det der 
tabes om efteråret vindes om foråret. 
 
Det er en tvingende nødvendighed, at Skak deltager om foråret da deres Kran kan 
tage både overalt på pladsen, således at ingen bliver spærret inde. Såfremt det en-
der med, at Skak ikke længere kommer, og ASC får monopol på krankørsel, kan 
der ske følgende: Da ASC’s kran var ny, var prisen for krankørsel 1500,00Kr. Den-
ne pris blev hurtigt ændret til 800,00Kr. Man må gå ud fra, at prisen på 1500,00Kr 
hidrører fra en kalkulation over driftsudgifter og afskrivninger m.m. Det vil sige, at 
kranen i dag kører med et underskud på 700,00 Kr. 
 
Hvis ASC får monopol på krankørsel, er der et underskud, som skal tjenes hjem, 
hvilket betyder højere pris. Da ASC’s kran har relativ kort rækkevidde, er der risiko 
for, at nogle både bliver spærret inde om Foråret. Resultatet vil uvægerlig resultere 
i sure miner og diskussioner om betaling af flytninger. 
 
Uanset hvem der kommer til at betale eller bliver spærret inde er det et resultat af 
manglende tilslutning til de fælles optagninger og søsætninger. Ovennævnte er 
selvfølgelig ren teori, men kan blive til virkelighed hvis man ikke bakker op om de 
fælles søsætninger og optagninger. 
 
Egon Marcussen - Ofelia plads 413 
 

Så husk at bakke op om fælles isætning og optagning!! 
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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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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a., den 30. juni 2016 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Laila, Ib Gonge (suppleant) og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Gennemgang af tidligere referater 
3. Indgået post 
4. Økonomi 
5. Evaluering af Jans Første 3 mdr. 
6. Mangler svar fra DS Kursus: 
  a. Ikke overholdelse af vedtægter reglement mm. 
  b. Efterladte både og lign. 
  c. Ikke deltager i klubarbejdet (frivillig arbejdsdage) 
7. Opgaver for senior gruppen 
8. Evt.  
Referat: 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2. - Tydelige skilte med pladsbredde til bådpladser – Der arbejdes på sagen.  
  - Inddragelse af de mindste pladser, så der kan laves større pladser, som der  
   efterspørges – Der arbejdes på sagen. 
  - Prisforhøjelse for masteopbevaring – Er besluttet. 
  - Ikke godkendt miljøplan for havnen. Ny plan er sendt til miljøstyrelsen –  
   Sekretær undersøger om den er godkendt. 
  - Ny legeplads? – Der arbejdes på sagen 
 
3. Indgået fra havnemesteren: Flere medlemmer har forespurgt omkring  
    mulighed for at blive kontraktlejer eller andelshaver. Især de tyske  
    medlemmer så gerne, at de havde mulighed for at blive kontraktlejer. 
    I vores vedtægter står der at vi ikke optager nye kontraktlejere. Det ønsker  
    bestyrelsen at bringe op til næste generalforsamling. 
 
    Nogle medlemmer har klaget over at alle vores pladser ikke har de rette    
    størrelser, både i længde og bredde. Der blev diskuteret regler for  
    pladsstørrelser, pladsreservationer og betaling. 
 
4.  1,2 mill. indstående i bank. Moms mangler at blive betalt. 
   Der har været en del udskiftning af medlemmer i klubben. Dog ser det ud til at 
   der er kommet flere medlemmer til end der har forladt os. 
 
5. Det er bestyrelsens opfattelse, at Jan er faldet godt til. Han passer godt  
    ind i ABC. 
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6. Der har været stillet spørgsmål til Dansk Sejlunion omkring retningslinjer for 
    nogle  grundlæggende problemstillinger, som der forventes svar på indenfor  
    rimelig tid. 
7.   Udendørsarealer er den største post her i sommermånederne. 
  
8. - Flexjobberen fra kommunen er nu blevet gratis, da vi ikke ønskede at betale 

 for ydelsen. 
    - Legepladsinspektør Jan Jensen kommer forbi og inspicerer vores lege   
     plads, med henblik på om vi kan reparere på vores gamle legeplads eller  
     om der skal en ny en til. 
    - Vi ønsker at få printet et stort banner/skilt med vores hjemmesideadresse,  
     som skal hænge ved indgangen til ABC. 
    - Pæleislåning er godt i gang. Én pæl er slået i.   
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 30. juni 2016 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Laila, Ib Gonge (suppleant) og Søren 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Gennemgang af tidligere referater 
3. Indgået post 
4. Økonomi 
5. ABC’s hjemmeside opdatering 
6. Næste møde 
7. Evt. 
 
Referat: 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2. -  DS Kontigentantal stemmer ikke – Der arbejdes på få det rettet op. 
  -  Der har været problemer med at handicaptoilettet altid står ulåst. Der ønskes  
    elektronisk lås ligesom vi har til de andre badefaciliteter – havnemesteren  
    undersøger pris. 
 
3. Elvstrøms Sails synes ikke at deres reklame står særlig tydelig i klubbladet.  
    Det er blevet rettet på hjemmesiden. Vi er opmærksomme på problemet. 
 
4.   Indstående 154.000 kr. i bank. 
5.   Vores nye hjemmeside er gået online. Der kommer info ud på facebook.   
    Hjemmesiden koster 7.500 kr. + Oversættelse af hjemmeside til tysk.  
    Pris 600 kr. 

Fortsætter side 12 
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    Derudover er der blevet lavet 2 stk. dronevideoer til hjemmesiden, som  
    koster 4.500kr. 2/3 af udgiften afholder klubben og den sidste 1/3 afholder  
    kapsejladskontoen. 
 
    Hjemmesiden er blevet flyttet fra Surftown til Unoeuro webhotel. BLS  
    kontaktes om  flytning retur til surftown webhotel.  
 
6.   Onsdag den 31. August 2016. 
7.   Intet. 

Referat fortsat fra side 11 
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Klubmesterskab 2016 i ABC 
 
Nr.: 1 Miss TT/Bianca 320 /Tommy Tarp 
Nr.: 2 Rikke/Maxi 77 / Claus Andersen 
Nr.: 3 Holli / L23 / Henrik Hansen 
Nr.: 4 Ariel / Bianca 28 / Benny Lau Andersen 
Nr.: 5 Ocean One / Comfortina 32 / Harry-Bjørn Petersen 
Nr.: 6 Dory / Ravage 36 / Ib Hansen 
Nr.: 7 Bellis / Maxi 68 / Bent Nielsen 
Nr.: 8 Ellinor / Finnflyver 27 / Kim Hansen 
 
Pokal og præmier til MissTT, Rikke og Holli – stort tillykke  
 
Den samlede stilling i tirsdagssejladserne 2016 blev: 
 
Nr.: 1 Kiboko / J80 / Fedder Wiesel 
Nr.: 2 Philina / Elan 295 / Finn Ehmsen 
Nr.: 3 Duo / Duo 39 / Bo Christensen 
Nr.: 4 Sweetheart / Dufour 30 / Knud Erik Lund 
Nr.: 5 Miss TT / Bianca 320 / Tommy Tarp 
Nr.: 6 Rikke / Maxi 77 / Claus Andersen 
Nr.: 7 Holli / L23 / Henrik Hansen 
Nr.: 8 Ariel / Bianca 28 / Benny Lau Andersen 
Nr.: 9 Ocean One / Comfortina 32 / Harry-Bjørn Petersen 
Nr.: 10 Rustfri / H-båd / Ole Jessen 
Nr.: 11 Dory / Ravage 36 / Ib Hansen 
Nr.: 12 Gonzo / J80 / Torsten Havemann 
Nr.: 13 Calypso / Scampi 30 / Otto Bruun 
Nr.: 14 Bellis / Maxi 68 / Bent Nielsen 
Nr.: 15 Blue Bird / Hinrichsen 34 / Preben Nielsen 
Nr.: 16 Røskva / Scancap 99 / Carsten Schmidt 
Nr.: 17 Pellegrino / Dehler 35 / Anders Debell 
Nr.: 18 My Life / Bianca 28 / Peter Davidsen 
Nr.: 19 Søhesten / Albin Delta / Jesper Stenholt 
Nr.: 20 Vi To / Granada 31 / Uwe Wriedt 
Nr.: 21 Ellinor / Finn Flyver 27 / Kim Hansen 
 
Pokal og præmier til Kiboko, Philina og Duo – stort tillykke  
 
Tillykke og tak til alle for et godt og tæt løb i 2016. 



 

ABC 15 Makrellen 

ABC Klubmester 2016 

Vinderne af ABC tirsdagssejladserne 2016 
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Resultat fra BARSØ RUNDT 2016. 
 
Start kl.: 10:00 ca. 20 sm. 
 
Båd                    i mål kl:    udregnet placering 
 
Bellis                 14:29:24        1 vinder 
Ariel                  14:19:06        2 plads delt 
Søhesten            13:58:46        2 plads delt 
Calypso             14:02:07         4 plads 
Ocean One        13:42:00         5 plads 
Duo                   13:21:15         6 plads 
Kiboko              13:23:22         7 plads 
Pellegrino          13:39:35         8 plads 
Philina               13:52:06         9 plads 
Ellinor               14:19:34       10 plads 
Dory                  13:53:51       11 plads 
Røskva              13:43:29       12 plads 

Solnedgangen ved en af tirsdagssejladserne er måske den ultimative præmie som 

alle får med hjem. Så kan det vist ikke blive mere fredfyldt. Det kan godt være 

der ikke var så meget vind den aften, men flot er det. 
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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. 

Kongelig Classic, Aabenraa 
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Legepladsen og -redskaberne bliver renoveret til næste sæson, 
det trænger de alvorligt til, faldunderlaget skal også graves frem, 
så det virker 100%. 

Det blev til mange grill aftener i 2016, mange aftener med rigtig 
godt vejr. Her bliver nye medlemmer og gæste sejlere inviteret 
til at være med og ”smide” noget på grillen. 
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   Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a. den 31. august 2016 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Laila, Keld og Søren 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Indgået post 
3. Økonomi 
4. Bådoptagning 
5. Seniorgruppens opgaver: Reparation af legepladsen 
6. Nyt siden sidst 
7. Forslag: Mobilepay, Swipp, Book en bådplads, Vild Med Vand, Tillade at bo i   
  båd, Kontraktlejere, Medlem af FLID. 
8. Næste møde. 
9. Evt. 
 
Referat: 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
  Opfølgning fra sidst: 
  Bådpladser: Grøn/rød vendeskilte som trængte, er blevet malet. 
  Bådpladser: Keld og Benny måler pladser op, om de har de rigtige størrelser. 
  Masteopbevaring: Prisstigning til 300 kr. excl. moms fra sæson 2017/18. Bomme 
  er herefter også velkomne i masteskuret. 
 
2.  Intet 
 
3.  Automatens konto har indestående 140.000 kr. Der er indgået ca. 60.000 kr. i  
  løbet af året.  
  Amba’ konto har indestående konto 1.200.000 kr. 
  Der mangler at blive ført kasserapport for en del af sommerens indtjening.  
  Kassen mangler at blive talt op. Det tager bestyrelsen sig af. 
 
4.  Der skal bestilles kran ved SKAKS. Harry bestiller. 
  15. oktober og 29. oktober. Fra kl. 8 til 14. 
  Egon vil gerne hjælpe ved optagningen. 
 
5.  Bestyrelsen vil meget gerne have samlet mandskab til at slå pæle i, gerne inden 
  vinter. Ramslaget skal derefter op af vandet, da den optager en stor plads. 
  Det er lovligt at reparere på vores eksisterende legeplads, hvis vi ikke ændrer på 
  målene. Det kan derfor spare klubben for mange penge, hvis vi nøjes med at   
  forny træværket, i stedet for at købe nye legestativer.  
  Vi skal have faldunderlaget rundt om legepladsredskaberne gravet frem. På  
  legestativet skal bjælker skiftes, og det må også gerne males med miljøvenlig  
  maling. 
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  Kompressor-kasser må gerne males, da de trænger, samt give tagpappet noget 
  tjære. 
  Et fremtidigt ønske, er etablering af en krappebro, samt en tilhørende  
  krappevæddeløbsbane. 
  Mange trofaste medlemmer skal have stor tak og ros for hjælp til rengøring i   
  klubhus og servicebygning! 
 
6. Havnen er kommet på tripadvisor.dk, så havnen kan blive vurderes af  
  gæstesejlere. 
 
7. Mobilepay og/eller swipp ønskes som mulighed for indtaling til små betalinger.  
  Sagen undersøges. 
  ”Book en bådplads” - Der blev diskuteret fordele og ulemper ved mulighed for at 
  reservere gæstepladser hos havnemesteren. Ingen endelig beslutning blev  
  truffet. 
  ”Vild med vand” - vil vi tilmelde os til næste sæson. 
  ”FLID” - vil vi ikke tilmelde os, da vi ikke ser den store værdi for klubben, i f.t.   
  udgiften. 
  Mulighed for at optage kontraktlejere vil vi tage op på næste generalforsamling. 
  ”Tillade at bo i båd ” - Som udgangspunkt vil klubben ikke nægte at folk  
  overnatter i jeres både. 
 
8.  Næste møde  torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19.00 
 
9. - EDB-systemet er generelt forældet. Både software og hardware. Det skal der  
   kigges på. Harry undersøger med Jesper Ruben Hansen om han har en ide til 
   forbedringer. 
   Generel oprydning på havnemesterkontoret foretages af bestyrelsen i  
   november måned. 
   - Skrevet til Åbenrå Kommune omkring den nye hæk. Halvdelen af  
   hækplanterne er gået ud, som kommunen bør udskifte. Kommunen skal stå for 
   fjernelse af ukrudt og hækklipning på ydersiden. 
 

Referat fortsætter side 22 

Kongelig Classic, Aabenraa 
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   Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 31. august 2016 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Laila, Keld og Søren 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Indgået post. 
3. Økonomien 
4. Hjemmesiden 
5. Næste møde 
6. Evt. 
 
Referat: 
 
1.    Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2.    Svar fra DanskSejlUnion: - Hvad kan klubben gøre med forladte både? 
     – Medlemmernes overtrædelse af havnens regler? Se bilag 
 
3.    151.000 kr. indestående i bank. Om en måned bliver kontoen opgjort. 
 
4. Der skal laves et billedegalleri, så der løbende kommer noget nyt på vores  
    hjemmeside.  
    Surftown skal opsiges, da hjemmeside/domæne er flyttet til Unoeuro . Søren  
    sørger for det. 
 
5.   Næste møde  torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19.00 
    Revisorsmøde tirsdag den 18. oktober 2016 kl. 19.00 
 
6. - El-målere - Der er blevet stjålet et par stykker på bro 1. Det er som  
    udgangspunkt medlemmet selv som hæfter for el-måleren. 
    - Info fra Keld omkring sommerfesten. Der er 72 tilmeldte til festen den  
    3. september. Forret er bestilt fra en lokal kro. Tilskud til forret gives af  
    klubben.  
    - Der ønskes nye stole til klubhuset. De trænger til udskiftning. Harry indkøber 
    50 stk. nye stole.  

Fortsat fra side 21 



 

ABC 23 Makrellen 

 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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Dagsorden til Generalforsamling i ABC 2016 
 
Tirsdag d. 22. november kl.: 19:00 2016 på Restaurant Messen – ASC Kystvej 55, 
6200 Aabenraa 
 
Dagsorden: 
(jf. vedtægter §8) 
 
1. Valg dirigent. 
 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent/optagelsesgebyr 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
a. Makrellen skal ikke trykkes i papir/blad version, kun digitalt på hjemmesiden. 
b. Udskiftning af computer og program til regnskab og medlemskartotek. 
 
6. Valg af formand 
   Ikke på valg 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,     Efter tur afgår: 
   Kasserer Laila Carlsen, ønsker ikke genvalg 
   Næstformand Benny Lau Andersen, modtager genvalg 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,     Efter tur afgår: 
   Jakob L. Christensen og Ib Gonge, modtager begge genvalg 
 
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant,    Efter tur afgår: 
   Susanne Gravesen, modtager genvalg.  
   Leif Nielsen, modtager genvalg. 
   Marianne Bertelsen, modtager genvalg. 
 
10. Valg af udvalgsformænd m/k,     Efter tur afgår: 
   Kapsejladsudvalg: Harry-Bjørn Petersen, Tage Møller og Claus Andersen,  
   modtager alle genvalg. 
   Tursejlerudvalg: Evy og Peter Møller-Hansen, modtager ikke genvalg. 
   Festudvalg: Heidi Hansen og Ken Petersen, mod tager begge genvalg. 
   Annoncer: Allan Jacobsen, modtager ikke genvalg. 
   Bladudvalg: Jakob Lund Christensen, modtager genvalg. 
   Webmaster: Johannes Gonge, modtager genvalg. 
 
11. Eventuelt 
   ABC har d. 22. august 2017 40 års jubilæum 
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Dagsorden til Generalforsamling i ABC A.m.b.a. 2016 
 
Tirsdag d. 22. november kl.: 20:00 2016 i forlængelse af generalforsamlingen i ABC 
på Restaurant Messen – ASC Kystvej 55, 6200 Aabenraa 
 
Dagsorden: 
(jf. vedtægter §9) 
 
1. Valg af dirigent 
a. Bestyrelsen foreslår Jan Schmidt. 
 
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 
a. Ændring af vedtægter i A.m.b.a. §4 stk 4.5 så vi igen har muligheden for at  
    vælge kontrakt lejere. 
b.    Forslag fra medlemmer: 
    Ændring af vedtægter for redskabsskure på havnen i h. t.  
    Vedtægter af 24. marts 1994. 
 
8. Valg af formand 
  Ikke på valg 
 
9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer,      Efter tur afgår: 
  Laila Carlsen, ønsker ikke genvalg 
  Benny L. Andersen, modtager genvalg 
 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,  Efter tur afgår: 
  Jakob L. Christensen og Ib Gonge, de modtager begge genvalg 
 
11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.    Efter tur afgår: 
  Susanne Gravesen, modtager genvalg  
  Leif Nielsen, modtager genvalg 
  Marianne Bertelsen, modtager genvalg 
 
12. Valg af udvalgsformænd m/k.    Efter tur afgår: 
   Miljøudvalg: Hans Jørgen Haagensen, modtager genvalg 
   Seniorgruppen: Harry Strange, modtager genvalg 
 
13. Eventuelt 
      Oprette et udvalg til vedligeholdelse/servicering af ABC` maskiner. 
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Fortsætter side 22 
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SVÆRGODSTRANSPORT 

OVERALT I EUROPA 

 



 

ABC 29 Makrellen 

Kun så længe lager haves. 
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ABC 35 Makrellen 

 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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I oktober var jeg en tur forbi Thurø sejlklub ved Gambøt. Her var de også i gang 
med at afslutte sæsonen, Bl.a. holdt Soling sejlerne afslutning og klubmesteren 
blev fundet. Ud over en fantastisk udsigt  ligger der også mange forskellige både. 
Lige fra små joller til store dyre motorbåde. Nogle af dem er flotte og velholdte 
andre synkefærdige. Der er store kontraster. Nu skal det så retfærdigvis siges at 
de 2 synkefærdige både ligger ikke ved sejlklubben men ved de bådbroer lige ved 
siden af med tilknytning til Thurøbund Marina og Thurøbund yacht og kutterværft. 
Som man også kan se har Thurø sejlklub flere klubbåde bl.a. Soling og J/70. Og 
så vidt jeg er orienteret bliver de flittigt brugt. 
                                       Jakob L.C. 
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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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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 


