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Alle var med til at gøre den frivillige arbejdsdag til en succes ! 
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Aabenraa Båd Club 
Havnekontoret 
Kystvej 27 
6200 Aabenraa 
Mobil (+45) 40 29 90 82 
havnemester@abcbaadclub.dk 
www.abcbaadClub.dk 
 

Bestyrelsen:  

Udvalg og grupper 

Havnen 
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Redaktøren med et par ord. 

Dansk sejlunions blad ”Sejler” er lige kommet ind af døren. Og det er altid interes-
sant læsning. Indholdet giver altid en fornemmelse af tilstanden bland sejlere og 
klubber i hele landet. Der er kommet ny formand i Dansk sejlunion og det ser ud til 
at den stil som blev lagt af den afgående formand kommer til at fortsætte. Det er 
stilen med at sejlads og klubliv fortsat skal være i øjenhøjde og med fokus på at 
byde nye medlemmer velkommen. Ud fra artikelvalget vil jeg tolke det som at der 
er ved at komme en fremgang i nye medlemmer på landsplan. Det antager jeg ud 
fra at nogle artikler omhandler anskaffelse af båd og sætte riggen op. Gamle  
erfarne sejlere kan selvfølgelig også lære noget af det men jeg tror det er en  
formidlingsopgave som Dansk sejlunion har set som en fin lejlighed til at fortælle 
nye medlemmer at her kan man også få god og nyttig viden. Igen med sigte på at 
være i øjenhøjde med foreningens medlemmer.  
 
Om kurven er knækket på landsplan i forhold til antallet af frafaldne sejlere kontra 
nytilkomne ved jeg ikke men jeg synes det tegner til at gå imod en positiv retning. 
Et arrangement som Havnens dag er i hvert fald et godt initiativ som de enkelte 
sejlklubber ude i landet, incl. ABC kan bidrage med, for at understøtte den positive 
udvikling hen imod at gøre sejlsport og andre vandaktiviteter til et spændende  
tilbud om et aktivt fritidsliv. 
 
Hvis nogen skulle få taget et godt billede eller to, så må I meget gerne sende det til 
Makrellen, så alle os som ikke kan deltage den 10. Juni kan se hvordan dagen er 
forløbet. 
 
Det var ordene for denne gang. 
 
God sommer og god sejlads der ude på fjorden. 
Jakob 

Rumregatta Flensburg 27.maj 2017 
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Formanden har ordet. 

 Endelig blev vejret lunere. Det har vi også 

ventet på i mange måneder, så nu er  

sejladserne i gang. 

 Vores nye regnskabsfører har haft  

temmelig meget at se til med at oprette og 

rydde op i det gamle medlems kartotek, og 

med udsendelse af opkrævninger til alle 

medlemmer, derfor har mange medlemmer 

fået deres faktura betydelig senere i år. 

 Det er lykkedes bestyrelsen at få ryddet op 

i en del at de ”gamle” både der har stået på 

land i længere tid. 

 De to søsætninger, d. 8 april og 22 april, 

forløb rigtig fint og hurtigt, rart at se så  

mange der hjalp hinanden.  

 D. 29 april og 20 maj havde vi Frivillig 

Arbejdsdage, her mødte i alt 55 medlemmer 

med at få havnen til at fungere og se godt ud, 

så vi kan tilbyde gæste sejlere en virksom og 

velplejet klub og havn. Tusind tak til alle! 

 Senior gruppen har også været i gang, som 

kan ses flere steder. Tusind tak til gruppen! 

 Tursejlerudvalget arrangerer Pinseturen til 

Verdens Ende d. 3 og 4 juni, så mød bare op 

og lad os se hvad Per har med i ærmet.   
 Som jeg skrev i sidste nummer af  

Makrellen, afholder vi i samarbejde med 

ASC, Havnens Dag d. 10. juni, hvor i  

projektet ”Vild med Vand” indgår. Det  

henvender sig til alle der har interesse i at 

lave noget med vand, som tiltrækker utrolig 

mange mennesker. I ABC skal vi have  

opstillet et mindre bassin med krabber,  

fladfisk og andre småting. Det er en 

”magnet” til børn. Vi regner også med at 

senior gruppen får ”krabbevæddeløbsbanen” 

færdig, som også er meget populær blandt 

børn, og faktisk også voksne. Samtidig vil vi 

afholde Maritimt Loppemarked på ABC` 

grund, så kom bare med nogle lopper, ryd op 

i gemmerne der hjemme. Medlemmer der 

har lyst til at vise deres både frem for  

publikum er velkommen til at holde ”Åben 

båd”, de behøver ikke sejle med de  

nysgerrige. Men vi vil også gerne have  

nogen der lige vil sejle en lille tur med  

interesserede, bare 15 til 20 min. Støt op om 

projektet, vi skulle nemlig gerne have næste 

generation til at overtage havnen, stille og 

roligt, med tiden. 

 Tirsdagssejladserne er blevet skudt godt i 

gang, med 25 deltagende både, vi har fået en 

del nye deltagere, dejligt at se, og som  

allerede klarer sig rigtig godt, velkommen til. 

 Årets helt store event må blive ABC` 40 

års jubilæumsfest, d. 9 september, her regner 

vi med et rigtig godt arrangement, fra  

festudvalgets side. Jeg er ikke i tvivl om at 

Heidi og Ken vil lægge alle kræfter i for at 

det vil blive godt, og alle vil hygge og more 

sig. De har allerede nu røbet at de har en 

overraskelse til os :-) Vi glæder os. 

 Bestyrelsen vil gerne ønske alle en dejlig 

sommer med gode sejladser til alle. 

 

Rumregatta Flensburg 27.maj 2017 
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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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www.ForeningLet.dk  ? 

 I de sidste bestyrelsesreferater er der i forbindelse med regnskabsføringen nævnt 
at ABC arbejder med at indføre et nyt bogførings- og medlemsregistreringssystem. 
Systemet hedder ForeningLet.dk og er en rigtig god måde for bestyrelsen at holde 
overblikket i ABC vedr. medlemmer, kontingenter og økonomi. Der er flere gode 
faciliteter i systemet som bestyrelsen og regnskabsføreren lige skal blive fortrolige 
med inden de tages i brug. Det er bl.a. Information til medlemmer via mail og måske 
SMS beskeder. For at systemet kan fungere optimalt er det vigtigt at alle  
relevante medlemsoplysninger er opdateret. Det er så her vi som medlemmer  
kommer ind i billedet som de aktive medspillere i forbindelse med at opdatere vores  
stamdata. Hvis man ikke allerede har fået adgang til at rette sine stamdata så vil det 
blive muligt i løbet af de næste par måneder. 
 
 Via mail modtager man et Link for at aktivere sin adgang til systemet. Når man 
følger linket fra sin mail skal man første gang oprette et kodeord. Linket virker kun 
denne ene gang som aktivering af adgangen. Når man så efterfølgende skal logge 
ind, åbner man hjemmesiden www.ForeningLet.dk og finder knappen Log ind. 
Derfra skulle det gerne fremgå hvor man skal taste brugernavn og kodeord. 
 For at redigere sine egne stamdata skal man gå ind på hjemmesiden 
www.ForeningLet.dk hvor man kan logge ind.  
 
Hvis man vil have mere information kan der læses rigtig meget på 
www.ForeningLet.dk og der vil løbende blive informeret i Makrellen og på ABC 
hjemmeside hvis der kommer spørgsmål som skal besvares og gøre det lettere at 
bruge og forstå systemet. 
 
Ved at holde sine stamdata opdateret sikre man sig altid at får relevant post og in-
formation fra klubben. F.eks. indkaldelser til generalforsamling og kontingentop-
krævning m.m. 
 
Men ind til videre må vi lige have lidt tålmodighed da det er et nyt system som lige 
skal læres først. 

Knap for ”log ind” 
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Opslagstavlen 

HUSK at sætte årsmærker på jeres 
både. Det er til stor hjælp når der skal 
skabes overblik over medlemmernes 
både og når havnemesteren vil spotte 

nye gæstesejlere. 
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Nu har jeg 2 gange fået stjålet min elmåler – så derfor hvis nogen ser  
elmålere med nr. 160 og nr. 198 vil jeg meget gerne kontaktes på mobil 
50737582. 
 
Jeg synes det er langt ude at stjæle en elmåler – den kan bruges til absolut 
ingenting…. 
Med mindre det er for selv at ”slippe” for at betale sit elforbrug… men så går 
man også virkelig i små sko… 
 
Jeg mangler mine elmålere – og jeg anskaffer mig IKKE en ny – da jeg  
allerede har mistet kr 1600 i tabt depositum til klubben – svarende til strøm 
de næste mange mange år, når man som jeg har en sejlbåd, og derfor kun 
bruger ”klub-strøm” til opstart af køleskabet når vi skal på tur…  
 
Ta’ nu og afleverer min måler!!! 
 
Mvh 
 
Frank Lauesen (mobilnr 5073-7582) 

Efterlysning / Opråb 
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ABC  kapsejlads 2017-1 
23-05-2017 
Båd navn 

Båd type 

02-05-2017 

Bane 6 5,70 
12-16 Ø 
placering 

09-05-2017 

Bane 7 5,90 
6-9  V 

placering 

16-05-2017 

Bane 6 
5,70 

ssv 2-4 
placering 

23-05-2017 

Bane 9 6,20 
nv 10→-12 
m placering 

Bellis   Maxi 68                         13 24 24 24 

Odysse   LM Mermaid 
315 

13 16 17 24 

Rikke   Maxi 77 13 2 14 0 

Ofelia   Maxi 77 13 5 15 3 

Ariel   Bianca   28 13 24 24 24 

Holli   L - 23 13 0 6 11 

Ellinor   Finn Flyer 27 13 24 24 14 

Søhesten   Albin Delta 13 1 24 24 

Calypso   Scampi 30 13 4 7 5 

Erna   Knarr 31 13 24 24 24 

Miss TT   Bianca   320 13 8 8 2 

Blue Bird   Hinrichsen 34 13 14 0 7 

Rustfri   H-båd 13 24 9 6 

MiaB   Drage 0 10 11 4 

Olivia   Dufour 365 GL 13 6 13 10 

Dory   Ravage 36 13 24 24 15 

Philina   Elan 295 13 15 5 9 

Pellegrino   Dehler 35 CWS 13 24 24 24 

Ruksalka   Dehler 34 13 12 12 8 

Gonzo   J80 13 11 4 13 

Duo   Duo 39 13 3 10 1 

Taxim   X-332 13 9 1 24 

Xandra   X-35 13 13 2 12 

Medstrøm   First 40,7 13 7 3 24 

            

Tirsdagssejlads resultater  
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Tirsdagssejlads resultater  

år til dato 
uden fra 

træk 

Placering Året til Placering Året 

til dato 2 største 

fra træk 

 

dato uden sum Point  

fratræk 4 største fra træk  

85 21 24 24 24 13 37 20 Bellis 

70 18 24 17 16 13 29 19 Odysse  

29 3 14 13 2 0 2 1 Rikke 

36 8 15 13 5 3 8 5 Ofelia 

85 21 24 24 24 13 37 20 Ariel 

30 5 13 11 6 0 6 4 Holli 

75 19 24 24 14 13 27   Ellinor 

62 17 24 24 13 1 14 10 Søhesten 

29 3 13 7 5 4 9 6 Calypso 

85 21 24 24 24 13 37 20 Erna 

31 6 13 8 8 2 10 7 Miss TT 

34 7 14 13 7 0     Blue Bird 

52 16 24 13 9 6 15 13 Rustfri 

25 1 11 10 4 0 4 2 MiaB 

42 11 13 13 10 6 16 15 Olivia  

76 20 24 24 15 13 28 18 Dory 

42 11 15 13 9 5 14 10 Philina 

85 21 24 24 24 13 37 20 Pellegrino 

45 13 13 12 12 8 20 16 Ruksalka 

41 10 13 13 11 4 15 13 Gonzo 

27 2 13 10 3 1 4 2 Duo 

47 14 24 13 9 1 10 7 Taxim 

40 9 13 13 12 2 14 10 Xandra 

47 14 24 13 7 3 10 7 Medstrøm 
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SVÆRGODSTRANSPORT 

OVERALT I EUROPA 
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Lidt stemningsbilleder fra den frivillig arbejdsdag i ABC 
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Lidt stemningsbilleder fra den frivillig arbejdsdag i ABC 

Sydhavnen 2, 6200 Aabenraa 

Tlf.: 7462 1145 

www.havnegrillen-aabenraa.dk 
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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. 

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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Havnens dag program 
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Havnens dag program 

MARITIMT LOPPEMARKED I ABC 

sammen med Havnens Dag. 
 

Lørdag d. 10. juni fra kl.11:00 

 

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. Tag roligt andre ting og-

så, så ikke alt er maritimt. Kom frit frem med det hele og 

lav en god handel. 

 

Bestyrelsen. 
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Referat Bestyrelsesmøde ABC amba 31.01.2017 

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a., d. 31. januar 2017 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib, Søren, Inge Kryhlmand (regnskabsfører) 
og Jan Kleemeyer 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Indgået post 
3. Økonomien v. Inge 
   a. Regnskabs- medlemsprogram v. Inge 
       b. Hvem udskriver skema for andelsbeviser og depositum, kasserer el.                 
           havnemester? 
       c. Er alle faktureringsskemaer klar fra medlemmer til havnemester. 
       d. Nordea konto skal til Kreditbanken, hvem ordner det? 
4. Nyt siden sidst. 
5. Hytter på ABC grund. 
6. Stormflodforsikring dækker måske vores nedgange og kranbro mm.? 
7. Opgaver til seniorgruppen: Tømmerflåden, kranbro, jollebro, krappebro,  
  legeplads, anker flyttes, sten males hvid, hækplanter, stakit ved kontor. 
8. Dato for næste møde. 
9. Evt. 
 
Referat: 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
2. - Indgået bud fra et firma med speciale indenfor havbund og pæle i havne,  

    omkring besigtigelse af vores havn. Bestyrelsen takker nej til tilbuddet. 
     - Mulighed for stilstand/pause af sin bådplads med samtidig nedsættelse af  
     kontingent? Det er muligt i forhold til vores prisark. Der har været en  
     konkret forespørgsel fra et medlem. 
    - Ønske fra Egon Marcussen om at overdrage opgaven omkring koordinering 
     ved bådoptagning/isætning til en anden. Jan Kleemeyer og Keld overtager 
     opgaven.  
    - Årlig indberetning af vores medlemstal til det centrale foreningsregister er  
     sket. Der er indmeldt 222 medlemmer. 
 
3. Intet nyt fra økonomien. Inge har ikke fået det endelig overblik over økonomien  
  endnu. Inge mangler også at få fuldmagter til alle konti. 
  Indestående i bank: 1.257.343 kr. 
  Inge ønsker i fremtiden at få skannet alle regninger ind, så hun har regningerne 
  liggende elektronisk. 
A.  Inge har fundet et medlemssystem/regnskabssystem via http://foreninglet.dk,   
  som kan det der er brug for. Bestyrelsen har besluttet at købe systemet.  
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Referat Bestyrelsesmøde ABC amba  31.01.2017 

B.  Jan Kleemeyer skal sende indmeldelsesblanketterne til Inge. Hun skal stå for   
  udfyldelse af andelsbeviser, og afsendelse til nye medlemmer, når andelen er  
  betalt. 
C.  Indgået skemaer fra medlemmerne er klar. Skemaerne afleveres til Inge. Jan og 
  Inge gennemgår skemaerne sammen, da der kan være enkelte medlemmer,   
  som stadigvæk mangler at aflevere. 
D. Nordea kontoen skal nedlægges. Det kigger Inge og Harry på. 
 
4. - Havnemester havde brug for at få defineret reglerne for tilladte både i vores 

    havn.  
 Både skal være i yachtmæssig stand. Ingen fiskerbåde. 
   - Havnemester havde spørgsmål til kontingent for havneplads, når man ikke har  
  en båd i havnen. 
 Det er beskrevet i vores prisark. 
   - Havnemester havde spørgsmål til hvor mange år man må have en båd på land.  
  Det er der ingen årstal på. Man må dog kun have en båd på land, hvis man har 
  en bådplads. 
5. Der arbejdes på fælles regler på området. 
6. Der er tvivl om hvordan vi er dækket. 
  Ib Gonge finder ud af dette med vores forsikringsselskab. 
  Vi har haft nogle skader på broerne efter seneste stormflod. 
 
7. Harry har snakket med Harry Strange omkring opgaver til seniorgruppen.  
  Følgende opgaver blev vendt: Tømmerflåden, kranbro, jollebro, krappebro,  
  legeplads, anker flyttes, sten males hvid, stakit ved kontor. 
 Bestyrelsen snakkede yderligere om:  
   - Renovering af moleområde, så det bliver mere brugbart for havnens gæster,  
   men det er en større opgave som også kræver en del koordinering.  
   - Ramslaget skal bundmales og motorklargøres. Der skal sættes et par pæle i. 
 Keld sørger for at samle et team. 
   - Hækplanterne mellem kontoret og masteskuret er meget små. Der skal  
   muligvis nogle nye til.  
  - Strøm til miljøstationen mangler, det er meget ønskeligt. 
 
8. Næste møde er fastsat til den 7. marts 2017 kl. 19.00 
 
9. Kommunen har været at skifte hækplanter op til vores grund. De har udskiftet 
alle de døde hækplanter. 
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Referat Bestyrelsesmøde ABC 31.01.2017 

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 31. januar 2017 
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib, Søren, Inge Kryhlmand (regnskabsfører) 
og Jan Kleemeyer 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Indgået post. 
3. Økonomien v. Inge 
4. Siden sidst. 
5. Aktivitetsmøde med udvalgene m.m. dato? 
6. Generalforsamlingen 2016 eftermæle. 
7. Næste møde. 
8. Evt. 
 
Referat 
 
1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 
 
2. – DanskSejlunion indbydelse til generalforsamling d. 18. Marts 
 
3. Intet nyt fra økonomien. Der har ingen posteringer været siden sidst. 
 
4. Inge Kryhlmand er ansat som regnskabsfører for både ABC og ABC amba pr.  
  1/10-2016. 
 
5. Der bliver inviteret i alt 18 personer fra alle udvalg + bestyrelse. 
Der inviteres til den 8. februar kl. 18.30  
 
6. Den ekstra generalforsamling var ikke nødvendig at afholde efter dialog med   
  DanskSejlunion. 
  Harry-Bjørn skriver et kort skriv til makrellen. 
 
7. Næste møde er fastsat til den 7. marts 2017 kl. 19.00 
 
8. Intet til eventuelt 
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Referat Bestyrelsesmøde ABC amba 07.03.2017 

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club a.m.b.a., d. 7. marts 2017 

Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib og Søren 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Indgået post 

3. Økonomi og det nye program 

4. Årsmærker + FH mærker 

5. Havnen vil gerne have påhængsmotor v. Keld 

6. Plan for frivillige arbejdsdage 

7. Skure på ABC grund – Hvor langt er vi? 

8. Hvordan går det med stormfold erstatning? 

9. Seniorgruppen 

10. Næste møde 

11. Evt. 

 

Referat: 

 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 

 

2. - Vi havde nogle fribilletter til bådudstillingen i Fredericia – Seniorgruppen fik tilbuddet 

   mod billetterne. 

  - Post fra Unoeuro ang. betaling af webhotel. Der er problemer med betalingen, da det  

   skal foregå med et betalingskort. Harry finder en løsning. 

  - Modtaget information omkring ”Havnens dag” – 23. Marts er der møde med ASC. Og 

   den 30. Marts er der møde hos ASC med og deltagerne. ”Havnens dag” afholdes den  

   10. Juni for alle ”Vild med vand”-havne. ABC deltager med maritimt loppemarked,  

   der laves bl.a. et lille bassin med krabber og fladfisk i. Vores robåd kan også bruges til 

   fremvisning. Der kan også vises små videoer i masteskuret, hvis vejret ikke er det  

   bedste. På dagen håber vi på at flere at bådklubbens medlemmer har lyst til at holde  

   ”åben båd” og sejle med gæster. Der er generelt mange gode initiativer. 

3. Intet nyt til økonomien i ABC amba. Der er kommet styr på fuldmagter til Inge. 

  Nordea-konto bliver ikke lukket, da den ingen banksikkerhed er på konto med over    

  750.000 kr. indestående. 

  ’Foreninglet’ – det nye system, er medlemmer og faktura ved at blive oprettet. Faktura  

  til medlemmerne er desværre 1 måned forsinket p.g.a. overgangen til det nye  

  fakturerings-/medlems-system. 

4. Der er indkøbt årsmærker og FH mærker klar til den nye sæson.  

  Der er generelt spørgsmålstegn til om vores ABC-årsmærker er nødvendige. Kan vi  

  nøjes med FH årsmærket. 

 

5. Der ønskes indkøb af en lille påhængsmotor til en tømmerflåde, når der eksempelvis   

  skal repareres/vedligeholdes broer. Der bliver aktivt kigget efter en bådmotor. 
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6. Frivilligarbejdsdage er den 29. April og 20. Maj 

  Vi skal have snakket med seniorgruppen, da de har rimelig styr på hvad der mangler at  

  blive lavet i klubben. 

7. Der arbejdes på sagen. Vi er ikke kommet til nogen konklusion. Vi afholder et møde for 

  at færdiggøre sagen. 

8. Der er en selvrisiko på 10.000 kr. i henhold til stormflods rådet. ABC har kun  

  forsikringer på bygninger. 

  Skaderne på broerne har vores seniorgruppe været i gang med at udbedre. 

9. Seniorgruppen er godt i gang med flere aktiviteter og indkøb af materialer til  

  eksempelvis legepladsen. 

10. Næste møde 25. April kl. 19.00 

11. - Der er lidt uoverstemmelser i vores takstblad i forhold til vores prisblad, som vores   

   havnemester har. Harry har gennemgået GF referater fra 2012 og til nu. Det ser  

   umiddelbart ud til at takstbladet ikke er blevet ændret. Harry følger op på sagen. 

   Inge kan se alle faktura som er udstedt til alle medlemmer, så vi kan finde ud af hvad  

   de rigtige tal er. 

   - Dansk Sejlunion inviterer til ’klubudviklingsaften’ den 21. Marts. Ib, Harry og Benny 

    deltager. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club, den 7. marts 2017 

Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib og Søren 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Indgået post. 

3. Økonomien v. Ib 

4. Maling af klubhuset med hjælp 

5. Siden sidst 

6. Næste møde 

 

 

Referat 

 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 

 

2. Intet post indgået. 

 

Referat Bestyrelsesmøde ABC 07.03.2017 

Fortsætter næste side 
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3. Alle regninger er betalt. 

  Harry har bestilt et dankort til bådklubben. Hjemmesiden skal bl.a. betales med et  

  Dankort. 

  Der skal udsendes en mail til alle medlemmer, så de er klar over at vores faktura er  

  forsinket. Søren sender. 

4. Ib har henvendt sig til KIS, Kommunernes In-house Servicekorps. Det er langtidsledige 

  eller personer i jobtræning, som er tilknyttet KIS. 

  Vi kan måske få hjælp fra KIS til maling af klubhus, men det vides ikke endnu. 

5.  - Harry har skrevet til makrellen, Formandsord, eftermæle fra generalforsamlingen og  

   aktivitetskalender. 

   - HC fra annonceudvalget har været godt i gang med annoncesalget. Der er kommet nye 

   annoncører til. 

 

6. Næste møde er den 25. April kl. 19.00 

 

Referat Bestyrelsesmøde ABC 07.03.2017 

Fortsat fra forrige side 
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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 



 

ABC 30 Makrellen 

Referat Bestyrelsesmøde ABC amba 25.04.2017 

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a., d. 25. april 2017 

Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib og Søren 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Indgået post 

3. Økonomien pt. 

4. Benny har spørgsmål, se vedhæftede. 

5. Årsmærker + FH mærker skal udleveres, hvordan og hvornår? 

6. Plan/arbejdsopgaver for frivillige arbejdsdage, skal det være begge dage? 

7. Skure på ABC grund – hvor langt er vi? 

8. Havnens dag d. 10 juni. Vi skal have fundet hjælp dertil. 

9. Næste møde 

10. Evt. vedtægter 

 

Referat: 

 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 

2. Intet nyt 

3. Indestående i bank: 1.371.000 kr. 

  Status fra Ib, ang. regnskabssystem og økonomi: 

  Vi har i alt 227 medlemmer, og der er sendt regninger ud til 165. 62 mangler pga. nogle 

  ændringer med broskift, så der er nogle medlemmer som skal have nye andelsbeviser. 

  Der er kommet 4 opsigelser, samt 2 nyoprettelser, som der skal behandles. 

  Inge har brugt 35 timer indtil videre + 2 gange bestyrelsesmøder. 

  Ind til videre er der sendt opkrævninger ud til medlemmerne for 562.000 kr. 

   Punkter fra Inge:  

   - Passive medlemmer betaler ikke noget andelsindskud i dag, selvom at de burde ifølge 

   vedtægterne. 

   - Der er spørgsmålstegn til moms, da der er moms på indskud, men ikke depositummet. 

   Umiddelbart burde der ikke betales moms af indskuddet. Det undersøger Inge. 

   Der forventes af der er fuldt overblik over medlemsregninger og økonomien generelt  

   til næste bestyrelsesmøde. 

 

4. - Højere pris for pensionister? - Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på prisen. 

  - Er der balance i indtægter og udgifter i vores klub? - Punktet bliver skubbet til næste  

   møde, når der er kommet bedre overblik over økonomien. 

  - Havnemesterens timeforbrug? - 186 timer indtil nu i år. Der er i alt afsæt 800 timer pr. 

   år. 

  - Regnskabsførers timeforbrug? 40 timer indtil nu i år. 

  - Indkøb af færdigbalndet 2-takt benzin til div. maskiner – Der bliver ikke brugt meget,  

   så der er ikke den store besparelse. 

5.  De udleveres via havnekontoret.  
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  De bliver personlig afleveret på bådene, så alle bådejere får deres mærker. 

6. Havnemesteren og havneudvalgsformanden sørger for at købe ind til frivillig  

  arbejdsdag. 

  Drøftet arbejdsopgaver til de 2 dage. 

7. Der arbejdes på et regulativ for redskabsskurene. 

8. Der skal findes hjælpere til dagen. Der skal sendes en mail ud til alle medlemmer, hvor  

  hjælp skal søges. 

9. Næste møde er 22. maj kl. 19 

10.   - Talt om bådetyper, som må ligge i havnen. 

   I vores vedtægter står der ”Kun lystbåde, der holdes i yachtmæssig stand, må benytte  

   havnen.” 

   Der skal laves et generelt skriv, så vi kan få defineret, hvilke både som vi ønsker i  

   havnen.  

 

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 25. april 2017 

Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib og Søren 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Indgået post. 

3. Økonomien v. Ib 

4. Vedr. KIS maling af klubhuset, er der noget nyt? 

5. Næste møde 

 

Referat 

 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt. 

 

2. - Modtaget klubblad fra SYC, ”Ohøj”. Diskuteret antallet af udvalg, da SYC har for   

  holdsvis mange udvalg. Kan ABC få etableret flere udvalg, så opgaver kan uddelegeres. 

 

3. Se A.m.b.a. 

 

4. Intet nyt fra KIS. De har desværre ikke svaret på vores henvendelser. 

 

5. Næste møde er 22. maj kl. 19 

Referat Bestyrelsesmøde ABC 25.04.2017 
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Måned Dato Tidspunkt Aktivitet 

Marts 1 19:00 Tovværk, knob, splejs og rigning i klubhuset 

April 8 08:00 Fælles bådisætning - lister i klubhuset 

April 9 12:00 Standerhejsning 

April 22 08:00 Fælles bådisætning - lister i klubhuset 

April 29 10:00 Frivillig arbejdsdag i ABC 

Maj 2 17:00 Første tirsdagssejlads + tilmelding 

Maj 20 10:00 Frivillig arbejdsdag i ABC 

Maj 22  Deadline Makrellen 

Juni 3 + 4  Pinsetur - sted bliver bekendtgjort 

Juni 10 10:00 Havnens Dag i samarbejde med ASC 

Juli 4 18:30 Sidste tirsdagssejlads før feriepause 

August 8 18:30 Første tirsdagssejlads efter feriepause 

August 20 10:00 Barsø Rundt 

September 9 19:00 40 års Jubilæumsfest i Mastehallen 

September 26 18:30 Sidste tirsdagssejlads i 2017 

Oktober 15 08:00 Fælles bådoptagning - lister i klubhus 

Oktober 17  Deadline Makrellen 

Oktober 28 08:00 Fælles bådoptagning - lister i klubhus 

Oktober 30 12:00 Standerstrygning 

November 28 19:00 Generalforsamling i ABC og ABC Amba 

Feb. 2018 28   Deadline Makrellen 

Aktivitetskalenderen 2017 


