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Havnens dag den 29. maj 2016,
hvor mange sejlklubber er med den 10. juni 2017 ?
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Adresseliste for bestyrelse og udvalg i
Aabenraa Båd Club
Miljøudvalg:
Hans Jørgen Hagensen
Tlf.: (+45) 2940 3470

Bestyrelsen:
Formand: Harry-Bjørn Petersen
Tlf.: (+45) 2990 1616
mail: formanden@abcbaadClub.dk

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

Næstformand: Benny Lau Andersen
Tlf. : (+45) 2237 0646
Mail: naestformanden@abcbaadClub.dk
Sekretær: Søren Hofmann
Tlf.: (+45) 2463 2591
mail: sekretaeren@abcbaadClub.dk

Festudvalg
Heidi Hansen
Tlf.: (+45) 6093 5640
Kent Petersen
Tlf.: (+45) 2651 5997

Kasserer: Ib Gonge
Tlf.: (+45) 2191 7943
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:
Hans Christian Eichner
Tlf. (+45) 2049 2063

Udvalg og grupper
Tursejlerudvalg.:
Per Nielsen
Tlf.: (+45) 2852 7946

Havnen
Aabenraa Båd Club
Havnekontoret
Kystvej 27
6200 Aabenraa
Mobil (+45) 40 29 90 82
havnemester@abcbaadclub.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
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Redaktøren med et par ord.
Hvad kan vi så finde på af nye og spændende ting og sager i år. Skal der testes en
ny bundmaling, er der kommet noget nyt grej til siden sidste år, som skal monteres
og afprøves. Måske skal der laves et ekstra sikkerhedstjek af de elektriske
installationer eller måske er der kommet en ny båd til som man glæder sig til at få
sejlet i. Det kan også være at alt er ved det gamle og glæden ved at kende sit skib
som sin egen bukselomme og samtidig er den et frirum hvor man kan være sig selv
og slappe af. Uanset hvilken tilgang man har til den kommende sejlsæson så er det
sikkert som ammen i kirken at sejlsæsonen er lige på trapperne og alle glæder sig til
den dag man kan gå ombord i sit skib og stikke til søs i godt vejr. Jeg har før været
inde på hvad godt vejr er men det var vist i store træk en individuel sag, men som
hovedregel kan vi vist godt blive enige om hvad det modsatte er. Når man tænker
tilbage synes jeg at de somre hvor der har været for meget blæst, regn og lave
temperature, har der været en udpræget holdning til at det ikke har været de bedste
forhold. Det er vanskeligt at forudse vejret og hvad der ellers lige er af sejlplaner de
næste mange måneder. Men det ved vi forhåbentlig mere om til efteråret. Så skriv
gerne ind til Makrellen og vedlæg et billeder med information om tid og sted. Tips
og tricks, gode og sjove oplevelser fra de mange sejlture rundt i Danmark og
udlandet er altid velkomne. Hold jer ikke tilbage.
God vind derude.
Jakob L.C.
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Formanden har ordet.
Kære medlemmer
Vi er nu i den første forårs måned, solen mærkes, og den står lidt højere på
himlen, dejligt. Vi har mærket lidt til den hårde østen vind her i vinter, med
en stormflod i december, hvor havnen tog lidt skade.
Vi havde et fint vinter arrangement i ABC, nemlig d. 1 marts. Hvor vores
eget medlem Kim Hansen, som er rigger fra det tidligere Nordic Mast og
Southern Spare i Rødekro, viste og fortalte os om nyheder med tovværk,
knob, splejsninger, rigning m.m. Det blev en lærerig og hyggelig aften i
klubhuset. I øvrigt har Kim lige været i Italien for at reparere en kulfiber mast
og bom på en Wally 116´, et rimeligt stort arbejde.
I år, den 22. august har Aabenraa Båd Club 40 års jubilæum. Det skal fejres, det vil kunne mærkes til sommerfesten i september måned. Om vi
finder på andet omkring august måned ser vi, men glæd jer til
sommerfesten. For det bliver spændende hvad fest udvalget finder på.
ABC har, så vidt jeg ved første gang fået vores egen regnskabsfører, det er
Inge Krylhmand fra Bov. Hun er til daglig ansat hos Sønderborg kommune i
økonomi afd. som Teamkoordinator. Vi valgte Inge ud fra 2 ansøgere vi
havde til samtale. Prisen for at Inge laver alt vedr. ABC´ økonomi, vil blive
ca. 100 kr. pr. medlem om året, plus betaling for x antal timer til GF og evt.
enkelte møder.
Vi vil godt sige mange tusind tak til Laila Carlsen for dine 4 år som kasserer
i ABC, vi ved at det at være kasserer er et stort og krævende arbejde. Tak
Laila! Bestyrelsen var derfor nødsaget til at ansætte en regnskabsfører fordi
ingen medlemmer meldte sig som kasserer ved sidste generalforsamling,
som fra vores side også blev påpeget på GF, at det ville blive nødvendigt. Ib
Gonge er valgt som kasserer, som derfor har ansvaret for regnskabsføreren
og økonomien i ABC, i øvrigt sammen med bestyrelsen. Økonomien i ABC
og ABC Amba ser pt. rigtig godt ud. (se referaterne)
Indkaldelsen til Generalforsamlingen i 2016 forløb ikke helt som ventet, det
undskylder bestyrelsen hermed. GF sluttede med at der skulle afholdes en
ekstra ordinær GF senere, pga. af to forslag der ikke kunne afgøres, pga.
for få fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Forslagene blev dog kort
efter trukket tilbage. Kort beskrevet var det ene forslag om kontrakt lejere
skulle genindføres og det andet forslag var vedr. prisen på hytterne der står
på ABC´s havne areal. Bestyrelsen lavede en forespørgsel hos
ABC
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Formanden har ordet.
Dansk Sejlunions jurist om det stadig var nødvendigt med en ekstra GF, når
nu begge forslag var trukket. Vi fik et skriftligt svar et par dage senere, som
afgjorde at en ekstra ordinær GF ikke var en nødvendighed. Bestyrelsen er
dog nød til at arbejde videre med forslaget vedr. hytterne, og vi vil
fremlægge det til næste GF i 2017.
ABC har fået installeret en ny kodelås i døren til klubhuset, idet den gamle
var for sårbar, vi har lavet adskillige reparationer på den, men nu gik det
ikke længere. En kodelås er der også monteret på døren til handicap
toilettet. I øvrigt bliver alle koder ændret, alle medlemmer vil blive
informeret.
Vi er pt. i gang med at søge om en evt. erstatning fra stormflodspuljen, for at
dække skaderne på nedgangsbroerne, den gamle mastekranbro og
jollebroen, hvor stor muligheden er for at få en del af puljen ved vi endnu
ikke.
Vores gode senior afd. har allerede været i gang, der er en del opgaver til
dem, rigtig godt for klubben at de hjælper så meget, tusind tak.
Kurt Asmussen har gået vores maskiner igennem og serviceret både
plæneklipper og påhængsmotor, godt vi har dig Kurt.
D. 29 april og 20 maj har vi de to ”frivillig arbejdsdage” i år, den ene som
reserve, hvis vejret vil drille, vi håber bare der kommer lige så mange flittige
som sidste år, så er opgaverne hurtig overstået, jeg tror næsten vi var
færdige inden middag sidste år.
D. 10 juni har vi årets ”Havnens Dag” i samarbejde med ASC. På den vil vi
bla. lave Maritimt Loppemarked, helst et bassin til børn med krabber og evt.
fladfisk i, og flere andre ting, I vil blive informeret nærmere om dette. Vi
regner med en del af jer vil hjælpe os, ligesom sidste år.
Husk at al hjælp fra jer, betyder besparelse på udgifterne hos ABC.
Vi ses d. 9 april til standerhejsning.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et dejligt forår!

ABC
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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!

Kystvejens NærKØB
Kystvej 54 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 5777 Fax.: 7462 1007

Vigtigt! Vigtigt!
Husk de frivillige arbejdsdage
lørdag den 29. april kl. 10:00
og igen
lørdag den 20 maj kl. 10:00
Træk i arbejdstøjet og rul ærmerne op
og giv klubhus og plads en
omgang knofedt.
Tilmeldingsliste ligger i klubhuset
ABC
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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
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Fra havnemesteren
Da jeg blev ansat som havnemester i marts 2016, var jeg fuldstændig
blank mht, hvem der er hvem i klubben. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at
alle har en mening om, hvordan ting skal være, og jeg lærte rigtig
mange mennesker at kende i forbindelse med bådisætningen i april og
opstarten af sæsonen. Dejligt at opleve, at den absolut overvejende del
af medlemmerne i ABC er positive og hjælpsomme. Jeg synes, at
sæson 2016 var en god oplevelse. Især viste det sig, at seniorgruppen
er en særdeles effektiv og kompetent gruppe mennesker, som får alt til
at fungere og se godt ud.
Nu er en lang vinter ved at være slut, og en ny sæson 2017 er ved at
starte op. VI har bådisætninger med Skaks store kran d 8. - og 22.
April, og i den forbindelse vil jeg gerne genopfriske nogle ting mht
stativer og vogne. Alle stativer skal være forsynet med øjer til fastgørelse af kæder. Der vil blive fordelt øjer til dem, der mangler. De skal
monteres snarest, og senest umiddelbart efter bådisætning. Alle
stativer skal være sammenklappelige og stabelbare. Meget vigtigt er
det, at alle stativer/vogne bliver forsynet med tydeligt båd-og ejernavn
samt markeret med "for" og "agter" Der er et antal stativer / vogne, hvor
ejer vil blive bedt om at ændre konstruktion eller andre ting, som gør
dem uforsvarlige at anvende. For god ordens skyld skal det nævnes, at
vi ikke vil tage både op af vandet i efteråret, hvis disse absolut rimelige
krav ikke er opfyldt. Alt dette er meget gamle regler, som man har
kunnet læse i "Regler for bådstativer" i vedtægterne lige fra klubbens
opstart.
Nogle af de "gamle" i klubben har fortalt mig, at i gamle dage kunne
man uden problemer tage mindst 50 både op af vandet på een dag....
og sætte endnu flere i ... imponerende ! Det må have været dengang,
alle havde deres stativer i orden, og der er vel ingen grund til, at det
ikke skulle kunne lade sig gøre igen.
Så hvis alle skriver sig på listerne i god tid, alle har deres stativer/vogne
i orden, og vi så kan lave nogle realistiske planer for isætning og
optagning med ca. tider for at undgå ventetid og sure miner, er der vel
ikke noget til hinder for, at alt bliver så godt som i de gode, gamle dage.
Lige et lille hjertesuk til de bådejere, som ikke kan få det til at passe
med de fælles datoer for isætninger og optagninger..... : vil I venligst
give besked i god tid, så vi ikke har både stående på steder, der slet
ikke er beregnet til det, og dermed besværliggør planlægningen.
ABC

8

Makrellen

Uanset hvor effektivt og nemt det hele bliver, når der kommer styr på
tingene, kan vi ikke undvære den fleksibilitet vi får, ved at vi i løbet af
sæsonen har mulighed for at bruge Jens og hans kran fra ASC. Vi har
heldigvis et fint samarbejde med Jens, som vi gerne vil bevare.
Så vil jeg ønske alle en god og succesfuld sæson 2017.
God vind.
Jan, Havnemester

Opslagstavlen

Fælles båd isætning
Er planlagt til 2 lørdage i april.
Lørdag den 8. april
og
Lørdag den 22. april.
Tilmeldingslister ligger i klubhuset.
Husk stativer skal være klargjorte og alle
hjælper hinanden, for klubben og
fællesskabets skyld.
ABC
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Havnens Dag en vaskeægte vandsucces
60.000 deltog på den første landsdækkende Havnens Dag, hvor man kunne
prøve kræfter med mere end 400 forskellige vandaktiviteter til vands og til
land i over 40 danske Vild med Vand -havne landet over.

Den første nationale Havnens Dag blev et tilløbsstykke med 60.000 vandglade gæster.
Mange besøgende gik linen ud og fik afprøvet deres interesse for så forskellige vandaktiviteter som RIB-sejlads, Stand Up Paddle, sejlads i mange typer af både og prøvedyk. Men
der var også masser af aktiviteter til for dem, som foretrak, at nyde udsigten fra havnen
med fast grund under fødderne.
Vandinteressen vækkes
Baggrunden for den første landsdækkende Havnens Dag er et ønske om at vække vandinteressen hos fremtidens havnebrugere og sejlere.
“Havnens Dag blev en stor, national succes. Vi har fået bekræftet i, at danskerne i høj grad
er nysgerrige efter et fritidsliv, hvor man kommer helt tæt på naturen og de muligheder,
som vandet byder på. Jeg håber, at mange besøgende efter søndagens oplevelse vil komme
igen og prøve sejlklubbens og havnens muligheder. Mange klubber tilbyder gratis prøveperioder med udstyr, instruktion og sikkerhed. Så går man med en drøm om at komme på
vandet, er det bare om at komme ned på havnen igen, ” siger Mads Kolte-Olsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion.
Det gode værtskab er essentielt
“Dem, der er bedst til at vise lystbådehavnene og de sportsgrene, man kan dyrke dér, frem,
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er netop dem der selv er begejstrede udøvere, og som har en åben holdning overfor at invitere nye mennesker ind i klubben – kort sagt udøve det gode værtskab,” siger Lone Buchardt,
projektleder i Vild med Vand-sekretariatet. “Det gjorde flere tusinde frivillige i går, hvor der
blev afholdt Havnens Dag i mere end 40 Vild med Vand-havne. Uden deres engagement var
Havnens Dag aldrig blevet til den succes, så de frivillige skal have stort bifald for at tage
godt imod de mange gæster.”
På gensyn i havnen
Det helt centrale og nye ved Havnens Dag – forankret i Vild med Vand-regi – er de efterdønninger, som Havnens Dag skaber. Både de forventede i form af konkret interesse fra
gæsterne til at komme igen.
Direktør for FLID Jesper Højenvang fortæller om ambitionen med Havnens Dag;
“Vores ambition er at give de gæster, som har haft en god vandoplevelse og som har fået
blod på tanden, muligheden for at komme igen efter mere. Ægte gæstfrihed – uden straks at
kræve medlemskab og gebyrer er vejen frem. Derfor tilbyder Vild med Vand-havnene også
efter Havnens Dag åbne vand-aktiviteter, som er gratis og tilgængelige for alle. Aktiviteter
vil fremgå på vildmedvand.dk under de enkelte havne og vil desuden blive markedsført lokalt. Så vi håber, at efterdønningerne af Havnens Dag bliver, at vi får gæsterne på besøg
igen til flere vandaktiviteter i de danske lystbådehavne,” slutter Jesper Højenvang.
FAKTABOKS – Havnens Dag



Havnens Dag er skabt af projekt Vild med Vand, som er skabt af Foreningen for Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion. Projektet er støtte af
Nordea-fonden med 8 mio. kroner.



Havnens Dag 29. maj 2016 skønnes, at have været besøgt af ca. 60.000
tusinde danskere.



Der var ca. 400 udbudte aktiviteter at vælge imellem fordelt på mere end
40 lystbådehavne.



Havnens Dag er en ny årlig begivenhed og et af elementerne i Vild med
Vand, som pt. har tilslutning fra 47 havne.



Målet er at der i 2017 er 80 Vild med Vand-havne med Havnens Dag. I
2018 er målet 100 havne.



De åbne Vild med Vand-aktiviteter, som Vild med Vand-havnene følger op
med efter Havnens Dag, vil både blive annonceret lokalt samt under de
respektive havne på vildmedvand.dk – hvor man altid kan følge med i, hvor
der lige er den vandaktivitet, man er til.

ABC
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Foruden Havnens Dag og Vild med Vand-aktiviteter består Vild med Vand
af kampagnen “Velkommen på havnen”, som er en fysisk manifestation af
det gode værtskab, som
hænges op på havnene mv. Derudover indeholder projektet vidensdeling
imellem Vild med Vand-havnen internt samt “Det gode Værtskab”.

Vil du vide mere, lave uddybende interviews, så kontakt projektsekretariatet:
Presseansvarlig i Vild med Vand-sekretariatet: Lone Buchardt, tlf.: 71 70 17 00 og e-mail
lone@vildmedvand.dk formidler gerne kontakt til og interviews med én eller flere af de lokale Vild med Vand-tovholdere i Vild med Vand-havnene, som kan fortælle om deres motivation til at gå med i projekt Vild med Vand samt
deres oplevelser og besøgstal til netop deres
afholdelse af Havnens
Dag.

Opslagstavlen

Standerhejsning.
Søndag den 9. april kl.12:00
Kom og vær med til at sende
klubstanderen til tops.
ABC
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SVÆRGODSTRANSPORT
OVERALT I EUROPA
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Opslagstavlen

ABC er med på Havnens dag den
10. juni.
ABC skal tage sig af legebassin for børn med
krabber og fladfisk.
Der vil blive arrangeret Maritimt loppemarked.
Derudover vil der på Havnens dag være:
US veteranbil udstilling
samt
Stand hvor Naturmælk, THansen og
SN kjær vil være repræsenteret.
Måske meget mere og ændringer
kan forekomme.

Tirsdagssajladserne starter op igen.
Der er tilmelding og skippermøde
kl. 17:00 i ABC klubhuset,
tirsdag den 2. maj.
ABC
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub amba den 13. oktober 2016

Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Laila, Keld og Søren
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Indgået post/mails
3. Økonomien + regnskab 2016
4. Årsmærker i 2017 (sendes? – bestilles?)
5. Bådisætning- optagning – Søren
6. Generalforsamlingen 2016 – Kontraktlejere
7. Gruppe til vedligeholdelse af maskineri – Benny
8. Gruppe til ramslaget – Benny
9. Næste møde
10. Evt
Referat:
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2. Intet
3. Laila gennemgik årsregnskabet.
Afskrivninger på legeredskaberne blev diskuteret. Der blev besluttet at l
ave en straksafskrivning.
4. Bestilling af nye Frihavns årsmærker skal bestilles ved
Skive Søsportshavn.
ABC årsmærker har vi ikke nok af i en ny farve. Dem skal der bestilles
nye af – Laila undersøger
5. Forslag til nedsættelse af prisen til fælles isætning/optagning, for at
indikere overfor medlemmerne, at vi gerne vil have at de bruger fælles
optagning. Der var ikke stemning for forslaget, da man ikke forventer en
prisnedsættelse vil rykke medlemmerne overtil fælles optagningen.
Der vil forsøges at lave en ca. tid til hver medlem, så man ikke behøver
at være på havnen hele dagen. – Keld prøver at lave en liste.
6. Forslag til GF: Bestyrelsen vil komme med forslag om genindførsel af
optagelse af nye kontraktlejere, da mange af vores tyske medlemmer
ønsker muligheden.
ABC
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7. Vores maskiner, traktor og havetraktor tager til generel vedligeholdelse.
Der skal forsøges at nedsætte en vedligeholdelsesgruppe, hvis vores
maskiner skal holde mange år endnu.
8. En vedligeholdelsesgruppe til ramslaget har vi. Den er bare ikke gjort
officiel.
9. Der er ikke aftalt en ny mødedato, da den nye bestyrelse skal have
muligheden for at finde en dato.
10. - Benny har snakket med Kaj Madsen omkring legeredskaberne, og
han vil gerne kigge på at finde lavet en plan for renoveringen.
- Ib Nissen vil gerne være behjælpelig med at lave skilte til hver både
plads med information omkring pladsbredden. Der er ikke besluttet om
værdien af skiltene er arbejdet værd.
- Generel snak om forevisning af forsikringsbeviser for at sikre
lovpligtig forsikring. Det er bestyrelsens holdning at det er op til den
enkelte bådejer, at have styr på den lovpligtige forsikring, ved eventuel
skade på anden mands båd.

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, den 13. oktober 2016
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Laila, Keld og Søren
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Indgået post/mails
3. Økonomien + regnskab 2016
4. Makrelstof
5. Hjemmesiden – Søren
6. Generalforsamlingen 2016, 25 års medlemmer, Makrellen digitalt,
forslag?
7. Jubilæum 2017
8. Næste møde
9. Evt.
Referat:
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2. Dansk sejlunion skal bruge en klubadministrator pr. klub – Sekretæren
blev valgt.
Dansk sejlunion afholder netværksmøde den 1. novenber omkring sports
- og talentudvikling. Det har ABC ikke interesse at deltage i.
Dansk sejlunion inviterer til årlig klubkonference. Der er ikke umiddelbart
nogen fra bestyrelsen skal ønsker at deltage.
3. Laila gennemgik årsregnskabet.
Årets overskud er på 19.100 kr.
Indestående i banken pr. 30. september er 215.000 kr.
4. Der opfordres til at sende nyt til Jacob, vores redaktør.
5. Vi har en webmaster; Johannes Gonge, som bestyrelsen har glemt at
inddrage i processen omkring den nye hjemmeside, og det beklager vi.
Vi skal have en snak med Johannes, om han stadig ønsker at påtage sig
opgaven som webmaster.
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Harry og Søren finder en dato sammen med Johannes Gonge.
6. - Bestyrelsen ønsker at rejse forslag om Makrellen kun skal til eksistere
digitalt fremover.
- 25 års jubilæum for medlemmer skal huskes til generelforsamlingen.
- Benny og Laila er på valg til generalforsamlingen.
- De 2 suppleanter er på valg hvert år, Jacob Lund Christensen og Ib
Gonge.
7. Der er 40 års jubilæum for AabenraaBaadClub, 22. august 2017. Der
skal tænkes over nogle ideer til at markere jubilæet.
8. Der er ikke aftalt en ny mødedato, da den nye bestyrelse skal have
muligheden for at finde en dato.
9. intet
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a., d. 28. november 2016
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Søren, Jakob L. Christensen (suppleant) og I
b Gonge (suppleant)
Dagsorden:
1. Konstituering af ny bestyrelse
2. Evt.
3. Næste møde
Referat:
1. 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:
Ib Gonge
Selskabsstyrelsen skal have oplysninger omkring ny bestyrelse senest 14 dage
efter generalforsamlingens afholdelse. – Formanden sørger for indsendelse.
2. Regnskabsførelsen skal købes andetsteds, da bestyrelsen ikke har kompetencen
til at varetage opgaven.
Vi har modtaget et tilbud fra Inge Kryhlmand. Årlig pris er 100 kr. pr. bådplads +
200 kr. pr. time ved mødedeltagelse, dvs. godt 25.000 kr. årligt.
Vi har en anden person, som skal kontaktes for at få indhentet et tilbud. Benny
indhenter tilbud.
3. Næste møde er fastsat til den 31. Januar 2017
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 28. november 2016
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Søren, Jakob L. Christensen (suppleant) og
Ib Gonge (suppleant)
Dagsorden:
1. Konstituering af ny bestyrelse
2. Evt.
3. Næste møde
Referat
1. 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:
Ib Gonge
Selskabsstyrelsen skal have oplysninger omkring ny bestyrelse senest 14 dage
efter generalforsamlingens afholdelse. – Formanden sørger for indsendelse.
2. Regnskabsførelsen skal købes andetsteds, da bestyrelsen ikke har
kompetencen til at varetage opgaven.
Vi har modtaget et tilbud fra Inge Kryhlmand. Årlig pris er 100 kr. pr. bådplads +
200 kr. pr. time ved mødedeltagelse, dvs. godt 25.000 kr. årligt.
Vi har en anden person, som skal kontaktes for at få indhentet et tilbud. Benny
indhenter tilbud.
3. Næste møde er fastsat til den 31. Januar 2017
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Referat fra Generalforsamling AabenraaBådClub
Afholdt den 22. November 2016 kl. 19.07
Restaurant ASC Messen, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
Dagsorden:
1. Valg af 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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Referat:
1. Jan Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne
konstatere at generalforsamlingen ikke var rettidigt meldt til
medlemmerne, da e-mail-lister ikke var komplette. Indbydelsen er sendt
via e-mail og indsæt på klubbens hjemmeside.
Medlemmerne godkendte dog generalforsamlingen. Der var mødt 43
stemmeberettigede medlemmer.
2. Jan Ferslev, Lothar Pedersen og Bent Quitzau blev lykønsket med 25
års medlemskab af klubben.
Formandens beretning blev godkendt. Beretningen er vedhæftet.
3. Laila fremlagde regnskabet for generalforsamlingen. Porto og gebyrer er
faldende, da man er gået over til at sende post via elektroniske medier.
Der er indkøbt nye stole til klubhuset, da de gamle var udskiftningsparate.
I budgettet for 2017 er der afsat 25.000 kr. til nyt EDB system.
Årets resultat 19.129 kr.
Regnskabet er godkendt. Regnskab er vedhæftet.
4. Ingen forhøjelse af kontingenter eller gebyrer. Dette blev vedtaget.
5. Indkommende forslag
A. Flere medlemmer udtrykte at vi bør have et klubblad, som
gæstesejlere kan kigge i.
Pris for en papirudgave af Makrellen er 25 kr. pr. stk.
11 stemmer for forslaget, 32 stemmer imod. Makrellen vil derfor bestå
i fysisk form til selvafhentning i klubhuset.
B. Medlemmerne er ikke enig i at forslaget skal til afstemning. Det har
bestyrelsen selv mandat til at beslutte. Forslag er vedtaget.
6. Harry-Bjørn er ikke på valg.
7. Kasserer: Laila afgår efter tur. Der er en mulig kandidat blandt
medlemmerne. Der blev dog ikke valgt en ny kasserer. Bestyrelsen må
finde en ny kasserer. Bestyrelsen kan selv udnævne en ny kasserer
udenom generalforsamlingen.
Næstformand: Benny Lau Andersen er genvalgt.
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8. Jakob L. Christensen er genvalgt.
Ib Gonge er genvalgt.
9. Susanne Gravesen, Leif Nielsen og Marianne Bertelsen er alle genvalgt.
10. Kapsejlads: Alle er genvalgt.
Tursejlerudvalg: Forslag omkring nedlæggelse af udvalget blev foreslået.
Dette blev dog afvist, da medlemmerne er glade for den årlige tursejlads.
Per Nielsen blev valgt til udvalget. Festudvalget tilbød at hjælpe.
Festudvalg: Heidi Hansen og Ken Petersen er begge genvalgt.
Annoncer: H. C. Eichner blev valgt.
Bladudvalg: Jakob Lund Christensen er genvalgt.
Webmaster: Johannes Gonge er genvalgt.
11. Vi håber at Festudvalget vil finde på noget ekstra til sommerfesten for at
markere klubbens 40 års jubilæum.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.16
_______________________________
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
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Referat fra Generalforsamling AabenraaBådClub amba
Afholdt den 22. November 2016 kl. 20.33
Restaurant ASC 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
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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Referat:
1. Jan Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne kon
statere at generalforsamlingen ikke var rettidigt meldt til medlemmerne,
da e-mail-lister ikke var komplette. Indbydelsen er sendt via e-mail og
indsæt på klubbens hjemmeside.
Medlemmerne godkendte dog generalforsamlingen. Der var mødt 42
stemmeberettigede medlemmer.
2. Formanden kunne berette at ABC amba har fået ca. 10 nye medlemmer
fra sydhavnen. I alt har klubben haft en tilgang på 34 nye medlemmer i
løbet af året. Medlemsafgangen forelå der ikke tal på.
Formandens beretning blev godkendt. Beretningen er vedhæftet.
3. Laila fremlagde regnskabet for generalforsamlingen. Generelt har
klubben haft færre gæstesejlere end tidligere år.
Udgiften til EL er højere i 2016, da der er betalt for 5. kvartaler, mod 3
året før.
Aktiver er lineært afskrevet. Legeplads er dog straksafskrevet, da den
står til udskiftning.
Årets resultat er 80.406 kr.
Regnskabet er godkendt.
4. Bestyrelsen har forslået at bevare indskud og depositum uændret.
Forslag vedtaget.
5. Udgiften til masteskuret har bestyrelsen foreslået at lade stige med
300 kr., så medlemmerne også har lov til at aflægge spilerstager og
bomme i masteskuret. Der blev dog appellereret til at master henlægges
uden vanter og sallinghorn.
Nogle medlemmer var utilfredse med manglende plads i masteskuret.
Bestyrelsen vil gøre en indsat for at få ryddet op i gamle master.
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor at der ikke er generelle små
stigninger hver år, så man undgår en stor prisstigning et enkelt år.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
6. Bestyrelsen har foreslået at bevare gebyrer uændret. Forslag vedtaget.
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7. Indkomne forslag
A. Bestyrelsen ønsker at kunne optage kontraktlejere igen, så man kan
få udlændinge ind, da de ikke har mulighed for at bliver andelshavere.
Kontraktlejer har en opsigelsesvarsling, indeværende år + 1 år, og kan
derfor opsiges i modsætning til andelshavere.
Pt. har klubben 14 kontraktlejere.
Generalforsamlingen ønskede dog mulighed for at sætte et maksimum
på antallet af kontraktlejere. Tidligere har der kun været mulighed for at
optage 15% af medlemmerne som kontraktlejere.
32 stemmer var for forslaget og 10 stemmer imod forslaget.
Den er vedtaget på aftenens generalforsamling, men der var ikke nok
stemmeberettiget hvorfor forslaget ikke kunne vedtages. Ekstraordinær
generalforsamling er derfor nødvendig.
B. Der er indkommet et forslag fra 2 medlemmer, om at administrationen
omkring udlejning skal ske igennem havnemesteren/klubben, som det
oprindeligt er tiltænkt, så ventelister skal respekteres.
Redskabskurene bliver i dag handlet direkte mellem medlemmerne,
uden om ventelister i klubben. Redskabsskurenes benyttede salgspriser
passer ikke i forhold til forslagets vedtægter.
Der stemmes for om reglerne for skurene skal indskrives i AMBAs
vedtægter.
32 stemmer for vedtægtsændring.
Den er vedtaget på aftenens generalforsamling, men der var ikke nok
stemmeberettiget hvorfor forslaget ikke kan vedtages. Ekstraordinær
generalforsamling er derfor nødvendig.
Bemærkninger til forslaget:
Der er generel forvirring omkring skurene, da skurerne ikke står omtalt i
AMBAs vedtægter,
dog er reglerne for skurene blevet vedtaget på en tidligere
generalforsamling.
8. Harry-Bjørn er ikke på valg.
9. Kasserer: Laila afgår efter tur. Der er en mulig kandidat blandt
medlemmerne. Der blev dog ikke valgt en ny kasserer. Bestyrelsen må
finde en ny kasserer. Bestyrelsen kan selv udnævne en ny kasserer
udenom generalforsamlingen.
Næstformand: Benny er genvalgt.
10. Jakob L. Christensen er genvalgt. ,Ib Gonge er genvalgt.
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11. Susanne Gravesen, Leif Nielsen og Marianne Bertelsen
er alle genvalgt.
12. Miljøudvalg: Hans Jørgen Haagensen er genvalgt.
Seniorgruppen: Harry Strange er genvalgt.
13. Eventuelt
- Der er behov for lettere vedligehold af vores maskinpark. Maskinerne
bliver ikke vedligeholdt i dag. Hvis maskinerne skal holde længe, skal de
vedligeholdes med olieskift etc.
Kurt Asmussen og Aage Mortensen vil gerne vælges til et
vedligeholdelsesudvalg.
Begge to blev valgt til nyt vedligeholdelsesudvalg.
- Et medlem havde spørgsmål til om nogen personer fra sydhavnen er
blevet afvist som medlemmer i ABC? Svaret fra bestyrelsen var, at der er
blevet sagt nej til fiskere med begrundelsen at ABC er en båd- og
sejlklub.
Medlemmet mener ikke at vi kan afvise personer selvom de er fiskere.
Svend Mundelig påpeger at en båd skal være i yachtmæssig stand for at
kunne optages i ABC.
- Der henvises til at alle stativer markeres med navne, bådplads og
bådnavn. Alle stativer skal være i forsvarlig stand. Bestyrelsen vil
gennemgå alle stativer, og ejerne af stativer, som ikke kan godkendes vil
blive kontaktet af bestyrelsen med henblik på udskiftning.
Ved fælles bådoptagning henvises der til at alle medlemmer giver
havnemesteren besked i ordentlig tid, så planlægning er mulig. Hvis
egen bådoptagning benyttes, SKAL havnemester kontaktes, så han kan
anvise en passende placering. Hvis dette ikke overholdes, kan båden
flyttes på ejerens regning.
- Tak til:
o Laila Carlsen for alle årene som kasserer.
o Allan Jacobsen for alle årene i annonceudvalget.
o Evy og Peter for alle årene i tursejladsudvalget.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.15
_______________________________
Jan Schmidt
Dirigent
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Aktivitetskalenderen 2017
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

Juni

3+4

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

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
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