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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) 2942 7713
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.
Så er Makrellen på hylden og sejlersæsonen er gået ind i afrigningsfasen for de
fleste. Nu har jeg selv en lille jolle og fordelen er at mængden af arbejde følger
størrelsen på båden. En jolle er unægtelig mindre tidskrævende end en stor båd.
Alligevel går jeg ofte og drømmer om at få en større båd for så kan jeg måske få
sejlet noget mere og længere ture. Men jeg nyder nu min lille jolle selv om det ikke
er så tit jeg er ude at sejle. I år nåede jeg faktisk ud af Aabenraa fjord :-) men for
det meste bliver det kun til at jeg får den tømt for vand så den i det mindste holder
sig flydende ;-)
Det jeg gerne vil hen til med denne lille indledning er at os med mindre både går
måske og drømmer om at få en større båd men er tilfældet også det modsatte med
større både. Ønsker dem med større både også af og til at de havde en mindre
båd? Jeg vil lade spørgsmålet stå åbent for tanken udspringer delvis af 2 mindre
oplevelser med klubbåde jeg havde i år. Den ene er fra Kongelig Classic i
Aabenraa og den anden fra Thurø en lørdag, her først i oktober. Det min tanke går
på og drejer sig om er noget vi alle har—og det er sejlglæde.
Som jeg har forstået det så er sejlbåden J/70 anbefalet af Dansk sejlunion som
en rigtig god klubbåd. Jeg oplevede båden i fuld aktion på Thurø hvor de har 4stk.
J/70’ere. Den lørdag i oktober havde de det afgørende klubmesterskab. Der var
rigtig god vind og bådene og mandskab havde nok at gøre. Jeg er sikker på at de
havde stor sejlglæde ud af denne ”lille” hurtige og levende båd. Det var meget
underholdende at se på, idet placeringerne skiftede hurtigt igennem sejladsen. J/70
båden koster ca. 370.000kr + ekstra tilbehør. Det er forholdsvis mange penge i min
verden og når man søger lidt på nettet kan man da også se at mange sejlklubber
har deres overvejelser om at give sig i kast med sådan en investering. For at få
fuldt udbytte af en J/70 skal man også mindst have 2 stk. og det gør jo ikke
ligefrem investeringen mindre.
I den anden ende af kategorien inden for klubbåde kunne være en Megin jolle.
Jeg så den ved Kongelig Classic her i august. Den var repræsenteret ved et hold
søspejdere som bruger jolletypen i deres spejderarbejde. Jeg er sikker på at de
også har stor fælles sejlglæde ved at sejle i denne lille jolle. En hurtig søgning viste
sig at båden er en smakke jolle og bestemt ikke nogen sejlsports racer som
J/70’eren, men som klubbåd kunne den måske fint gøre en god figur. Prisen vil
selvfølgelig altid være den største fordel ved denne type båd. Den kan anskaffes
for ca. 55.000kr uden sejl og har sine helt egne udfordringer med hensyn til
håndtering på vandet. Så alt efter hvad man er til i klubberne rundt omkring i landet
og hvilken sejlglæde man går efter, så er der mange muligheder. For igen som så
ofte før, idéer er der nok af men der skal selvfølgelig også være nogen som gerne
vil stå for ansvaret med at holde styr på klubbådene, holde dem ved lige og
sejlklar, arrangere kapsejladser osv.
Med disse ord vil jeg ønske god fornøjelse med Makrellen.
Med sejlerhilsen
Jakob L.C.
ABC
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Formanden har ordet.
Som vi alle ved bliver dagene mørkere i denne tid, vi får mere tid til
indendørs hygge. Men allerede efter d.21. dec. begynder dagene jo at
blive længere.
2017 vejret blev noget mange snakkede om, det var meget regnfuldt,
men alligevel var der en del sejlere der fik mange gode dage til havs. Lad
os nu give vejret en chance i 2018, det bliver helt sikkert bedre.
I ABC fik vi en hel del opgaver løst med stor hjælp fra senior gruppen, og
alle de gode medlemmer der hjalp på de to frivillige arbejdsdage, det
pyntede på havnen og bygningerne, tusind tak for det. Vi fik hjælp fra KIS
som tog sig af maler arbejdet på mastehallen. Næste år er det klubhusets
tur.
Alle udvalg har gjort deres frivillige arbejde til et 12 tal, mange mange tak
til alle udvalg og seniorgruppen.
Jeg vil også takke alle bestyrelsesmedlemmer for det store frivillige
arbejde i har gjort for ABC i 2017.
Bestyrelsen har ønsker om at vi får f.eks. mere grus på havnearealet, flere
broer skal repareres og flere andre opgaver.
Antallet af gæste sejlere har været større i år, som er glædeligt for alle,
det hjælper på økonomien. Økonomien har det godt i ABC, vores nye
regnskabs fører har lavet et stort arbejde med at få alle tal mm. ført over i
vores nye program Foreninglet.dk
Igen i år har der været et stort deltager antal til kapsejladserne, til glæde
for arrangørerne. En tirsdag aften hvor der efter sejladsen hygges i
klubhuset, ser man tydeligt at klubhuset kunne trænge til en udvidelse,
som vi med tiden må overveje.
Årets 40 års jubilæums fest, blev vellykket med mange deltagere, lidt
over 80 deltog i festen.
For at blive ved det festlige, er der standerstrygning d. 29 okt. Kl.: 12:00
hvor der serveres en ”brunch” til deltagerne, jeg håber vi også ser mange
af de nye medlemmer.
Endvidere er der snart Generalforsamling, den 28. nov., hvor der startes
med spisning kl: 18:00 på Restaurant Messen, her håber vi at se mange
medlemmer også de nye, men husk at tilmelde jer til spisningen. Selve GF
starter kl.: 19:00. Senest d. 14. nov. skal evt. forslag til GF være bestyrelsen i hænde.
Jeg vil slutte med at ønske alle årets nye medlemmer, hjertelig velkommen
til ABC.
God vinter til alle!
Harry-Bjørn Petersen
ABC
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Lidt nostalgi billeder fra dengang havnen blev anlagt

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

ABC
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Stemningsbilleder fra Pinseturen
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ABC på facebook
Til nye og gamle medlemmer som ikke er klar over at
ABC har fået opgraderet hjemmesiden. Der kan kun
opfordres til at man lige kikker forbi.
www.abcbaadclub.dk

For dem som hellere vil bruge facebook så er ABC
også at finde på facebook.
https://www.facebook.com/abcbaadclub.dk/
Ligesom info. fra aftenkapsejladserne også er
på facebook.
https://www.facebook.com/abckapsejlads/

ABC
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Opslagstavlen
Generalforsamlingen den 28. november.
Husk tilmelding til spisning kl. 18:00 i Messen
før generalforsamlingen den 28. november
Tilmelding sendes til
formanden@abcbaadClub.dk
eller til
sekretaeren@abcbaadClub.dk

Indkaldelse til Generalforsamling
ABC 2017
Fælles spisning kl: 18:00 for tilmeldte medlemmer.
Generalforsamling i ABC
Tirsdag d. 28. november kl.: 19:00 på Restaurant Messen –
ASC Kystvej 55, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
(jf. vedtægter §7)

Indkaldelse til Generalforsamling
ABC a.m.b.a. 2017
Generalforsamling i ABC a.m.b.a.
Tirsdag d. 28. november kl.: 20:00 i forlængelse af generalforsamlingen i
ABC på Restaurant Messen – ASC Kystvej 55, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
(jf. vedtægter §8)
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Resultater Barsø rundt 2017
Barsø Rundt d. 20 august i meget skiftende vejr,
med frisk vind til vindstille og byger.
Bådnavn

Sejlnr. Bådtype

Bellis
Duo
Pellegrino
Ocean One
Rusalka
Calypso
Blue Bird
Ellinor
Dory

D921
D2
D233
D375
D772
D1003
D340
D43
D111

Sejltid

Maxi 68
Duo 39
Dehler 35
Comfortina 32
Dehler 34
Scampi 30
Hinrichsen 34
Finnflyver
Ravage 36

04:38:30
03:34:42
03:45:45
03:57:45
03:50:15
04:16:55
04:08:00
04:35:50
04:10:06

Præmietid Placering
04:38:30
04:45:44
04:48:24
04:49:19
04:52:09
04:54:31
04:56:46
05:04:20
05:11:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tak for deltagelsen!
Kapsejladsudv.

ABC
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ABC Klubmester
Fra venstre på en 2 plads:
Ole Jessen i båden
Rustfri,
1 plads og vinder af klubmester skabet i ABC 2017
Tommy T.Tarp i båden
MissTT,
og på 3 pladsen,
Claus Andersen i båden
Rikke.
Tillykke til alle.

Vinder af tirsdagssejladserne
Fra venstre på
en delt 3
plads: Otto
Bruun i båden
Calypso og
Tommy T.Tarp
i båden MissTT, i
midten 1.plads
og vinder af
tirsdagssejladserne
2017 Preben
Nielsen i
båden Blue
Bird og til
højre på 2
pladsen Bo Christensen i båden Duo.
Tillykke til alle.
ABC

13

Makrellen

SVÆRGODSTRANSPORT
OVERALT I EUROPA
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Det er hermed bevist at jeg i år endelig fandt vej ud af Aabenraa fjord. Vinden var
en frisk vind fra vest.
Det var en herlig tur på læns, hvor min jolle sejler bedst og hvis det ikke var fordi
jeg vidste at turen tilbage skulle foregå for motor (jollen sejler elendigt på kryds)
var jeg nok fortsat til Svendborg :-)
Jakob

ABC
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Kære ABC medlemmer
I forbindelse med ønske fra Generalforsamlingen i 2016 blev der stillet forslag vedr.
de 8 redskabs skure der står på havnearealet. Forslagene blev dog senere trukket
tilbage. Bestyrelsen har derfor undersøgt vedtægterne der er blevet besluttet på
tidligere generalforsamlinger.
Vi har nu nedskrevet alle vedtægterne, også dem der står på lejekontrakten, og
sammenfattet dem på et stykke A4. Der er ikke tilføjet eller ændret noget i vedtægterne, de er som sagt blevet godkendt på tidligere Generalforsamlinger.

Disse vedtægter er sammenfattet fra vedtagne ændringer, godkendte på GF
d. 24.03.1994 og d. 19.11.2002 og hvad der står skrevet på lejekontrakten.

Vedtægter for redskabsskure i ABC A.m.b.a.
1.

Redskabsskurets, herefter kaldt skur, opbygning, mål og udseende må ikke
afviges i.f.t. tidligere vedtaget model, skuret skal have et grundmål på
360 x 250 cm.

2.

Alle skurene står på lejet grund, der ejes af ABC A.m.b.a. Der kan højst
opsættes 8 redskabsskure på ABC` grund.

3.

Hvert skur kan lejes af ét ABC A.m.b.a. medlem, som dermed er skurformand, og som ABC kan opkræve afgiften hos. Et medlem kan kun erhverve
èt skur. (i h.t. 19.11.2002)
Der udfærdiges en lejekontrakt af ABC A.m.b.a., der underskrives af udlejer
og skurformand.
Den årlige skurafgift, som er fastsat af bestyrelsen, afregnes med
skurformanden af skuret.
Ny pris for et skur fastsættes på GF.

4.

Havnemesteren administrerer en venteliste, der benyttes ved udlejning af
skurerne.

5.

Prisen, som er godkendt på GF, for ét skur er pt. 10.000 kr.

6.

Den årlige leje, som kan fastsættes af bestyrelsen, for et skur er pt. 500,- kr.

7.

Skuret kan opdeles i max 4 anparter, og anparterne kan handles frit mellem
medlemmerne af ABC A.m.b.a., til en pris af 2500,- kr. pr. anpart.
Hvis en anpart skifter ejer meddeles det til kassereren. Et evt. salg af et skur
meddeles dette til bestyrelsen, så der kan laves en fornyet lejekontrakt.

ABC
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Vedtægter for redskabsskure i ABC A.m.b.a. Fortsat fra modsatte side.
8.

Vedligeholdelsen af skuret er skurformanden forpligtet til. Skuret skal være i
god stand ved opsigelsen af lejemålet.

9.

Skurformanden er ansvarlig for betaling af den årlige skurleje.

10.

Det er ikke tilladt at anvende skuret til beboelse eller overnatning.

11.

Opsætning af hegn eller lignende omkring skuret er ikke tilladt.

12.

Området omkring skuret skal holdes rent, og området må ikke bruges som
oplagsplads.

13.

Hvis der ønskes indlagt el skal dette ske for skurformandens regning i.h.t.
dansk lov, og der skal være opsat synlig elmåler, der giver mulighed for
aflæsning af forbrug.

Bestyrelsen.

Ud over vort normale sortiment kan vi nu også tilbyde: Alt i is–
fastfood som ikke er baseret på friture— nyt odds produkt med
bedre odds—- Bådudstyr—salg af smartphones og tablets til
meget konkurrence dygtige priser—samt meget mere.
Åbent alle
dage 7-21
Fra 6.Juli til
9.August
åbent 7-22
- Morgenbrot
und kuchen von
backer.
-zeitungen und
Zeitschriften.

Nyd verdens bedste
kaffe på vor
udendørs café

Den lille butik med det store udvalg!
ABC
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Kystvejens NærKØB
Kystvej 54 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 5777 Fax.: 7462 1007
Makrellen

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a., d. 22. maj 2017
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib, Jacob, Inge (regnskabsfører) og Søren
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Indgået post
Økonomi v. Inge
Ønsker fra havneudvalgsformanden
Årsmærker + FH mærker
Havnens dag
Næste møde
Evt.

Referat:
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2 - Åbenrå Kommune har fremsendt skrivelse omkring fremlæggelse af forslag til
kommuneplantillæg nr. 8 – Søren undersøger om det har nogen indflydelse på ABC.
- SKAT mangler oplysninger omkring vores bygninger. Benny svarer SKAT.
- Tilbud fra ”altmuligmanden” på udskiftning af pæle til legepladsen. I tilbuddet er der
ikke inkluderet frigravning af faldunderlaget. Harry får en ny samlet pris.
3. Indestående 1.400.000 kr.
Vi er kun dækket for 750.000 kr. i banken, så vi skal overveje at splitte pengene op i
flere banker. Inge undersøger hvordan vi kan gøre det.
Der er ikke blevet bogført i vores nye regnskabssystem, foreninglet.dk, endnu.
Bogføringen startes op, når vi er færdige med fakturaudsendelse til. Det forventes det at
alt er bogført i foreninglet senest den 30/6.
Der er afregnet moms, løn og strøm.
Strømforbruget er generelt meget højt i klubben. Der skal undersøges om der er et skjult
forbrug. .
Faktura på internet fra TDC kommer stadig, selvom det er blevet opsagt og ikke er i
brug. Inge undersøger hvorfor. Vores internet køber vi i dag hos Stofa.
Forsikringer betaler vi i alt 18.000 kr. for på årbasis. Ib samler oplysninger om vores
forsikringer og indhenter nye tilbud.
Vi har udmeldinger for i alt 87.000 kr. og indmeldinger for i alt 402.000 kr.
Der er 217 pladser i alt, som der er sendt regninger ud til. 788.000 kr. er der blevet ud
faktureret til medlemmerne.
Der mangler at blive sendt ud til 2 pladser.
Vi har derudover 1 aktivt medlem uden en bådplads og 3 passive medlemmer.
Inge skal have adgang til Bluegarden, lønsystemet, så hun kan lave havnemesterens løn.
ABC
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Diskuteret problemstilling omkring afregning til masteskur, el-målere og pladsstørrelser.
Kun ca. 1/3 af medlemmerne har indsendt maste-/elstrøm-måler skemaer sidste efterår.
Der er 38 medlemmer som står med forkerte andelsbeviser. Der bliver lavet en generel
oprydning i andelsbeviserne. Havneudvalgsformand og havnemester arbejder listen igen
nem. Nye andelsbeviser bliver fremover fremsendt og underskrevet af Inge.
4. - Bro 1 og 2 skal have gennemgået fortøjningsøjer, da flere af dem er meget slidte. Vi
skal have indkøbt nye. Vi har fået et tilbud på 35 kr. pr. stk.
Seniorgruppen skal spørges om de har mulighed for at påtage sig opgaven med
udskiftning.
- Eltavler skal sikres mod regnskyl. Keld undersøger mulighederne.
5. Årsmærker uddeles løbende af havnemester og havneudvalgsformanden.
6. To-do liste er lavet til havnens dag. Der bliver lavet krabbevæddeløbsbane, maritimt
lop pemarked, bassin til fladfisk og krabber, ”Åben båd”, samt nogle både, som kan
sejle en tur med besøgende.
Der er sidste møde omkring havnens dag hos ASC den 1. juni. Keld, Benny og
Jan deltager.
7. Næste møde er den 26/6-2017 kl. 19
8. Intet
Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 22. maj 2017
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib, Jacob, Inge (regnskabsfører) og Søren
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Indgået post.
Økonomi
Bestyrelsen
Næste møde
Evt.

Referat
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2. Intet
3. Intet nyt til økonomien.
4. Benny er konstitueret som formand, og Jacob er suppleant i bestyrelsen under HarryBjørns fravær.
5. Næste møde er den 26/6-2017 kl. 19
6. Deadline til makrellen er i dag den 22. Maj. Der opfordres til at komme med indlæg til
makrellen.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes via e-mail og pr. post til dem som ingen email har.
ABC
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Life-boats lægger til ved ASC

I sommers var kultur
arrangementet Life-boats
forbi Aabenraa.
Bådene skulle efter sigende
sejle ganske udmærket.

ABC
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Badeplatform Granada 32

Stævnstige

Motorbeslag
Bovspryd

R/F med Iverson og LED

V8’er til øl / vand
Fremstilling af søgelænder

Æggebæger med logo

Vandkølet udstødning
Rustfri stål gelænder

WWW.HR-STAAL.DK

Kilen 27. 6200 Tlf. 74625556 / 20165157
ABC
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub a.m.b.a., d. 26. juni 2017 kl. 19
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib og Søren
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Indgået post
3. Nyt om konto i Nordea.
4. Ønsker og spørgsmål fra næstformanden
5. Hvordan går det med årsmærker + FH mærker?
6. Ref. Fra havnens dag
7. Forslag til GF 2017
8. Næste møde
9. Evt.
Belægning på broer.
Referat:
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2. Der er blevet oprettet fuldmagt til vores konti i Nordea til Harry og Inge, som de kan
betale og godkende regninger.
3. Se punkt 2.
4. – Kort gennemgang af punkter fra tidligere møder. Der ønskes generelt bedre gennem
gang af aktionpunkter fra tidligere bestyrelsesmøder.
- Havnens dag, generel snak om havnens dag. Der foreslåes en times evalueringsmøde,
så vi kan lave en liste med gode og dårlige ting fra dagen.
- Elstanderen ved bro 1 er der blevet hængt et ’Til salg’-skilt for en båd. Er det OK? –
Det er helt OK. Det er det pladsen er lavet til.
5. Næsten alle både har fået årsmærker og frihavnsmærker på.
Årsmærker er generelt meget længere om at komme på bådene. Fra næste sæson ønsker
vi at sende årsmærker ud til alle medlemmer pr. brevpost, i forhåbning om at
medlemmerne bliver bedre til at få dem på bådene tids nok.
6. Eventuelle forbedringer til næste års havnens dag:
- Aktivt brug af græsplænen foran havnekontoret for at gøre ABC mere interessant for
gæsterne.
- Gratis kage og kaffe kunne være et trækplaster.
- Et udvalg/arbejdsgruppe skal oprettes, så man kan få inddraget flere medlemmer til
deltagelse af planlægning af havnens dag.
- Generel skiltning omkring eksempelvis musik og ’gratis sejltur’ kunne være meget
bedre.
- Forslag til nye aktiviteter til 2018: Hoppeborg, pølsevogn, ølbod og andre boder.
ABC
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7. Vi skal til næste møde tænke over forslag til dagsorden til Generalforsamling 2017
8. Næste møde er den 17. August kl. 19.00
9. - Harry fremviste forskelle ideer til vedligeholdesfrie elementer til vores broer, som
kunne bruges ved eventuel udskiftning af træværk.

Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 26. juni 2017
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib og Søren
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Indgået post, 4 stk
Økonomi
Orientering i Makrellen, 3 stk.
Næste møde
Evt.

Referat
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
- Faldunderlag til legeredskaberne skal etableres, da der er lovkrav på området. Harry
undersøger. Det gamle skal eventuelt graves fri.
- Strømforbrug: Vi vil kigge på Sydenergis online system, og se om vi kan spotte
hvornår på døgnet/året vi har vores høje forbrug.
- Forsikringer: Vi har TRYG forsikring i dag. Vi betaler i dag 19.000 kr. om året.
Vi er en del af DGI-regi, da vi er sportsforening. Vi har derfor en masse
tillægsforsikringer. Det vides ikke om der er det store at spare. Benny kigger videre på
det.
- Stamdata og målerstand, etc. har Ib og Benny været i gang med at få opdateret i
ForeningLet. Listen er halvfærdig.
2. - Modtaget liste omkring fonde, som vi kan ansøge midler ved. Det skal undersøges.
- Dansk SejlUnion er blevet godkendt til at udbyde duelighedsbevis og
speedbådcertifikat.
- Modtaget information fra Danmarks Idrætsforbund omkring spørgeskemaundersøgelse
i forbindelse med kommunalvalg 2017.
- Der er blevet oprettet fuldmagt til vores konti i Nordea til Harry og Inge, som de kan
betale og godkende regninger.
Referat fortsætter næste side
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Referat fra bestyrelsesmøde AabenraaBådClub, den 26. juni 2017

fortsat fra forrige side

3. Inge er blevet færdig regnskab oprettelse i ForeningLet. Der er kun bogføring som
mangler. Det påbegyndes nu.
Økonomien er uændret.
Vores to selskaber ABC og ABC amba. besværliggør arbejdet omkring økonomien. Inge
foreslår at vi får en revisor ind, som kan give os indblik i hvordan vi kan få mere styr på
det, og om det er muligt at lægge de to selskaber sammen.
Harry forhører sig hos Dansk SejlUnion om de kan hjælpe os.
4. - Der er kommet et ekstra medlem til festudvalget, og det skal rettes i Makrellen. Søren
søger for dette.
- Der er tvivlspørgsmål omkring koder til ForeningLet. Er det sendt ud til alle
medlemmer? Det undersøges ved Inge.
- Snakket omkring fremrykning af deadline til Makrellen. Det blev forkastet.
5. Næste møde er den 17. August kl. 19.00
Skal på til næste møde:
Der er 38 medlemmer som står med forkerte andelsbeviser. Der bliver lavet en generel
oprydning i andelsbeviserne. Havneudvalgsformand og havnemester arbejder listen
igennem.
6. Intet
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Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club d. 17. aug. 2017
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib, Jakob
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Indgået post 5 stk.
3. Økonomi + dato for revisor møde
4. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer.
5. Forslag til generalforsamlingen
6. Evt.
Referat
1. Referat fra sidste møde er godkendt.
2. Indgået post:
Henvendelse fra frihavne.com vedr. interesse for præsentationsbilleder af ABC på
www.frihavne.com
Invitation fra Mølleåens bådlaug vedr. deres 40års jubilæum
Information fra Dyvig bådlaug om kapsejladsen last fight.
Information fra Aabenraa kommune vedr. retningslinjer for sejlads med jetski og
vandscooter.
Brev fra Revisor Michael Anker vedr. forespørgsel til sammenlægning af økonomi
ABC og Amba.
3. Harry-Bjørn informerer om indestående i bank:
Foreningskonto i Nordea 211.185,49 kr
Dato og klokkeslæt til revisor møde fastsættes til d. 13 sep. kl: 1830
4. Ved næste generalforsamling skal der findes 3 nye medlemmer til bestyrelsen.
2 medlemmer ønsker ikke genvalg og Ib Gonge sidder i bestyrelsen som suppleant og
der skal derfor findes et fast bestyrelsesmedlem til denne ledige plads.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Det drøftes om klubbens jubilæum 40års jubilæum skal markeres ud over klubfesten.
Harry-Bjørn sammensætter en tekst til Lokalavisen og Vestkysten.
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club Amba. d. 17. aug. 2017
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld, Ib, Jakob
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Besluttede afgørelse fra møderne, status
3. Indgået post
4. Økonomi og havnekvitteringer, Nordea konti.
5. Havnemester stillingen skal besættes.
6. Pæle og udskiftning til andre og forlængelse af pæle ved broer
7. Gæstekvitteringer
8. Forslag til generalforsamlingen
9. Evt.
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Referat
1. Referat fra sidste møde er godkendt.
2. Besluttede afgørelser fra tidligere møder:
- Legepladsen er blevet repareret og faldunderlaget er færdigt, viste sig at være en større
opgave en først antaget.
-Strømforbrug: Der er fortsat opmærksomhed på elforbruget i klubben og hvordan vi
kan trække oplysninger ud som synliggøre belastningen, Benny arbejder videre med
opgaven.
-Forsikringer: Der afventes yderligere information fra TRYG forsikring med henblik
på afklaring om vores forsikringsdækning er som ønsket, bygning og person dækning.
Benny kontakter forsikringsselskabet igen for og arbejder videre med opgaven. I DGI
regi har vi som sportsklub tillægsforsikringer og Benny arbejder videre med om der er
noget at spare her.
- I forbindelse med medlemslister i foreningLet.dk Vil Ib og Benny arbejde videre med
at opdatere systemet så et samlet udtræk fra systemet er en mulighed.
3. Ingen indgået post.
4. Harry kunne informere om indestående på konti:
Virksomhedskonto i Nordea 211.185,49kr
Foreningskonto i Kreditbanken 2231,00kr
Virksomhedskonto i Kreditbanken 1.262.093,00kr
Ib informerer: Afregninger fra de sidste el opgørelser mangler at afsluttes. Opfølgning på
nye medlemmers manglende betalinger for plads og medlemskab. De sidste ændringer i
andelsbeviser skal laves færdige for nye medlemmer samt ændringer hos gamle
medlemmer som har ændret eller flyttet plads
Layout på havnekvitteringer i automat blev drøftet. Der foretages ingen ændringer i det
nuværende system, da det fremgår af kvitteringen hvilken betalingsgruppe der har betalt.
5. Der skal tages stilling til hvordan havnemesterjobbet løses efter 1. januar 2018, idet
havnemesteren har opsagt sin stilling for bl.a. at kunne få mere tid til at sejle. Benny og
Ib overvejer mulige løsninger og informere senere om hvad de er nået frem til.
6. Stålpæle/rør kan købes hos Klaus Riggelsen, Rimeco A/S. Keld og Harry laver en fore
spørgsel på pris.
Pæle for enden af flydebroer skal forlænges ved at svejse et ekstra stykke på toppen af
stålpælene, dette skal gøres inden en evt. vinterstorm sætter ind. Keld arbejder videre
med opgaven.
7. Ingen indkomne forslag
8. Næste møde 21.sept. 2017 kl. 19:00
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Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club a.m.b.a., d. 28. Sept. 2017 kl. 19:00
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld og Søren
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse og evaluering af referat fra sidste møde.
Indgået post
Økonomi
Opgaver til seniorgruppen: Jollebroen, miljøstationen
Evt.
Næste møde

Referat:
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
- Elforbrug:
Benny har kigget på vores el-forbrug. Klubben betaler 2,06 kr. inkl. moms pr. KWh.
Medlemmer bliver kun afregnet 2 kr. pr. KWh.
Benny gennemgik elforbruget fra 2011 og frem til i dag. Vores elforbrug har for klubben
generelt været faldende.
2. Intet
3. Indestående i kreditbanken: 1.429.707 kr.
I kassen: 13.275 kr.
Nordea automat: 232.964,75. kr.
4. Seniorgruppen vil gerne vedligeholde brædderne på jollebroen. Seniorgruppen vil vende
tilbage med hvor mange forbrugsmaterialer der skal til.
Generel snak om hvad der kan gøres ved miljøstationen for at udnytte den bedst.
5. Intet
6. Næste møde den 15. okt. kl. 19:00
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club, den 28. sept 2017
Deltagere: Harry-Bjørn, Benny, Keld og Søren
Dagsorden:
1. Godkendelse og evaluering af referat fra sidste møde.
2. Indgået post
3. Økonomi, og evaluering af revisor besøg
4. GF Forslag: Priser, ordstyrer
5. Havnemester stillingen
6. Makrel stof
7. DS konferencen, hvem?
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8. Evt.
9. Næste møde
Referat
1. Referatet fra sidste møde er godkendt.
- Forsikringer:
Carport og miljøstation var ikke med i vores hidtidige forsikringer. De er kommet med
nu.
Vores 8 redskabsskure kan ikke bygningsforsikres, men forsikringsselskabet (Tryg) vil
gerne brandforsikre dem. Vi siger ok til tilbuddet.
- ForeningLet.dk:
Gennemgået restancelisterne i ForeningLet og der er afklaringer på det hele.
- Stålrør for enden af flydebroer:
Keld finder en smed der kan ordne det.
2. - Danmarks statistik har forespurgt omkring statistik data for vores klub.
Dansk Sejl Union – indkaldelse til talent og netværksmøde. Det er ikke interessant for
vores klub.
Dansk Sejl Union – Indkaldelse til Klubkonference 2017.
Indkommet timeregnskab fra Inge på 17.227 kr. + et beløb pr. medlem.
Indkommet ansøgning til havnemesterjobbet.
3. Indestående Nordea: 208.791 kr.
Intet nyt fra revisor angående sammenlægning af Aabenraa Baad Club og
Aabenraa Baad Club amba
4. Vi undersøger om vi kan finde en ordstyrer til generalforsamlingen.
Leje af klubhus stiger fra 600kr. til 800 kr.
Årlig leje af grund, redskabsskure koster 700 kr., men der kommer en årlig
brandforsikringspræmie på 250 kr. pr. skur.
Støvsuger/vinkelsliber/skraber bliver fremover flyttet fra sejlerrummet til værkstedet, så
vi har kontrol med udlejninger af udstyret.
Andre priser og gebyrer får ingen stigerne.
5. Bestyrelsen vil forsøge at forhandle en ny kontrakt med Jan Kleemeyer, vores
nuværende havnemester.
6. - Vedtægter for redskabsskure sættes i makrellen.
- Info/resultater fra kapsejladsudvalget.
- Indkaldelse til generalforsamling
7. Der er gode emner på årets konferencer. Bestyrelsen sender 2 mand afsted.
8. Intet til eventuelt.
9. Næste møde den 15. okt. kl. 19:00 hvor der vil blive kontrolleret regnskab.
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Kongelig classic
Ved Kongelig Classic i
Aabenraa var søspejderne
repræsenteret på kajen
med 2 Megin joller. Som
det kan ses kan megin
jollen trailes. Der findes
og en Stor megin hvis
man vil have lidt mere
sejlareal og komfort.
Billedet er desværre blevet lidt mørkt men man
kan vist godt fornemme
jollerne alligevel.

Der var også flere fine sejlende træskibe som lagde til ved kaj i Aabenraa da Kongelig Classic sluttede sejladsen i Aabenraa. Bl.a. det gode
skib Viking fra Svendborg.
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Kongelig classic
Thor af Hamburg

Havnegrillen Aabenraa
Med Danmarks 2. bedste hotdog.

Sydhavnen 2, 6200
Åbningstider
Aabenraa
mandag - fredag ….. 10:30
Tlf.: 7462 1145
lørdag ……………… 11:00
www.havnegrillen-aabenraa.dk søndag ……………… 12:00
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31

- 20:00
- 20:00
- 20:00

Makrellen

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

14

08:00

Fælles bådoptagning - lister i klubhus

Oktober

17

Oktober

28

08:00

Fælles bådoptagning - lister i klubhus

Oktober

29

12:00

Standerstrygning

November

28

19:00

Generalforsamling i ABC og ABC Amba

Feb. 2018
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