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Makrellen

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

Festudvalg
Ulrik Rohden
Tlf.: (+45) 29809571
Ken Petersen
Tlf.: (+45) 2651 5997
Lorenz Peter Jacobsen

Sekretær: Mogens Petersen
Tlf.: (+45) 5158 1753
mail: sekretaeren@abcbaadClub.dk
Kasserer: Jesper Ruben-Hansen
Tlf.: (+45) 2127 9880
Mail: kasseren@abcbaadClub.dk

Webmaster:
Johannes Gonge
webmaster@abcbaadClub.dk

Havneudvalgsformand:
Bjarne Nielsen
Tlf.: (+45) 2099 2720
mail:
havneudvalgsformand@abcbaadClub.dk

Bladudvalg:
Redaktør: Jakob L. Christensen
Tlf. (+45) 6073 4590
mail: makrellen@abcbaadClub.dk

Udvalg og grupper

Annoncer:
Hans Christian Eichner
Tlf. (+45) 2049 2063

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
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Redaktøren med et par ord.
Galvanisk tæring er et interessant emne som mange har en mening om og som de
fleste måske ikke tænker så meget over. Man ved at det forekommer og træffer
derfor sine forholdsregler ved at montere diverse zinkanoder og nogle måske avancerede måleinstrumenter. Jeg har prøvet at dykke lidt ned i hvad galvanisk tæring
er for en størrelse, ved bl.a. at søge lidt rundt i forskellige artikler. Her på siden og
længere inde i bladet har jeg lavet min egen kollage på hvordan det kan forklares.
Jeg har primært søgt lidt på internettet hvor der står rigtig meget god viden i form af
tekst og billeder. Jeg er ikke ekspert så hvis der er nogle som er uenige i mine opslag så sig endelig til. Egne erfaringer med hvad fungerer kunne også være
interessant at få frem i lyset, for som det er sagt før så er teori og praksis ikke altid
det samme.

Hvad er galvanisk tæring så for en fisk? Galvanisk tæring er når 2
forskellige metaller anbringes i en væske så vil spændingsforskellen
medvirke til at det ene metal bliver ødelagt.
Så er det godt at vide lidt om spændingsrækken. Nogle kloge folk har
fundet ud af ved at måle forskellige metallers potentiale at de kan stilles
op på en række fra minus til plus. De metaller som står længst til venstre
i spændingsrækken (minus potentialet) er mest villige til at afgive elektroner til de metaller som står til højre i spændingsrækken (plus
potentialet). Altså vil de mindst ædle metaller med minus potentiale være
mere tilbøjelige til at tære hvis de kan afgive elektroner til mere ædle
metaller med mindre potentiale eller plus potentiale.
Spændingsrækken med de metaller som ofte forekommer på en båd
står herunder. Guld forekommer måske ikke så tit, i hvert fald ikke på
min båd, men er her kun medtaget for at vise potentialet på et
ædelmetal.
Aluminium –1,7V
Rustfri stål er lidt specielt idet
Zink –0,76V
rustfri stål ikke er et grundstof
Krom –0,74
men en legering sat sammen af
Jern –0,45V
flere metaller. Derfor kan rustfri
Nikkel –0.25V
stål opnå forskellige egenskaber
Bly –0,15V
alt efter hvordan det er legeret,
Rustfri stål (passivt)
og derfor kan det stå forskellige
Hydrogen 0,0V
steder i spændingsrækken alt
Kobber +0,35V
efter hvordan det er legeret.
Rustfri stål (aktivt)
Guld +1,35
ABC
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Formanden har ordet.
Kære ABC medlemmer, vi er på vej til en ny sejler sæson, det har vi ventet på
hele vinteren. Lidt vintervejr har vi haft de sidste par måneder, heldigvis er der
sket begrænset skade på havnen.
Lad os håbe, jeg regner i hvert fald med, at den kommende sejlsæson bliver skøn
med godt dansk sommervejr. Vores Generalforsamling forløb udmærket, de forslag der kom fra et par medlemmer får vi løst i løbet af året. ABC´s økonomi ser
godt ud, hvilket altid er godt at se for bestyrelsen og for jer, alle medlemmer. Bestyrelsen har fået løst en del opgaver, bla. vil vi stille og roligt undersøge om de
nye regler tillader at ABC og Amba kan lægges sammen, uden at det vil gå ud
over hverken klubben eller medlemmerne. Det vil være en del mere praktisk at
køre det som én klub.
Der er som sædvanlig en del opgaver til vores rigtig gode senior gruppe, rigtig
dejligt vi har den, på forhånd tak til alle dem der er med i gruppen. Noget som bestyrelsen mangler er en mindre gruppe der vil tage sig af det årlige arrangement
”Vild med Vand”, som foregår nogle timer 1 enkelt dag i juni måned, i år bliver det
den 9 juni. Det bliver jo arrangeret i samarbejde med ASC. Alle kan melde sig til
denne gruppe, også kærester og ægtefæller til bådejerne, det drejer sig jo kun om
nogle timer på én dag om året. Så kom frem og meld jer til som hjælp!!!! Ring eller
mail til et af bestyrelsesmedlemmerne, det vil være dejligt at nogen gør det. ??
Pt har vi lige haft møde med alle udvalg for at lave en aktivitets kalender for 2018.
Påsken kommer ret tidligt i år, så datoerne på aktiviteterne er blevet flyttet en
smule. I kan se aktivitets kalenderen som sædvanligt på Makrellens bagside og
på vores hjemmeside under ”Sidste nyt”.
På vores 2 ”Frivillig arbejdsdag” d. 21 april og 5 maj, har vi forbedret tilmeldingen,
dvs. at dem der vil hjælpe kan melde sig til en bestemt arbejdsopgave, så man på
forhånd ved hvad man skal lave. Der bliver mere informeret om dette. Inden arbejdsdagene får vi at vide om KIS vil tage sig af at male klubhuset, de malede
mastehallen sidste år. I 2017 var der på de to dage i alt 55 medlemmer der var
flinke til at hjælpe.
Vi håber at vi også inden længe kan få vores havneplads belagt med nyt lag grus,
så vi får pladsen jævnt mere ud, så der ikke dannes de stører vandpytter. I forbindelse med økonomien til dette har vi søgt Nordea Fonden om tilskud.
D. 7 april og d. 28 april er der fælles bådisætning, vi håber mange vil tilmelde sig
til disse isætninger, det går ret hurtigt med at få både i vandet, især med Skaks
store kran.
Bestyrelsen ønsker alle et godt forår.
ABC
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Lidt mere om galvanisk tæring
En elektrolytopløsning, er f.eks saltvand som indeholder mange forskellige ioner og leder den elektriske
strøm mellem 2 elektroder, ved at ionerne vandre i opløsningen: de positive ioner (kationerne) mod den negative elektrode (katoden) og de negative ioner
(anioner mod den positive elektrode (anoden)
Elektrode: Et stykke metal, der leder strøm til eller fra en væske kaldes en
elektrode. Der findes to slags elektroder. Anoder og katoder.
Anode: Den positive elektrode (der mister elektroner) kaldes en anode.
Katode: Den negative elektrode (der modtager elektroner) kaldes en katode.
Elektrolyt: Den væske man benytter til at lede strømmen i, kaldes en elektrolyt.
Det skal være en væske med ioner. f.eks. havvand

Havvand indeholder mange forskellige slags metal-ioner. Og
når man bygger et skib er det sjældent kun en slags metal,
man ender med at sætte ned i havet. Der kan fx være tale om
et skib af jern med propeller af kobber. Sættes et jernskib til
havs, er der således mindst to forskellige metaller i en ledende væske. Det skaber en strøm, og der vil opstå galvanisk
tæring. Er der tale om metaller til højre for jern i spændingsrækken, så vil det være jernskibet, der langsomt tæres op.

Jern ruster i forvejen meget hurtigt i saltvand. Derfor sættes
der zink-klodser på jernskibe, da det nedsætter rustprocessen. På den måde afgives der hele tiden elektroner fra zinkklodsen til jernskibet, der så får bremset sin rustningsproces.
Det kaldes en galvanisk rustbeskyttelse.
Effektiviteten af en anode afhængig af en god elektrisk forbindelse. Da anoden
tærer væk vil dens areal og effektivitet mindskes. Nogle foreslår at udskift anoder,
når én tredjedel er tilbage, mens andre anbefaler at udskifte dem, når de er halvt
eroderet eller halv opløst. Hvis en anode opløses fuldstændigt, vil det næste
mindst ædle stykke metal i kredsløbet begynder at fungere som anode og opløses, hvilket kan være en del af din motor. Husk, at forurenet vand, varme vandtemperaturer kan forårsage at anoderne tæres væk med accelereret hastighed,
og det er smart at tjekke dem regelmæssigt.

ABC
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Lidt om ForeningLet.dk

ForeningLet.dk er ABC’s administrationssystem til
økonomi og medlemshåndtering. Systemet er efterhånden
kørt godt ind.

Vidste du at du selv kan gå ind og opdatere dine stamdata. Stamdata kan bestyrelsen og kasseren bruge når de
skal informere og holde overblik over økonomien og
medlemstallet i vores forening.
Det er derfor vigtigt at sikre at dine stamdata altid er
opdateret med mailadresse, postadresse, telefonnr. bådtype m.m.
Der er tidligere sendt et password eller adgangskode ud.
Hvis du har smidt det væk kan du henvende dig til
kassereren og bede om et nyt. Det nye password vil så
komme på mail og du kan selv gå ind og ændre det
efterfølgende.

ABC
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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

ABC
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Foreløbige opgaver til den frivillige arbejdsdag
Lørdag den 21. april:
Rengøring af moler
Rengøring af tagrender
Servicebygningen rengøres indvendig
Klubhuset rengøres indvendig
Vinduer efterses og rengøres
Borde-bænke efterses for slid og maling
Bænke langs parkeringspladsen efterses for
slid og maling
Snor i flagstang efterses og ruller kontrolleres
Glas og tavler i vores 2 væghængte
Infoglasmontre efterses og rengøres
Området ved og i miljøstation rengøres, ligesom
skuret med olietankene
Broer fejes og sprøjtes med alger-ren
Vandrette telefonpæle ”stakit” på parkerings pladsen efterses
og skiftes hvis nødvendigt

Lørdag den 5. maj:
Se listen igennem fra den 21. april for manglen udførsel
Kikke bygninger igennem for manglende maling
Dykker, efterse kæderne der holder flydebroer
på plads på bro 2+3+4
Dykker, skift af anoder på spunsvæggen
Efterse de rør forlængelser der sidder forenden af bro 2+3+4
for manglende maling
Udskiftning af ruller for enden af flydebroerne, dem der er
slidte
Listen her er kun foreløbig så der er plads til flere, meld gerne
flere opgaver ind til bestyrelsen. Ligesom det vil være en god idé
at tilmelde sig dagen så opgaver kan fordeles og planlægges for
at udnytte alle ressourcer bedst på dagen.

Med sejler hilsen
Bestyrelsen
ABC
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Opslagstavlen

Der er frivillig arbejdsdage henholdsvis
Lørdag den 21. april og lørdag den 5. maj
Træk i arbejdstøjet og find arbejdsglæden
frem og vær med til at få vores klubarealer
gjort flotte igen.

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

Jubilarer i ABC 2017

Ved generalforsamlingen i november 2017 modtog
følgende jubilarer bifald for deres lange
medlemskab af ABC.
Tillykke til alle jubilarerne :o)
Erik Bertelsen + Marianne 40års jubilæum
Kurt Asmussen 40 år jubilæum
Elke og Herbert Delfs 25 år jubilæum

Erik

ABC

Kurt

Marianne Herbert Elke
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Opslagstavlen
ABC er med på havnens dag den 9.juni
Der er brug for gode idéer og frivillige til at hjælpe med på
dagen. Op til vil der være behov for planlægning og
koordinering så tilbyd gerne din hjælp og idéer. Start med
at kontakte bestyrelsen hvis du er interesseret i at hjælpe
til.
Vil du vide mere om Dansk sejlunions landsarrangement,
så tjek vild med vand hjemmesiden.

www.vildmedvand.dk/hvad-er-havnens-dag/

Kommisionssalg
Køb / salg / bytte
Tilbehør / udstyr
Vinteropbevaring
Service / reparation
Polering og bundmaling
Fremstilling og rep. af kalechér m.m.

www.lochmarine.dk
ABC
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Loch Marine ApS.
Søndervang 14
6780 Skærbæk
Tlf. +45 7475 2233

Makrellen

Opslagstavlen

Husk ved afhentning af klubmærker
Det blev ved generalforsamlingen besluttet at
fremvisning af kvittering for betalt bådforsikring,
er en nødvendighed for at få udleveret klubmærke.
NB.
Klubmærket skal placeres synligt på båden så
havnemesteren kan se det fra broen og dermed let
kan se forskel på klubmedlemmer og gæstesejere.

Tirsdagssejladserne
Så går det løs med tirsdagssejladserne igen.
Sæsonen 2018 !
Der er første sejlads, tilmelding og
skippermøde kl. 17:00 i ABC klubhuset

Tirsdag den 1. maj
ABC
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Opslagstavlen

Fælles bådisætning
Planlagt til
Lørdag den 7 april
Og
Lørdag den 28 april
Tilmeldingslister ligger i klubhuset eller man
kan tilmelde sig hos havnemesteren.
Husk stativer skal være klargjorte og alle
hjælper hinanden.

Standerhejsning
Søndag den 8 april kl. 12:00
Kom og vær med til at starte den nye
sejler sæson ved at hejse klubstanderen
til tops med sang og godt humør!
ABC
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Referat fra Generalforsamling AabenraaBådClub
Afholdt den 28. November 2017 kl. 19.06
Restaurant ASC Messen, Kystvej 55, 6200 Aabenraa

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent/optagelsesgebyr
Behandling af indkomne forslag.
a. Ingen

6.

Valg af formand, modtager genvalg.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Søren Hofmann og Keld L. Hansen, modtager ikke genvalg. Ib Gonge
sidder som suppleant, der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem i stedet for.
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,
Claus modtager ikke genvalg.
Tursejlerudvalg: Per Nielsen, modtager genvalg.
Festudvalg: Heidi Hansen, Ken Petersen og Ulli Rohden. Heidi modtager ikke
genvalg.
Annoncer: Hans Chr. Eichner, modtager genvalg.
Bladudvalg: Jakob Lund Christensen, modtager genvalg.
Webmaster: Johannes Gonge, modtager genvalg.
11. Eventuelt

ABC
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Referat:
1. Jan Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne
konstatere at generalforsamlingen var rettidigt meldt til medlemmerne. Indbydelsen er sendt via e-mail.

2. Formanden mindedes to medlemmer som er gået bort i årets løb,
Asmus Petersen og Bent Nielsen. Der blev holdt 1 minuts stilhed.
Formanden fortalte om de forskellige arrangementer som har været i årets løb, bl.a. vild-med-vand og pinseturen. Formanden vil
gerne have oprettet et udvalg til vild-med-vand arrangementet
næste år.
Dejligt med godt fremmøde til vores 40 års jubilæumsfest.
Den ugentlige kapsejlads er godt besøgt i klubben. Der har i år været 25 deltagende både.
Generelt er vores klubhus ved at være for lille i forbindelse med
arrangementer, eks. Til kapsejladserne. Det er et positivt problem.
Tak til alle medlemmer, som deltager aktivt for at gøre klubben til
et bedre sted.
I næste sæson vil der blive arbejdet med sammenlægning af ABC
og ABC amba.
Kurt Asmussen og Erik Bertelsen blev lykønsket med 40 års medlemskab af klubben.. De modtog begge 2 flaske vin.
Herbert Delfs, Glenn Frederiksen og Ina Beyer blev lykønsket med
25 års medlemskab af klubben. De modtog alle en 25 års nål.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Kasserer fortalte om vores nye økonomisystem Foreninglet.
Regnskabsfører, Inge fremlagde regnskabet.
Regnskabet er godkendt.
Der var spørgsmål til om vi ikke kunne få nogle renter af vores indestående i banken. Det er umiddelbart ikke muligt at finde nogle
banker der vil give det.

ABC
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4.

Ingen forhøjelse af kontingenter eller gebyrer.

5.

Der var ingen forslag.

6.

Harry-Bjørn er genvalgt.

7.

Jesper Ruben-Hansen, Bjarne Nielsen og Mogens Petersen er
valgt.
Kasserer-posten er kun valgt for ét år, da kasseren er valgt i utide.

8.

Jakob L. Christensen og Ib Gonge er begge genvalgt.

9.

Susanne Gravesen, Leif Nielsen og Marianne Bertelsen er alle
genvalgt.

10.

Kapsejladsudvalg: Harry-Bjørn Petersen og Tage Møller er genvalgt. Der er ikke fundet en tredje person.
Tursejlerudvalg: Per Nielsen er genvalgt.
Festudvalg: Ken Petersen og Ulli Rohden er genvalgt. Lorenz Peter Jacobsen har også blevet valgt.
Annoncer: Hans Chr. Eichner er genvalgt.
Bladudvalg: Jakob Lund Christensen er genvalgt.
Webmaster: Johannes Gonge er genvalgt.

11.

Tak til Keld, Heidi, Claus, Ib og Søren for hjælpen i bestyrelsen og
udvalg.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.54
_______________________________
Jan Schmidt
Dirigent

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 Generalforsamling AabenraaBådClub amba
Afholdt den 28. November 2017 kl. 20.05
Restaurant ASC Messen, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3.
4.
5.
6.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af indskud og depositum
Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift
Fastsættelse af gebyr

7. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag 1 fra medlem: Redskabsskure
b.
c.
d.
e.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Forslag 2 fra medlem: Ændring af vedtægter §§ 22.1 og 22.2
Forslag 3 fra medlem: Ændring af bro 6
Forslag 4 fra medlem: Ændring af årsmærke/FH mærke + forsikring.
Forslag 5 fra bestyrelsen: Tilføjelse af vedtægter vedr. priser på bådpladser
til studerende.
Valg af formand, modtager genvalg.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Søren Hofmann og Keld L. Hansen, de modtager ikke genvalg.
Ib Gonge sidder som suppleant, der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem i stedet
for.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Jakob L. Christensen og Ib Gonge, modtager genvalg
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår:
Susanne Gravesen, modtager genvalg
Leif Nielsen, modtager genvalg
Marianne Bertelsen, modtager genvalg
Valg af udvalgsformænd m/k
Efter tur afgår:
Miljøudvalg: Hans Jørgen Haagensen, modtager genvalg
Seniorgruppen: Harry Strange, modtager genvalg
Eventuelt

Referat:
ABC
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1. Jan Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt meldt til medlemmerne.
Indbydelsen er sendt via e-mail.
Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer.
2. Formanden kunne berette at der er solgt en del ekstra bådpladser i
sæsonens løb.
Skemaet til isætning bliver ændret lidt, så man kan få et ca. tidspunkt.
Generelt vil vi gerne have flere med til fælles-optagning/isætning.
Det er aftalt Jan Kleemeyer at han bliver et år mere som havnemester.
Tak til seniorgruppen for alle de nye tiltag i klubben.
Formanden fortalte om forskellige nye tiltag der skal ske i klubben,
eks. Pæle til flydebroer skal forlænges og der skal nyt grus til pladsen.
Der er lidt problemer med at miljøstationen ikke bruges rigtigt. Forslag
til afhjælpning af problemet sendes gerne til miljøudvalget.
Kommentarer til miljøstationen. Forslag til mere overskuelige tavler/
anvisninger.
Der skal evt. strammes op overfor Meldgaard for at sikre at der er
mærkater på alle containere.
Kommentarer omkring forsikringer til skure. Spørgsmål til omkring forsikringerne er lovlige.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Inge fremlagde regnskabet for generalforsamlingen.
Forslag til at skema for afregninger sendes elektronisk. Det skal laves
smartere, end vores nuværende. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Regnskabet er godkendt.

ABC

4.

Bestyrelsen har forslået at bevare indskud og depositum uændret.
Forslag vedtaget.

5.

Bestyrelsen har forslået at bevare afgifter uændret. Forslag vedtaget.

6.

Bestyrelsen har forslået at bevare gebyrer uændret. Forslag vedtaget.
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7. A.Der ønskes at klubben køber alle skurene. Da ejerforholdet ikke er
klubbens.
Ifølge Svend er det klubben som ejer skurene, og at Teknisk Skole har
lavet de fleste af dem til klubben. Der er ikke umiddelbart nogen beviser for hvem der ejer skurene.
Bestyrelsen har lavet en fejl i at sammenfatte to forskellige vedtægter
til ét.
Bestyrelsen opfordrer til at alle dem som har et skur, kommer med de
papir, som de har. Og så må der laves løsninger for alle skurene.
Det foreslås at der laves et møde i fællesskab, så der kan findes en
samlet løsning. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Oprindeligt forslaget trækkes.
B. ”Yachtmæssig stand” - det skal slettes. Forslaget går ud på at slette
paragrafferne.
Der er fiskerbåde, der nægtes adgang, selvom at vi har andre fiskebåde
i havnen. Er fiskebåde ikke i yachtmæssig stand?
Ordene ligger for meget til fri fortolkning.
I AMBA er der ikke et krav om optagelse. Bestyrelsen kan frit fortolke
vedtægterne som hidtil.
Bestyrelsen er enig i at ”yachtmæssig stand” er et fortolkningsspørgsmål.
Forslaget trækkes, men der foreslås at der nedsættes en gruppe til at
kigge på vedtægtsændringer generelt. Bestyrelsen sørger for at kigge
på vores vedtægter, og vil evt. kigge på hvad andre klubber gør.
C. Godt forslag. Bestyrelsen vil arbejde videre med en løsning.
Forslaget er ikke behandlet, da forslagsstiller ikke var tilstede.
D. Der er god stemning omkring årlig fremvisning af forsikringspapirer.
Der er en administrativ stor byrde i at kontrollere forsikringspapirer.
Forslag 1: Der er 12 for forslaget. Der er 32 imod forslaget. Forslaget er
ikke vedtaget.
Forslag 2: Der er 35 for forslaget. Der er 4 imod forslaget. Forslaget er
vedtaget.
ABC
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Bestyrelsen beslutter reglerne for sanktioner overfor bådejer, hvis forsikringspapirer ikke kan/vil forevises.
E. Vilkårene vil være på linje med en sæsonlejer og kun for 2,75 mtr.
pladser.
Forslag: Der er 40 for forslaget. Der er 2 imod forslaget. Der skal være
fremmøde fra 1/3 af klubbens andelshavere for at et forslag om vedtægtsændringer kan vedtages. Der skal være 76 fremmødt. Forslaget
kan ikke vedtages på generalforsamlingen. Der skal derfor indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
8. Harry-Bjørn er genvalgt.
9. Jesper Ruben-Hansen, Bjarne Nielsen og Mogens Petersen er valgt.
Kasserer-posten er kun valgt for ét år, da kasseren er valgt i utide.
10. Jakob L. Christensen og Ib Gonge er begge genvalgt.
11. Susanne Gravesen, Leif Nielsen og Marianne Bertelsen er alle genvalgt.
12. Miljøudvalg: Hans Jørgen Haagensen er genvalgt.
Seniorgruppen: Harry Strange er genvalgt.
13. - Forslag om at alle forslag til GF lægges op på projekter.
- Dørlåskoden er efterhånden gammel. Den bør udskiftes snarest. Bestyrelsen kigger på det.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.21
_______________________________
Jan Schmidt
Dirigent

ABC
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Ekstraordinær generalforsamling
Afholdt den 18.12.2017 kl. 19.00 i ABC`s klubhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag om ændring og tilføjelse af Amba vedtægter i § 4 stk. 4.5
3. Evt.
Referat:
1. Alfred er valgt som dirigent, og han konkluderer at generalforsamlingen er varslet rettidigt.
2. Alfred meddeler, at der er 14 medlemmer med stemmeret Forslaget blev godkendt med 9 stemmer for og 4 stemmer imod og 1 blank stemme.
3. Der blev ytret mening om at pensionister skal have samme vilkår som i punkt 2.

ABC
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Bestyrelsesmøde d. 14 dec. 2017 i ABC
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Bjarne Nielsen (BN), Mogens Petersen (MP), Benny
Lau Andersen (BLA), Harry-Bjørn Petersen (HBP)
Dagsorden:
1. Referat
2. Økonomi
3. Godkendelse af referat fra generalforsamling
4. Forslag til ekstraordinær GF 18 dec
5. Havnemesterens fornyelse af ansættelse kontrakt
6. EVT.
Referat fra bestyrelsesmødet:
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
2. Jesper undersøger muligheder for at have penge stående i Santander bank
3. Referat fra GF godkendt.
4. Der indkaldt til ekstraordinær GF den 18/12-2017
5. Jan Kleemeyers ansættelseskontrakt er godkendt til fornyelse.
Jesper kontakter med Inge, har spørgsmål vedr. regnskab.
6. Intet til Evt.

Bestyrelsesmødet d. 14 dec. 2017 i ABC Amba
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Bjarne Nielsen (BN), Mogens Petersen (MP), Benny
Lau Andersen (BLA), Harry-Bjørn Petersen (HBP)
Dagsorden:
1. Godkendelse af ref. Fra sidste møde
2. Godkendelse af ref. Fra GF
3. Økonomi
4. Evt.
Referat fra bestyrelsesmødet:
1. Referat godkendt
2. Gennemgået forslag fra GF og referat godkendt.
3. Gennemgået - JH snakker med Inge
4. Ønsker man, at låne klubhuset til arrangementer der er åbne for medlemmer, skal der
naturligvis ikke betales leje hvis det fremgår af aktivitetskalenderen.

ABC
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www.abcbaadclub.dk
ABC hjemmeside er blevet opgraderet og når man er
inde på siden og har klikket sig videre ind via
undermenuer. Så husk at man altid kan komme tilbage
til forsiden ved at klikke på ABC logoe’et i øverste
venstre hjørne.
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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Dagsorden til bestyrelsesmødet i ABC Amba. d. 8. feb. 2018 kl.: 1900
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Bjarne Nielsen (BN), Mogens Petersen (MP), Benny
Lau Andersen (BLA), Harry-Bjørn Petersen (HBP)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Indgået post
3. Økonomi
4. Havnen
4.1 Opgaver for senior gruppen
4.2 Ramslaget søsætning?
4.3 Pæleramning?
4.4 Kontakt til Miljøudvalg.
4.5 Kran i mastehal
4.6 Bjarne, Jan og Kjeld mødes
5. Opsamling fra GF
6. Opsamling fra bestyrelsesmøder
7. Redskabsskure
8. 2018 priser
9. Næste møde
10. Evt.

Referat fra bestyrelsesmødet ABC Amba.
1. Referat godkendt
2. Ingen post
3. Samlet saldo 1.523.289,08 kr.
3.1
Kassereren har haft kontakt til en række pengeinstitutter, herunder Santander bank,
med henblik på at oprette en konto med forrentning af vores indestående. Ingen steder
har det dog være muligt at få en aftale.Santander bank (og andre) som ellers reklamerer
med dette i offentligheden, har kun deres tilbud tilgængelige for privat-kunder, og ikke
erhvervs- og foreningskunder.
Da vi betaler negativ rente på indestående i Nordea, er vores bedste mulighed at fordele
midlerne på kontiene i Kreditbanken mellem klubben og A.m.b.a.
Disse er selvstændige juridiske enheder, og har derfor hver en dækning fra indskydergarantifonden.
Jeg foreslår at vi udarbejder et gældsbrev jf. forslag i det vedhæftede, og derefter lader

ABC
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Inge fordele midlerne bedst muligt. JH arbejder videre med emnet.
3.2 Prokura.
Det er besluttet, at formand og kasserer har adgang til at overvåge og foretage dispositioner på alle bankkonti.
Derudover har den til enhver tid fungerende bogholder samme rettigheder
4.
4.1 HBP opretter fra mødet dd. en arbejdsliste til seniorgruppen. Luftslanger i havnebassin repareres.
4.2 Foretages mellem de to båd isætningsdatoer. BLA sørger for dette.
4.3 Dato for pæleramning fastsættes ikke, men forventes at blive senest mellem de
to isætninger.
4.4 HBP sørger for at Hans Jørgen tager kontakt til BN
4.5 Bestyrelsen har besluttet, at der konstrueres en kran til masteskur til ca. 4000
kr.BLA arbejder videre
4.6 Havnemødet er afholdt d.d.
5. Referat fra generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling godkendt.
6. Fiskerbåd problematik
7. Bestyrelsen arbejder videre med vedtægter
8. Priser på div. fra ABC er blevet justeret.
9. Næste bestyrelsesmøde er den 22 marts kl. 19.00
10. Intet evt.

Eksempler på
galvanisk tæring
ABC
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Dagsorden til bestyrelsesmødet i ABC d. 8. feb. 2018 kl.: 1900
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Bjarne Nielsen (BN), Mogens Petersen (MP), Benny
Lau Andersen (BLA), Harry-Bjørn Petersen (HBP)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Indgået post.
3. Økonomi
3.1 Placering af midler.
Input:
Kassereren har haft kontakt til en række pengeinstitutter, herunder Santander bank,
med henblik på at oprette en konto med forrentning af vores indestående. Ingen steder har det dog være muligt at få en aftale.
Santander bank (og andre) som ellers reklamerer med dette i offentligheden, har kun
deres tilbud tilgængelige for privat-kunder, og ikke erhvervs- og foreningskunder.
Da vi betaler negativ rente på indestående i Nordea, er vores bedste mulighed at fordele
midlerne på kontiene i Kreditbanken mellem klubben og A.m.b.a.
Disse er selvstændige juridiske enheder, og har derfor hver en dækning fra indskydergarantifonden.
Jeg foreslår at vi udarbejder et gældsbrev jf. forslag i det vedhæftede, og derefter lader
Inge fordele midlerne bedst muligt.
3.2 Prokura.
Input:
For at de relevante bestyrelsesmedlemmer kan opnå adgang til netbank, skal vi have
formaliseret hvem der har adgang til dette.
Forslag til referatet på dette punkt: (både klub og amba)
Det er besluttet, at formand og kasserer har adgang til at overvåge og foretage dispositioner på alle bankkonti.
Derudover har den til enhver tid fungerende bogholder samme rettigheder.
4. Nyt fra Revisor Michael Anker?
5. Opsamling fra ABC bestyrelsesmøder og GF
6. Aktivitets planlægning for 2018
7. Næste møde med udvalgene.
8. Næste bestyrelsesmøde.
9. Evt.

ABC
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Referat fra bestyrelsesmødet d. 8 feb. 2018 ABC
1. Referat godkendt
2. Kursus tilbud fra dansk sejlunion.
Invitation fra FLID.
Fået tilbud fra Nordea fonden på ansøgning af 5000kr.
Indberetning fra generalforsamlingen til erhversstyrelsen.
Digitalpost fra miljøstyrelsen
Orienteringsaften fra Vetusmotor - HBP kontakter
Invitation til årets generalforsamling i dansk sejlunion
3. Saldo 200.405,04 kr
3.1 Jesper har udarbejdet en låneaftale mellem ABC og AMBA
3.2 Det er besluttet, at formand og kasserer har adgang til at overvåge og foretage dispositioner på alle bankkonti.
Derudover har den til enhver tid fungerende bogholder samme rettigheder

4. Harry kontakter revisor Michael Anker for sammenlægning af ABC og AMBA
5. Intet at bemærke
6. Der lægges op til et møde torsdag den 22 feb. HBP undersøger.
7. Ditto
8. Næste bestyrelsesmøde er den 22 marts kl. 19.00
9. Intet evt.

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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Aktivitetskalenderen 2018
Måned

Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Marts

19

19:00

Vetusonline.dk klubaften om bådteknik

April

7

08:00

Fælles bådisætning - lister i klubhuset

April

8

12:00

Standerhejsning

April

21

10:00

Frivillig arbejdsdag i ABC

April

28

10:00

Fælles bådisætning - lister i klubhuset

Maj

1

17:00

Første tirsdagssejlads + tilmelding

Maj

5

10:00

Frivillig arbejdsdag i ABC

Maj

19-20

Maj

27

Juni

9

09:00

Havnens Dag i samarbejde med ASC

Juli

3

18:30

Sidste tirsdagssejlads før feriepause

August

7

18:30

Første tirsdagssejlads efter feriepause

September

8

19:00

ABC klubfest i Mastehallen

September

22

10:00

Barsø Rundt

September

25

18:30

Sidste tirsdagssejlads i 2017

Oktober

13

08:00

Fælles bådoptagning - lister i klubhus

Oktober

16

Oktober

27

08:00

Fælles bådoptagning - lister i klubhus

Oktober

28

12:00

Standerstrygning

November

27

19:00

Generalforsamling i ABC og ABC Amba

Feb. 2019

28
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Pinsetur - sted bliver bekendtgjort
Deadline Makrellen

Deadline Makrellen
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