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Redaktøren med et par ord. 

Udstyr har altid været et spændende emne inden for al hobby aktivitet, sejlsport er 
naturligvis ingen undtagelse.  
 
Tænk bare på redningsvestens første modeller i kork anno 1854 til nutidige smarte 
redningsveste med det sidste nye inden for kommunikation og GPS tracking. En 
udvikling som jeg kun kan støtte, for er sikkerhedsudstyret lækkert med god funktio-
nalitet og pasform er der større sandsynlighed for at det bliver brugt. Bare tænk på 
den udvikling der har været inden for arbejdstøj og personligt sikkerhedsudrustning. 
Sikkerhedssko og sikkerhedsbriller f.eks. er lavet så man næsten ikke kan se for-
skel på mode sko og sikkerhedssko. Det er muligt der endnu går nogle år før vi alle 
går rundt med redningsveste oppe i gågaden bare fordi vi synes det ser godt ud, 
men alligevel, en udvikling i design og pasform kan kun være til gavn for hvor meget 
sikkerhedsudstyr bliver brugt. 

 
Nu er det jo ikke alt udstyr til sejleren som har med sikkerhed at 
gøre. En dag jeg surfede lidt rundt på internettet faldt jeg over disse  
hjemmesko designet til sejleren som har alt. ( hvis man ikke lige 
kan se på billedet hvad det er, så er det et par hjemmesko som 
ligner en Riva Aquarama special) Tænk at gå rundt med dem om 

vinteren derhjemme mens man venter på at sejlsæsonen skal begynde. Det kan da 
ikke være så værst :-) 
 
God fornøjelse med bladet  
Jakob L.C. 

I anledningen af kronprinsens 50år. 
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Formanden har ordet. 

Så er sejlsæsonen i fuld gang, og vi er blevet forkælet med godt sommervejr indtil 
videre, men det havde vi vist også til gode fra vejrguderne. 
 
ABC standeren kom til tops d. 18 april med godt fremmøde af medlemmer, og hyg-
ge i og uden for klubhuset. 
 
De to planlagte bådisætninger er udført, men det er gået for langsomt i år, som nok 
skyldes det sene forår, vi skulle gerne have ”alle” både i vandet. Vi har planlagt at 
få nyt grus på havnepladsen, og pladsen skal rettes af samtidig. 
 
Vi har fået afviklet de to ABC arbejdsdage, hvor en god del mellemmer mødte op 
og vi fik alle opgaverne udført, tusind tak til alle der deltog!! 
 
Tursejlerudvalget Per, fik lavet et godt Pinse arrangement, med leg hygge og fest-
stemning hos Verdens Ende. Her var vejret også dejligt, og mange medlemmer del-
tog til den sene nat. 
 
Kapsejladsudvalget har igen fået mange deltagere til tirsdagssejladserne, og afvik-
lingen er i fuld gang. 22 både deltager i år, rigtigt fint fremmøde. Enkelte nye både 
deltager for første gang. 
 
Som skrevet skal ABC have havnepladsen afrettet og belagt med et nyt lag grus, 
derud over skal der slåes et par nye pæle i havnebassinet. Især flydebroerne skal 
ses efter idet vi har bemærket at der er opstået alvorligt råd flere steder i de store 
langsgående vanger. Vi vil prøve at danne os et overblik hvor store skaderne er på 
de enkelte broer, om det kan klares med reparationer, håber vi. Om vi skal have et 
firma til at udføre arbejdet eller vi kan få medlemmer til at klare opgaverne, alt efter 
hvor stor opgaven bliver, må vi se. El standerne trænger også til udskiftning flere 
steder, de er tæret op indvendigt. Så der er en del der skal bruges penge på, det 
kommer vi ikke uden om. Godt at vi har en god økonomi. 
 
I de næste par måneder er der planlagte en del aktiviteter, d 9 juni Havnens Dag, i 
år må vi klare det uden samarbejde med ASC. Vi holder Maritimt Loppemarked/
alm. Loppe marked. Så hvis I har nogle lopper er I velkommen til at stille op, de tid-
ligere år har det været rimelig godt besøgt. Bassin for børn med krapper og fisk 
mm. Er der nogen der kunne tænke sig at sejle en kort tur med besøgende gæster 
så meld jer til vores havnemester, det er altid vellykket. Den 8 sep. skal I deltage i 
årets helt store hygge aften til Klubfesten, som altid plejer at være vellykket, med 
godt mad og dans/musik, husk den aften! 
 
D. 22 sep. afholder sejladsudv. årets Barsø Rundt 2018 med start kl 10:00. 
 
Jeg vi ønske jer alle en rigtig god sommer og mange gode sejlture. 
Harry-Bjørn 
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Standerhejsningen i ABC 

Opslagstavlen 

Oprydning i mastehallen. 
Master og andet uden navnemærkater. 

Stiger og andet som ikke hører til i hallen vil 

blive smidt ud senest den 1. juli 
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 Menuen består i år af en lækker buffet.   

 Der vil være musik, og derudover har festudvalget       

selvfølgelig også en overraskelse i ærmet.         

 Drikkevarer medbringes selv.      

  Betaling sker ved kuvert-betaling med navn(e) og           

telefonnummer som afleveres på havnekontoret, eller 

ved overførsel via mobilepay til Ken Petersen                    

på mobil nr. 2651 5997. Pris 175 kr. pr. person.      

 Vi glæder os til at se jer til endnu nogle hyggelige timer i 

ABC fællesskab. 

 NB: Seneste tilmelding er lørdag den 25. august,               

og tilmelding er bindende. 

 

 
        Venlig hilsen  

         FESTUDVALGET 
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Barsø rundt den 22. september 2018 

Aabenraa Båd Club  

afholder kapsejladsen. 

Tilmelding senest den 18. september. Til : 

Harrybp@mail.dk 

Eller på liste i klubhuset 

 

Skippermøde klokken 9:00 i klubhuset 

Starten går kl. 10:00 

 

Præmier til de 3 første både 

Deltagergebyr 50 kr. 
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Pinsetur til Verdens ende. 

Ca 15 både var mødt frem til et par dejlige  

dage ved Verdens Ende, til leg, afslapning og 

grillparty i strålende sommervejr. Tak til Per i 

Tursejlerudv. og til havnemester Erik i SSM 
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Åbent alle 
dage 7-21 

Ud over vort normale sortiment kan vi nu også tilbyde: Alt i is– 
fastfood som ikke er baseret på friture— nyt odds produkt med 
bedre odds—- Bådudstyr—salg af smartphones og tablets til  
meget konkurrence dygtige priser—samt meget mere. 

Fra 6.Juli til  
9.August  

åbent  7-22 

Nyd verdens bedste 
kaffe på vor  

udendørs café 

Den lille butik med det store udvalg! 

Kystvejens NærKØB 
Kystvej 54   6200 Aabenraa 

Tlf.: 7462 5777    Fax.: 7462 1007 

- Morgenbrot 

und kuchen von 

backer. 

-zeitungen und 

Zeitschriften. 

Opslagstavlen 

HUSK !! 

ABC klubfesten den  

8. september kl. 18:30  

Invitation på side 8 her i bladet. 
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Opslagstavlen 

 

Husk ved afhentning af klubmærke 

2018 !! 

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. 

 

Posten og mailen skal ud !! 
 

Har du fået nyt mobilnr. eller e-mail adresse er 

det vigtigt at informere: 
 

sekretæren på sekretaeren@abcbaadclub  

Tlf. 51581753   

eller  

formanden på formanden@abcbaadclub.dk  

Tlf. 29901616 
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Opslagstavlen 

ABC er med på havnens dag den 9.juni. 
 

Har du ikke fået fulgt op på havnens dag og hvad der  
foregår så tjek hjemmeside  

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

Her kan du finde din havn og se alle de spændende 
aktiviteter der er planlagt på dagen. 

 
 Der er helt sikkert også brug for dig, så start med at  

kontakte bestyrelsen hvis du er interesseret i at hjælpe til 
og ikke har fået gjort noget ved det endnu. 

Sydhavnen 2, 6200 

Aabenraa 

Tlf.: 7462 1145 

www.havnegrillen-aabenraa.dk 

Åbningstider 
mandag - fredag ….. 10:30  -  20:00 

lørdag ……………… 11:00  -  20:00 

søndag ……………… 12:00  -  20:00 

Havnegrillen Aabenraa 
Med Danmarks 2. bedste hotdog. 
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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 logo’et i øverste  

venstre hjørne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

www.abcbaadclub.dk   
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www.lochmarine.dk 

Loch Marine ApS. 

Søndervang 14 

6780 Skærbæk 

Tlf. +45 7475 2233 

Kommisionssalg 

Køb / salg / bytte 

Tilbehør / udstyr 

Vinteropbevaring 

Service / reparation 

Polering og bundmaling 

Fremstilling og rep. af kalechér m.m. 
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Resultater efter 4 tirsdagssejladser 

  Placeringer til d. 22 maj.  
      

Bådnavn Bådtype 1 maj 8 maj 15 maj 22 maj 

            

Duo Duo 39 Dommer 6 23 13 

Xandra 3 X 35 23 3 5 Dommer 

Medstrøm First 40,7 5 Dommer 23 5 

Kiboko J80 7 12 2 6 

Pellegrino Dehler 35 Cr. 23 2 Dommer 2 

Taxim X332 23 23 3 4 

Rustfri H-båd 23 8 9 12 

Blue Bird Hinrichsen 34 23 23 15 15 

MissTT Bianca 320 23 4 11 7 

Sweetheart Dufour 30 2 5 12 9 

Philina Elan 295 3 23 4 11 

Mikmag Bianca 360 23 23 23 23 

Mia B Drage 6 11 7 10 

Calypso Scampi 30 Disk 7 14 14 

Søhesten Albin Delta 23 9 6 23 

Erna Knarr 23 23 23 23 

Ofelia Maxi 77 23 23 23 17 

Ellinor Finn Flyver 4 10 8 1 

Rikke Maxi 77 1 23 13 16 

Holli L-23 23 23 1 3 

Rusalka Dehler 34 23 1 10 8 
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WWW.HR-STAAL.DK 

Kilen 27. 6200 Tlf. 74625556 / 20165157 

Motorbeslag 

Badeplatform Granada 32 

Bovspryd 

Stævnstige 

R/F med Iverson og LED 

Æggebæger med logo 

Fremstilling af søgelænder 

Rustfri stål gelænder 

Vandkølet udstødning 

V8’er til øl / vand 
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Bestyrelsesmøde i ABC d. 22 marts kl: 19:00 
  
Dagsorden:  

Deltagere: Jesper Ruben Hansen (JRH), Benny Lau Andersen (BLA), Bjarne Nielsen (BN), 
Mogens Petersen (MP) og Harry-Bjørn Petersen (HBP) 

 
1.     Godkendelse af referat fra sidste møde. 

     2.     Indgået post 

     3.     Økonomi, Google annoncer. 
     4.     Havnens Dag (Vild med Vand) 

     5.     Skal revisor sammensætte et brev til Skat 
     6.     Ansøgning af fonde. 
     7.     Information om det kommunale Vandsportscenter 

     8.     Næste møde. 
     9.     Evt. 

  
Referat bestyrelsemøde i ABC 
 
1. Referat godkendt 
 
2. DS har indkaldt til generalforsamling, Lillebælt sydkreds har indkaldt til GF. 
 
3. Bankbeholdning i alt 200.405,04 kr.  
  Drøftet manglende afregning af bl.a. strøm.  
  Ansøgning af nedsat havneafgift skal være bestyrelsen i hænde senest 15 feb.   
  RH: Der er for en kort periode lavet google annoncer i forhold til nye  
  medlemmer. 
 
4. Arrangeres med de medlemmer som vil være behjælpelige, BN deltager. 
 
5. Der arbejdes videre med sammenlægningen af ABC og Amba, HBP og JRH 
 
6. Har ansøgt Nordea fonden om tilskud til grus. JRH vil prøve at søge  
  andre fonde. 
 
7. HBP og BLA har været til møde om det kommunale vandsportscenter på  
  Sønderstrand. 
 
8. Næste møde den 3. Maj kl. 19 
 
9. Intet.  
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 Bestyrelsesmøde i ABC Amba d. 22 marts kl: 20:00 

 
Dagsorden: 
Deltagere: Jesper Ruben Hansen (JRH), Benny Lau Andersen (BLA), Bjarne Nielsen (BN), 
Mogens Petersen (MP) og Harry-Bjørn Petersen (HBP) 

 
 1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 2.  Indgået post 

 3.  Økonomi, prisliste ændres til hjemmesiden. 
 4.  Opgaver til rep.: 3 – 4 brækket pæle, nye luftrør på havnebund, grus på       
 pladsen, hjælp af bådfortøjninger i vintersæson.. 
 5.  Skurmøde d. 26 marts. 

 6.  Evt. 
 
 

 
       Referat fra bestyrelsesmøde i ABC Amba. 

      
1. Referat godkendt 
 
2. Mailkontakt med KIS for hjælp med div. arbejdsopgaver, information fra DS.     
 Klubliv 
 
3. Bankbeholdning i alt 1.781.887,66 
  Ny prisliste er under udarbejdelse til hjemmesiden af JRH 
 
4. Der blev drøftet mere lys ved broerne og andre steder hvor der mangler lys. 
  BN snakker med ASC om brækkede pæle ved bro 6 for enden af bølgebryderen. 
  Der lægges en plan for luftrør til næste vinter, BN 
  Der forespørges på samlet tilbud på grus fra Kusk og Nissen. HBP 
  De medlemmer der har både liggende i vandet vinteren over, har selv ansvar for   at 
fortøjningen er i orden. Hvis havnemester eller bestyrelse bliver kontaktet om   løs/brud 
på fortøjning forsøges kontakt til ejeren for udbedring og kan  
  medlemmet ikke kontaktes eller medlem ikke udbedrer afregnes med bøde på    1000 
kr.  
 
5. Nyt oplæg for skure udarbejdet til mødet den 26 marts 2018. 
 
6. Intet. 
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Vandcenter Aabenraa, hvad er det ? 

I Aabenraa har der været fokus på havneområdet i flere år bl.a. har byrådet 
besluttet en helhedsplan i august 2009 for Aabenraa havn og by.  
 Visionen er at havn og by skal bindes mere sammen med en såkaldt grøn 
kile. Første skud på realiseringen af visionen ved havnemiljøet var f.eks. at 
fylde sand på sønderstrand for at gøre stranden mere attraktiv. Næste  
etape opstod med idéen om at realisere strandpromenaden. Som bekendt 
blev den etableret med store ”isflager” og nyt anlæg forbi ABC og ASC og 
bruges flittigt i dag til en dejlig gåtur langs havn og strand. Næste skud på 
stammen for udvikling af havne og strandarealet er etableringen af et  
vandcenter. Der er afholdt flere høringer hvor ABC har været med hele  
vejen i hørringsprocessen.  
 Vandcenteret tænkes etableret ved Sønderstrand og der er lavet 5 model-
ler som forslag til en mulighed. Der er selvfølgelig billige og dyre løsninger. 
Her er gengivet det billigste og dyreste forslag på henholdsvis 500m2 og 
3200m2.  
 På de næste par sider er lidt opstarts info. om Vandcenter Aabenraa og 
jeg vil tro at der over de næste par år vil komme mere information om  
Projektet i takt med at det bliver mere end bare en vision. 
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Aabenraa Vandcenter model forslag 1: 500m2 

 

Indendørs: 

 - Badeliv med sauna 

 - Informationssted / strandkiosk 

 - Depot for foreninger—evt. i separat bygning 

 - Mini naturcenter med køkken og ophold 

 - Toiletfaciliteter 

 

Udendørs: 

 - Bade– og aktivitetsbro / vandtrappe 

 - Grillplads 

 - Strandlegeplads 

 - Baneanlæg på vand 

 - Sønderstrand østlige del ændres jf. DHI 

 - Sporcentral for blå og grønne ruter 

 

Andet: 

 - Vejadgang langs sønderstrand  - som en promenade og  

  ”shared space” 

 - Trailerrampe etableres ved havnebassin og kobles til  

  prome naden som aktivitet 

 - Autocamperpladsen bevares i areal, men med reduceret  

  mængde pladser med udsigt. 

Vandcenter Aabenraa 
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Vandcenter Aabenraa 
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Aabenraa Vandcenter model  forslag 3: 3200m2 

 

Indendørs: 

 - Klublokaler -  til eksisterende og nye klubber og foreninger 

 - Restaurant  -  Madkultur ved kysten? 

 - Maritimt ungdomshus / naturformidlingscenter for mange  

  mål og aldersgrupper 

 - Informationssted med Udstillingsmulighed om det ”Det blå 

  Sønderjylland” 

 - Fælles foreningsfaciliteter med mødelokaler, værksteder,  

 - depoter og evt. træningsrum 

 - Stor ”strandkiosk” med udlån af udstyr til brug på vandet  

  for mange mål og aldersgrupper. 

 - Toiletfaciliter og bad 

 - Badeliv med sauna 

 - Depot  - evt. i separat bygning 

 

Udendørs: 

 - Kanal med roligt vand 

 - Bade og aktivitetsbro / vandtrappe 

 - Grillplads 

 - Strandlegeplads 

 - Stort baneanlæg på vandet mod øst 

 - Sønderstrand østlige del ændres jf. DHI 

 - Sporcentral for blå og grønne ruter 

 

Andet: 

 - Trailerrampe etableres ved Vandsportscentret. 

 - Autocamperpladsen bevares uændret - med udsigt til kanal 

Vandcenter Aabenraa 
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Vandcenter Aabenraa 
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Bestyrelsesmøde i ABC d. 3 maj kl: 19:00 2018 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og gennemgang af ref. fra sidste møde. 
2. Inge fra regnskab deltager for en forklaring på ABC` situation. 
3. Økonomi i ABC 

a. Status på skurreglement og ny lejekontrakt 
b. Dokument til overdragelse af andele til livsarvinger 
c. Regulering af priser for sæsonlejere 

4. Havnens Dag arrangementet d.9 juni, hvem vil hjælpe? 
5. Nyt om ABC Amba sammenlægning af HBP 
6. Evt. 
7. Næste møde. 

 
Referat bestyrelsesmøde i ABC 
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Bjarne Nielsen (BN), Mogens Petersen (MP), Ben-
ny Lau Andersen (BLA), Harry-Bjørn Petersen (HBP), Inge Husted 
 

1 Referat godkendt 
 
2 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, da regnskabet 
ikke er blevet indsendt rettidigt til erhvervs og selskabsstyrelsen. 
 
3 Indestående 170.999kr. Der er oprettet et ekstra CVR nummer til  klubben 
a Skurreglement og kontrakter er udfærdiget 
b Dokument til overdragelse er udfærdiget 
c JAH arbejder videre med dette punkt 
 
4 To tilmeldte og derfor afholdes maritim loppemarked og krabbevæddeløb 
 
5 Der er tilsendt et overslag på sammenlægning 
 
6 Intet til evt. 
 
7 Næste bestyrelsesmøde den 28 juni kl. 19.00 
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Bestyrelsesmøde i ABC Amba. d. 3 maj kl: 19:00 2018 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde. 
2. Økonomi 
3. Resultatet fra mødet vedr. skurerne d. 26 marts 
4. Miljø stationen + udvalget 
5. Bro tilstanden af BN 
6.  Vedligeholdelse af havnens arbejdsredskaber/maskiner og  
 stativ tilstand af BLA 
7. Opgaver til næste arbejdsdag. 
8. Evt. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i ABC amba.  
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Bjarne Nielsen (BN), Mogens Petersen (MP), Ben-
ny Lau Andersen (BLA), Harry-Bjørn Petersen (HBP), Inge Husted 

 
1. 

 

2. Indestående 1.834.899kr.  

 

3.. 

 

4. Hans Jørgen Haagense bliver bedt om at gennemgå alle skilte der er på og i miljøstatio-

nen. Er der skilte  der skal forbedres eller der skal laves nye, sørger han for det. 

 

5. Havneudvalgsformanden vil gennemgå alle broer og tegne sig et overblik over deres stand 

og holdbarhed. De er ved at være slidte og der tegner sig en vis slidtage på nogle af broerne. 

Bjarne kommer tilbage med oversigt over kvaliteten af broerne og hvad der evt. skal gøres 

ved dem. Ligeledes bliver alle lygtestander på broerne gennemgået for mangler, fejl og bli-

ver udbedret. 

 

6. Bestyrelsen har fået en tilbagemelding på dårlige vedligeholdte vinterstativer. Manglende 

befæstelses øjer, de er ellers blevet udleveret af klubben til ejeren. Ikke alle stativer er klap-

pet helt samme, så de fylder mindre. Havnemesteren vil påpege over for ejerne af vinterstati-

verne, at de skal have udbedret disse mangler inden bådene skal op til efteråret.  

 

7. Det er dejligt at se, at der er mange der kommer til vores arbejdsdage. Listen på opgaver 

der skal laves her anden gang er mindre, men der er som altid kommet lidt flere til.  

 

8. ingenting 
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Fleksibelt banklån eller realkreditlån 

- hvad kan betale sig for dig? 

En ny type banklån kan være et rigtigt 
godt alternativ til realkreditlån, specielt 
hvis du samtidig har en opsparing. Du 
opnår en rentebesparelse med det 
nye lån, da det er knyttet til en konto, 
hvor du får samme rente, som du 
betaler på lånet - og kontoen kan du 
bruge som løn– eller budgetkonto. 
 

 
 
 
 
Aabenraa afdeling 
Storegade 31 
70 33 33 33 
Nordea.dk 

Vi kalder det Nordea Prioritet og det 
kan være det rigtige for dig, der på en 
fleksibel og billig måde ønsker at få et 
økonomisk råderum. 
Kontakt en rådgiver for en uforpligten-
de gennemgang af hvad der er bedst 
for dig eller læs mere på vores hjem-
meside. 

 
 

      Gør det muligt 
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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  Pinsetur - sted bliver bekendtgjort 

Maj 27  Deadline Makrellen 

Juni 9 09:00 Havnens Dag - www.vildmedvand.dk 

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  Deadline Makrellen 

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   Deadline Makrellen 


