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Kasserer: Jesper Ruben-Hansen
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Webmaster:
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Havneudvalgsformand:
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Aabenraa Båd Club
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Redaktøren med et par ord
I forbindelse med vedtagelsen af den skærpede lov vedr. hurtige fartøjer som speedbåde op til 15m, vandscoottere og lignedende hurtige og planene fartøjer, hvor man nævner lovpligtig ansvarsforsikring og objektivt ansvar. Hvad betyder så dette objektive
ansvar? Det jeg lige kan komme frem til er at der er bedre mulighed for at konfiskere
fartøjet ved det man kalder vanvidssejlads og at man er erstatningsansvarlig selv om
uheldet er hændeligt og man er uden skyld i det uheld som har påført andre skade.
Det vil sige at man som ejer, fører eller styrmand er erstatningsansvarlig selv om mand
faktisk er uskyldig. Loven som er indført pga. den tragiske ulykke i Københavns havn
sidste år, er en skærpelse i forhold opstået personskade. For en almindelig ansvarsforsikring til båden dækker kun ansvar i forhold til søloven. Personskade er ofte ikke dækket i de ansvarsforsikringer vi normalt har på vores lystfartøjer. Hvis man vil dække sig
selv og andre ombord kan man tilkøbe ekstra dækning. Kaskoforsikringen dækker egne
ting som går i stykker og kan i nogle tilfælde være et godt valg, alt efter værdien af ens
båd og udstyr. Ifølge søloven skal man nemlig dække hver sine omkostninger ved en
skade hvis der ikke direkte kan placeres et ansvar. Som der står i §162 Er sammenstødet
følge af ulykkelig hændelse, eller kan det ikke oplyses, at det er forårsaget ved skyld på nogen af siderne, bærer hvert skib sin skade.

Under alle omstændigheder, hvis man er i tvivl, vil det være en god idé at kontakte sit
forsikringsselskab for at høre i hvilket farvand og periode på året, forsikringen dækker.
Med sejlerhilsen
Jakob L.C.
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Formanden har ordet.
Det var en sejler sæson med super godt sommervejr, der blev vi alle forkælet
i flere måneder, den vil vi nok sent glemme.
Hvis vi skal se på sæsonen fra et økonomisk synspunkt, vedr. antal gæstesejlere, skete der kun en svag stigning.
Persondata loven som mange har hørt om, skal bestyrelsen også sørge for
at overholde, og det forsøger vi på bedste vis at gøre.
På havneområdet fik vi lagt en nyt lag grus, som var hårdt tiltrængt. Dejligt at
høre at mange medlemmer er glade for den opfriskning havnen har fået. Vi fik
en smule støtte fra Nordea fonden til netop dette projekt.
Næste skridt er broerne som ikke har det ret godt. En del af dem skal der
simpel hen gøres noget ved inden vinteren sætter ind. Hvis vi risikerer at få
en hård vind i flere dage fra øst, vil der være stor sandsynlighed for yderlig
skade. Om det skal være reparation eller udskiftning af sektioner beslutter
bestyrelsen for tiden. Det er noget af en beslutning, idet der er en del vi skal
tage med i overvejelserne. Men det kan vi berette om ved den kommende
generalforsamling.
I løbet af 2018 er der kommet en hel del nye medlemmer, men også del har
måttet stoppe med at sejle og har solgt deres båd og enkelte pga. dødsfald. I
bestyrelsen har vi kunnet mærke det, Søren stoppede som sekretær idet han
helligede sig sin hobby som amatør fotograf, og solgte båden, Mogens stoppede i ABC, idet han i flere år var skrevet op til en havneplads i Kalvø, som
han fik. Nu må vi desværre sige farvel til vores nuværende kasserer Jesper,
idet han skal stoppe, af udelukkende private årsager, det er en alvor kæp i
hjulet for os, at skulle af med Jesper som er hamrende dygtig til jobbet. Hans
daglige arbejde bliver nok også berørt af dette.
Heldigvis er kasserer jobbet blevet væsentlig reduceret i antallet af opgaver
der skal løses, idet regnskabsdelen bliver varetaget eksternt. Så det skulle
være lettere for et nyt medlem at overtage opgaven.
Så vil jeg bare lige minde jer alle på at der bliver afholdt generalforsamling
på Restaurant Skyttegården d. 27. november kl. 18:00, hvor ABC er vært ved
en varm ret.
Jeg vil slutte af med at ønske alle nye medlemmer i ABC hjertelig velkommen
i klubben. Vi vil fra bestyrelsens side huske alle på at vi er en forening/klub,
det betyder også at alle udvalg og bestyrelse skal bakkes op af jer, I har selv
valgt dem der sidder på posterne.
God vinter og vi ses til generalforsamlingen!
Harry-Bjørn Petersen
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Generalforsamlingen i ABC og ABC amba
Generalforsamlingen den 27. november. 2018
Husk tilmelding til spisning kl. 18:00 på Skyttegaarden
før generalforsamlingen den 27. november

Tilmelding sendes senest den 13.11.2018 til
formanden@abcbaadClub.dk
eller til
sekretaeren@abcbaadClub.dk

Indkaldelse til Generalforsamling
ABC 2018
Fælles spisning kl: 18:00 for tilmeldte medlemmer.
Generalforsamling i ABC
Tirsdag d. 27. november kl.: 19:00 på Skyttegaarden –
Hjelmallé 44, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
(jf. vedtægter §7)

Indkaldelse til Generalforsamling
ABC a.m.b.a. 2018
Generalforsamling i ABC a.m.b.a.
Tirsdag d. 27. november kl.: 20:00 i forlængelse af generalforsamlingen i
ABC på Skyttegaarden – Hjelmallé 44, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
(jf. vedtægter §8)
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Vinderene af ABC tirsdagssejladserne

Vinder af tirsdags sejladserne 2018 er, i midten, Henrik K.
Hansen med båden Holli en L23 fra ABC,
på anden pladsen, til ventre i billedet, Casper Nomanni i båden Lexi en Drabant 24 fra ABC,
og på tredie pladsen, til højre i billedet, Knud Erik Lund i båden Sweetheart en Dufour 30 fra ASC.
Tillykke til alle!
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Opslagstavlen

Posten og mailen skal ud !!
Har du fået nyt mobilnr. eller e-mail adresse er
det vigtigt at informere:
sekretæren på sekretaeren@abcbaadclub.dk
eller
formanden på formanden@abcbaadclub.dk
Tlf. 29901616

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

Lidt baggrundsinfo. for de fælles bådoptagninger.
Vi har en tradition i ABC for at arrangere fælles isætning og optagning af vores
både, med hjælp fra en af de store kraner fra SKAK. Vi har en helt unik aftale
med Skak.
Det betyder at der er to dage i foråret, og to dage i efteråret, hvor vi i fællesskab
løser opgaven.
Mange tænker måske at det er nemmere og mindre hektisk, selv at lave en aftale
med en kran til opgaven.
Der er dog en væsentlig grund til at vi gør det på denne måde. Det er af den simple årsag at vi har meget begrænset plads til opbevaring af bådene på land. Derfor kan vi ikke stille bådene i rækker med tilstrækkelig afstand mellem dem til at
en kran kan køre mellem bådene og plukke i den rækkefølge man bliver færdig til
at søsætte sin båd.
Vi er derfor nødt til at pakke bådene tæt for at få plads til alle de både som skal
stå på land. Uden en stor kran, der kan "plukke" bådene mellem hinanden, vil det
ikke være muligt at komme i vandet når man ønsker det hvis man f.eks. i stedet
vil bruge egen kran på andre dage eller tidspunkter.
Hvis ikke der er nok tilslutning til de fælles isætninger og bådoptagninger vil den
falde bort og bådoptagning vil blive markant dyrere. Skak får jo pr. løftet båd. Dvs.
jo færre både = mindre økonomisk dækning af den store mobilkran der bliver
brugt. Det er derudover et stort arbejde at planlægge og holde overblik over
bådisætning og optagninger og for at holde prisen nede på en bådoptagning samt
at lette koordineringen, er det en kæmpe fordel at det forgår i fællesskab og god
klubånd.
Vi er til dels også afhængige af at have denne slags kran, ellers ville det ikke være muligt at plukke både inde bagved på pladsen når de skal søsættes på de 2
fælles dage om foråret.
Pengene vi medlemmer giver for et løft, går direkte til Skak. ABC har ingen økonomisk gevinst!
Derfor kære medlemmer: Støt op om de fælles krandage, og brug det som en
mulighed for at lære de andre medlemmer at kende.
Med sejlerhilsen
Bestyrelsen og Havneudvalget.
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Kommisionssalg
Køb / salg / bytte
Tilbehør / udstyr
Vinteropbevaring
Service / reparation
Polering og bundmaling
Fremstilling og rep. af kalechér m.m.

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

Makrellen

ABC klubmesterskab

Klubmester skabet i Aabenraa Båd Club 2018,
blev vundet af:
Henrik K. Hansen i båden Holli en L23, ses i midten.
På anden pladsen:
Casper Nomanni, i båden Lexi en Drabant 24, ses til venstre.
Tredie pladsen gik til:
Kim Hansen, i båden Ellinor en Finnflyer 27, ses til højre.
Tillykke til alle tre sejlere fra 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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Velkommen til nye medlemmer i ABC!!
Bestyrelsen vil gerne byde jer velkommen i klubben, og vi håber I vil føle jer godt tilpas
hos os, og at I kommer til at elske samværet med klubben og andre medlemmer. Vi vil
gøre hvad vi kan for at I bliver godt modtaget til vores forskellige aktiviteter. Det forud
sætter selvfølgelig også at I tilslutter jer de arrangementer der bliver stillet til rådighed, det
være sig ugentlige kapsejladser, pinseturen, den årlige klubfest, stander hejsning eller
strygning og ikke mindst de mange grill aftener der bare dukker op på alle mulige dage/
aftner i løbet af sæsonen. Bare gå hen og læg noget på grillen så er I straks en del af samværet!!
Vi har fælles bådoptagning og bådsøsætning i oktober og april måned, hvis I tilslutter jer
til dette går det noget lettere, med gode råd og hjælpsomhed, og tilmed til en lavere pris.
Ved optagelsen i ABC skulle I gerne have modtaget, (hvis I er andelshaver) et andelsbevis
og et depositumbevis, pas godt på dem, det er værdi dokumenter. I skulle også gerne have
fået udleveret en mappe fra vores havnemester med diverse nedskrevne vedtægter, reglementer og et par standere mm.
3 gange om året udkommer vores klubblad ”Makrellen”, det kan afhentes i klubhuset i
papir form. Dog kan det også læses på vores flotte hjemmeside: www.abcbaadclub.dk .
På hjemmesiden kan I rigtig komme rundt til foto, video og informationer vedr. klubben
og ABC generelt. En detalje på hjemmesiden er at for at komme retur til forsiden kan man
klikke på logoet
Hvis det er en sejlbåd I har, så overvej om det ikke ville være en god ide at deltage i vores
populære aftensejladser, der bliver afholdt om tirsdagen i maj, juni, august og september
måned. Uanset hvilken sejlbåds type du har, eller hvilken besætning, øvet eller uøvet, så
finder vi ud af at få dig rigtig placeret i sejladsen. Der bliver ikke stillet krav til at du skulle
kunne f.eks. kapsejladsreglerne, ( vi har vores egne 10 bud) eller have en super besætning.
Starttiderne er nemlig individuelle, den bliver skræddersyet til netop din båd/besætning.
Sejladsen slutter med at alle både normalt er i mål lige efter hinanden, inden for ca. 10
minutters intervaller. Deltager antallet ligger omkring de 20 både. Kapsejlads er en rigtig
god måde at lære sin båd at kende godt på.
Igen velkommen til ABC!
Venlig hilsen bestyrelsen.
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Husum ved flod og ebbe

Husum den 9. juni 2018
Henholdsvis kl. 8:30 og 14:30

Foto Jakob L.C.
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Bestyrelsesmøde i ABC d. 28 juni 2018 kl: 19:00
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Harry- Bjørn Petersen (HBP), Bjarne Nielsen (BN), Benny
Lau Andersen (BLA), Mogens Petersen (MP), Jakob L. Christensen (JLC), Jan Kleemeyer
(Havnemester), Peter (Dykker)
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde.
Økonomi.
Havnens dag status.
ABC og Amba ændres til forening?
Sekretær skift.: Suppleant : Jakob Lund Christensen træder ind i stedet for
Mogens P. som har skiftet til Kalvø havn
6. Evt.
7. Næste møde.
Referat bestyrelsesmøde ABC
1. Referat godkendt.
2. Saldo = 184.591 kr.
3. Generelt en oplevelse af få besøgende på havnen, få stande ved loppemarkedet, der
mangler en aktiv gruppe i ABC som trækker læsset med hensyn til koordinering med
ASC og andre hvis der skal opnås større succes. For at være fuldt medlem af havnens
dag så skal vi også være medlem af flid. Set i lyset af at der mangler ildsjæle som kan
bære ABC´s engagement. Hvis ABC bliver indbudt til næste år sige vi nej. Måske en
enkelt aktivet hvis der er en som har en god idé og som vil stå for den.
4. En evt. sammenlægning skal nøje afklares skattemæssigt, og planlægges med hjælp fra
en revisor.
Efter sommerferien tager vi kontakt til revisor med henblik på at få et overblik og et
estimat over omkostningerne, da det tidligere indhentede tilbud vurderes at være dyrt.
Fordelen ved en sammenlægning kan være ét bestyrelsesmøde og én generalforsamling
Ulempen er at vi måske ikke spare det som der i første omgang var lagt op til.
5. Jakob L. Christensen er suppleant og træder ind som sekretær i stedet for Mogens Petersen som har skiftet til Kalvø havn.
6. Ingen ting under evt.
7. Næste møde den 20.08.2018 kl. 19:00
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Bestyrelsesmøde i ABC Amba d. 28 juni 2018 kl: 20:00
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Harry- Bjørn Petersen (HBP), Bjarne Nielsen (BN), Benny
Lau Andersen (BLA), Mogens Petersen (MP), Jakob L. Christensen (JLC), Jan Kleemeyer
(Havnemester), Peter (Dykker)
Dagsorden:

1. Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Økonomi.
1.856.836 kr
3. Status for Amba i E&S
4. Flydebroerne pt.
a. BN har lavet en oversigt over broernes tilstand.
b. HBP har fået pris på nye broer, fra 2 fabrikanter.
c. Video fra Peter om tilstanden under vandoverfladen.
5. Status fra JRH om Google annoncer, og fra Nordea Fonden.
6. Sidste plads på bro 1.
7. Vi har fået hjælp fra Jobcenteret, uden omkostninger.
8. Evt.
9. Næste møde.
Referat bestyrelsesmøde ABC Amba.
1. Referat godkendt.
2. Saldo = 1.856.836 kr.
3. Revisorerklæring indsendt, afventer at det går i orden.
4. Flydebroerne:
a. BN har lavet en oversigt over broernes tilstand. Bro 4 og bro 3 er slemme med hensyn til dårlige træbelægning af både længde og tværvanger. Diskuteret forskellig løsninger på hvad der skal gøres for at vedligeholde flydebroerne så de er sikret. Yderligere tilstandskontrol på broer foretages senere. Eksempler på mulige løsninger for
vedligehold : Brandsluknings reparation med wire ned langs begge sider af flydebroerne 15.000 kr.
BH, BLA og HBP er bådebros udvalg og arbejder på en løsning og indhentning af
yderligere tilbud.
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Fortsat, referat bestyrelsesmøded ABC amba 28.juni 2018

b. Tilbud beregnet på 550m ny flydebro (ABC har ca. 230m) komplet 1,5mil kr + montering, svarer til ca. 3000kr/m. med træbelægning som dem vi har i dag. Med beton
belægning koster en træbro ca. 4500kr/m, dette er den svenske model.
Sjællandsk flydebros model i beton incl montering. 3 stk. 1,9 mil kr. træbroer 0,9 mil
kr. + installationer.
c. Video fra Peter (dykker) om tilstanden af broer under vandoverfladen blev set igennem. Vanskeligt at se da der var rigtig mange lange alger som var blæst ind i havnen
og sad på pæle, slanger og kæder. Der skal planlægges en dykkertur igen hvor sigten
er bedre for kontrol af luftslange. Brud på luftslange skal repareres, Pæle i god stand,
forankringen til stensætning bro 1 er rådden og skal skiftes. Pæl nr. 4 bro 1 skal skiftes. Bro 3 er værst med hensyn til kæder hvor mange mangler befæstigelse. Bro 1
støtter skal forankres, Jollebro står oven på bunden. Kryds kæder ved mastebro skal
genetableres. Generelt mangler der krydskæder da de er slidt og rustet væk. Der var
både som havde ligget længe i vandet, set ud fra det tykke lag af muslinger som var
groet fast på køl, skrue og bunden af båden.
5. Google:
Der har været kørt to kampagner. En rettet mod Danmark og en mod Tyskland. De har
kørt i perioden primo marts til primo maj.
DK: 872 visninger, 93 klik til hjemmesiden om bådplads. Samlet pris 524 kroner
DE: 0 visninger. Der skal arbejdes med tyske søgetermer, hvis vi skal forsøge igen.
Vi ved ikke om nogle af de danske klik har ført til henvendelser/salg af bådplads
Nordeafonden:
Nordea fonden har bevilget 5.000 kroners tilskud til udlægning af grus. JRH har taget
kontakt til Nordea omkring udbetaling af beløbet.
6. Sejlbåden som står på land ved dykkerklubben skal flyttes væk fra pladsen ved dykkerklubben da dykkerklubben har henvendt sig flere gange vedr. denne båd, ny oplags plads
er blevet informeret. Medlemmets bådplads for enden af bro 1 kan beholdes til den nuværende båd som altså for tiden står på land.
7. Der er lavet aftale med jobcenteret at få anvist en person i jobprøvning/aktivering. Fungere godt, har malet klubhuset og arbejder selvstændigt så det går ikke ud over havnemesterens tid. Møder 10-12
8. Uheldige omstændigheder har gjort at en båd måtte flytte plads flere gange sidste år, for
fremtidig flexibilitet vil det være en idé at lade andre flytte båden, hvis det ikke er muligt
for ejeren selv at flytte båden, ejeren skal dog give skriftlig tilladelse til dette.
9. Næste møde den 20. august 2018 kl. 19:00
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Lidt stemningsbilleder fra sommervandet

På vej til Fanø og ESSVAGT fartøj i
Esbjerg havn

En tur forbi
Flensborg
havn, hvor
det gode sejlvejr trak
mange sejlere
til.
ABC
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Bestyrelsesmøde i ABC d. 20 aug. 2018 kl.: 19:00
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Harry- Bjørn Petersen (HBP), Bjarne Nielsen (BN), Benny
Lau Andersen (BLA), Jakob L. Christensen (JLC).
Dagsorden:
1. Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Økonomi.
3. Status og opfølgning på webadministration og bestyrelsens forretningsgang.
4. Generalforsamling og kasserer posten
5. Evt.
6. Næste møde.
Referat:
Ad.1. Referat godkendt
Ad.2. ABC: 179.570kr
Der mangler stadig at blive indbetalt kontingent og havneafgifter fra enkelte medlemmer, JRH følger op og rykker.
Ad.3. Materiale til websiden og webmaster sendes via sekretæren. Bestyrelsens forretningsorden og gennemgås ved næste bestyrelsesmøde. Betjening og udtræk af kortbetalings automaten beskrives, der skal bruges medarbejdersignatur. Generel ajourføring og opdatering af alle password og e-mail adresser hos Unoeuro og DKhostmaster. Der følges op på digital medarbejdersignatur.
Ad.4. Skyttegården er reserveret til generalforsamlingen den 27. november 2018. Indkaldelse udsendes elektronisk, ved opslag på hjemmesiden og i klubhuset.
JRH ønsker ikke at fortsætte som kasserer efter generalforsamlingen.
Ad. 5. Bådoptagning
Der planlægges bådoptagning, der tages kontakt til SKAKS, BN og Havnemester
planlægger forløb og rækkefølge.
Der sættes info. på hjemmesiden og i Makrellen vedr. den gode idé om at lave fælles bådoptagning.
Ad.6. Mandag den 08.10.2018 kl. 19:00
Revisormøde for gennemgang af årsregnskab 05.11.2018 kl. 18:00
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Bestyrelsesmøde i ABC Amba d. 20 aug. 2018 kl.: 20:00
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Harry- Bjørn Petersen (HBP), Bjarne Nielsen (BN), Benny
Lau Andersen (BLA), Jakob L. Christensen (JLC)
Dagsorden:
1. Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Personregisterloven
3. Økonomi.
4. Flydebroernes tilstand og landareal
5. Evt.
6. Næste møde.
Referat:
Ad.1. Referat godkendt.
Ad.2. Foreninglet.dk understøtter den nye lov og funktionerne vil blive aktiveret. Jesper
sender mail med info 5 punkts plan.
Ad.3. Saldo: 1.746.337kr.
Ad.4. BN, BLA og HBP har lavet en oversigt over broernes tilstand på beton klodserne
Tilstandsvurderingen viser at der er behov for reparation af broer hurtigst muligt og
inden vinteren sætter ind, BN kontakter tømmerfirma for reparation af broer for udskiftning af dårligt træ eller evt. fornyelse af flere sektioner af broerne.
Grus på vores land areal
Mandag den 10.09.2018 kommer der nyt grus på landarealet. Arealet skal først rettes
af, derfor kan der ikke parkeres biler og andet på arealet. Bommen lukkes torsdag
eftermiddag den 06.09.2018. Der kan ikke parkeres i perioden 06.09.2018 til
12.09.2018 kl:24:00
Ad.5. a. Igen knækket en pæl og metalbånd ved stakit på bro 6
Det overvejes om stakittet har en nyttig funktion og måske skal fjernes.
b. Forslag fra medlemmer.
Der er indkommet et forslag om at bomme ikke opbevares i masteskur. Svaret er at
det er nærmest umuligt at få medlemmer til at opbevare bomme i f.eks. båden. Det er
tidligere blevet forsøgt informeret at bomme ikke hører til i masteskuret uden succes.
Derfor er det blevet accepteret at hæve betalingen for mast i masteskur og at det så er
incl. bom. Men det ændrer ikke ved at det vil hjælpe gevaldigt på rodet og pladsen i
masteskuret hvis bomme blev opbevaret andet sted, f.eks. derhjemme eller i båden.
Ad.6. Mandag den 08.10.2018 kl. 19:00
ABC

23

Makrellen

Husum ved flod og ebbe

Husum den 9. juni 2018
Henholdsvis kl. 8:30 og 14:30

Foto Jakob L.C.
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Bestyrelsesmøde i ABC d. 08.okt. 2018 kl.: 19:00
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Harry- Bjørn Petersen (HBP), Bjarne Nielsen (BN), Benny
Lau Andersen (BLA), Jakob L. Christensen (JLC).
Dagsorden:
1. Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Økonomi.
3. Forberedelse til GF 2018
a.Forslag fra bestyrelsen
b.Gennemgang af referat fra GF 2017
c.Dagsorden til GF 2018
4. Administration i ABC
a.Opfølgning på Nemid og digital signatur
b. ABC domæne fornyelse fra 31 oktober hos UnoEuro
c.Skal DK domæne og Webhotel betales forud for en længere periode + adgang til Beas.
d. Gennemgang af tilrettet forretningsorden.
5. Næste møde
6. evt.
Referat:
Ad.1.Referat godkendt
Ad.2.ABC: 261.069kr
Der er en håndfuld som endnu mangler at betale kontingenter og havneafgifter.
Skifte af bogholder, Tal-link ApS overtager regnskabs og bogføringsopgaver fremover.
Ad.3. a. Bestyrelsens forslag til GF blev diskuteret
b. Referat blev gennemgåe, Ikke behov for yderligere tiltag.
c. Dagsorden udarbejdes til GF 2018
På valg er: Jesper R Hansen, ønsker ikke genvalg
Benny Lau Andersen , modtager genvalg
Ny Sekretær skal findes
2 revisor på valg
2 suppleanter til bestyrelsen
Udvalgsformænd
For at overholde rettidig indkaldelse kan regnskab ikke nå at komme med i indkaldelsen. Regnskab kan afhentes hos havnemester 14 dage før generalforsamling.
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Ad.4. a. Ingen afklaring med hensyn til digital signatur og Nemid, HBP følger op.
b.ABC domænet er fornyet hos DK Hostmaster ind til 31. oktober 2019
c. Domæne og webhotel fornyes for et år af gangen med begrundelse i at der er stor
risiko for at fornyelse efter en årrække kan glemmes og at kontaktoplysninger
ikke er opdateret.
d.Revideret forretningsorden gennemgået og kommenteret. Tilrettes og tages med på
næste
bestyrelsesmøde for evt. godkendelse og underskrivelse.
Ad. 5. Næste møde: Onsdag den 21.november kl. 19:00
Revisormøde ændret til onsdag den 24.oktober kl. 18:00
Ad.6.Nyt sæt arbejdstøj til havnemester indkøbes
Der er snart deadline på Makrellen så evt. Makrel stof indsendes.
Liste med jubilæumsmedlemmer fremskaffes på ForeningLet

Bestyrelsesmøde i ABC Amba d. 08.aug. 2018 kl.: 20:00
Deltagere: Jesper Hansen (JH), Harry- Bjørn Petersen (HBP), Bjarne Nielsen (BN), Benny
Lau Andersen (BLA), Jakob L. Christensen (JLC)
Dagsorden:
1. Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Økonomi
3. GF 2018
4. Flydebroer, reparation eller fornyelse i.f.t. tilbud fra håndværker
5. Udførelse af Rep. På ”bølgebryderstakit”
6. Fornyelse af havnemaster kontrakt
7. Næste møde.
8. Evt.
Referat:
Ad.1.Referat godkendt.
Ad.2. Saldo: 1.543.836 kr.
Ad.3.Samme som ved ABC GF

ABC
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Fortsat, referat bestyrelsesmøde ABC amba 08. oktober 2018

Ad.4.
Visby Tømrer & Murerforretning er udvalgt til reparation af broer og flydebro
er, tilbud indhentet af BN og BLA. Reparationen drejer sig om fiksering og sikring af 70
betonklodser, forventet omkostning ca. 100.000 kr. Inden arbejdet påbegyndes vil det
blive nødvendigt at flytte både som arbejdet planlægges og skrider frem. De både som
ligger i vandet efter sidste bådoptagning vil af Havnemesteren få information hvis båden
vurderes nødvendig at flytte. Det opfordres også til, at bådejere som har deres båd i van
det, om selv at holde sig orienteret. Flytning kan blive nødvendig da der ved reparations
arbejdet kan opstå varme gnister da der anvendes vinkelsliber og andet skærende værk
tøj.
Ad.5.
Bølgebryderstakit for enden af bro 6 skal i første omgang repareres og der tages
efterfølgende kontakt til ASC for hvad der skal ske fremover med stakittet.
Ad.6.Der skal tages en snak med Jan om fornyelse af kontrakt. HBP og BN
Ad.7.Onsdag den 21.11.2018 kl. 20:00
Ad. 8. Intet til dette pkt.

Havnegrillen Aabenraa
Med Danmarks 2. bedste hotdog.

Sydhavnen 2, 6200
Åbningstider
Aabenraa
mandag - fredag….. 10:30 - 20:00
Tlf.: 7462 1145
lørdag……………… 11:00 - 20:00
www.havnegrillen-aabenraa.dk søndag ……………… 12:00 - 20:00
ABC
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En kasserer takker af.
I forbindelse med årets generalforsamling, og efter kun et år på
posten, må jeg desværre træde tilbage som kasserer i
bestyrelsen.
Jeg vil derfor gerne bruge lejligheden til at pointere, at den korte
periode alene, er på baggrund af personlige årsager, og ikke
udtryk for utilfredshed med arbejdet, eller samarbejde med den
øvrige bestyrelse.
Jeg har oplevet et fint samarbejde, og efter min opfattelse er der
kompetente og flittige folk på alle poster.
Det er vigtigt at der bliver valgt en ny kasserer, som kan træde
ind og være en del af bestyrelsen fremover.
Der har gennem de seneste år, været arbejdet på at få strømlinet
processerne og især beslutningstagningen, så der administreres
effektivt og i overensstemmelse med vedtægterne.
Det gør arbejdet nemmere at håndtere, og da den daglige
bogføring varetages af et eksternt firma, er kassererens opgaver i
dag også mere balancerede i forhold til de øvrige Bestyrelsesmedlemmer.
Med håbet om at nye kræfter på denne post træder til, vil jeg
hermed sige tak til bestyrelsen for det korte, men gode
samarbejde og ønsker god vind fremover.

Jesper R. Hansen
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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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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 - 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

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
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