
INFORMATION FRA AABENRAA BÅD CLUB 

Marts 2019 

Kære medlemmer 

Idet vores kære klubblad Makrellen, gennem mange år, ikke kunne få en anden redaktør, på 

generalforsamlingen, er vi nødt til at give jer alle en information hvad der sker og vil ske i klubben i 2019 på 

den her måde. Længere nede på siden kan I se den nye aktivitets kalender for 2019, og bestyrelsen og 

udvalgets sammensætning.  

Som mange nok glæder sig til, venter en ny sejler sæson på os derude, og kunne vejret bare blive som 

sidste sommer. Det håber vi alle, og lad os regne med det. 

Generalforsamlingen i november måned forløb stort set udmærket. Vi fik valgt en ny kasserer, Rita Hansen. 

Tusind tak til Jesper Ruben Hansen for al din hjælpsom som kasserer. Jeg tror og er helt sikker på at Rita 

klarer opgaven super godt. Jakob Lund Christensen som havde været redaktør på Makrellen i mange år, 

blev valgt som sekretær i bestyrelsen. Jakob vil helt afgjort klare opgaverne rigtig godt. Tusind tak til Jakob 

for alt dit flotte arbejde på vores klubblad. Ib Gonge og Per Nielsen trak sig ud af bestyrelsen, idet deres 

båd blev solgt og de derfor ville stoppe. Resten af bestyrelsesmedlemmerne, udvalg og revisorer fortsætter 

deres flotte frivillige arbejde. Tusind tak. Senior klubbens kontaktperson Harry Strange ville gerne trække 

sig efter flere år, i stedet påtog vores havnemester Jan sig den opgave. Tak til Harry og Jan. Der blev i GF 

tilføjet nogle småting i vedtægterne, som endelig blev vedtaget i en ekstra ordinær GF. 

Jan havnemester tager sig af opgaven som kontakt person for seniorgruppen. 

Gebyr for gæstesejlere blev hævet en smule, det samme blev årlig havneafgift for bådpladser. Prisen for 

Frihavnsgæster blev hævet med 5,- kr. i overensstemmelse med organisationen for FH medlemmer. Vores 

nabo klub ligger, som sædvanlig, en smule højere med deres gæstesejler takster. 

I år bliver der ikke afholdt FLID`s ”Vild med vand” arrangementet, idet ASC har trukket sig ud af ”festen”. 

Arrangementet har ikke haft nogen indvirkning på øget salg af pladser, hverken hos ASC eller ABC. 

Vores regnskab, og udsendelse af faktura, bliver nu varetaget af revisionsfirmaet Tal-Link i Aabenraa. Ved 

brug af ABC`s regnskabsprogram. Om der sker en mindre forsinkelse på faktura udsendelse i år, må vi 

acceptere. 

Der er ændret en smule på vores hjemmeside, og den er stadig under konstruktions ændring, af vores gode 

Webmaster Johannes. 

De tre flydebroer er nu blevet i stand sat, og på bro 1 er der udskiftet rådne stykker tømmer. Der bliver 

rettet på broen idet den ved udskiftningen hældte lidt mod vest. 

ABC har tegnet en ½ side i bladet Sejleren (havnelodsen) de næste 2 år. Det bliver både i den danske og 

tyske udgave, + internettet. ABC ses ikke meget på medierne for andre gæstesejlere. 

Jeg ønsker jer alle en god sæson. -  Formanden. 



   AKTIVITETS KALENDER FOR AABENRAA BÅD CLUB 

    

    

MÅNED DATO KL: AKTIVITET 
        

MARTS 30. 10:00. Arbejdsdag i ABC + grill bagefter 

        

APRIL 6. 08:00. Fælles bådisætning 

APRIL 7. 12:00. Standerhejsning + fælles brunch 

APRIL 27. 08:00. Fælles bådisætning 
        

MAJ 4. 10:00. Arbejdsdag i ABC + grill bagefter 

MAJ 7. 17:00. Tilmelding og første tirsdagsejlads 

        

JUNI 
8 og 
9   Fælles Pinsetur 

        

JULI 2. 18:30. Sidste kapsejlads inden ferien 
        

AUGUST 6. 18:30. Første kapsejlads efter ferien 

AUGUST 28.   Herretur i ca. 1 uge. 
        

SEPTEMBER 14. 19:00. ABC Klubfest 

SEPTEMBER 21. 10:00. Barsø Rundt kapsejlads 

SEPTEMBER 24. 18:30. Sidste kapsejlads og præmie uddeling 
        

OKTOBER 5. 08:00. Fælles bådoptagning 

OKTOBER 26. 08:00. Fælles bådoptagning 

OKTOBER 27. 12:00. Standerstrygning + fælles brunch 
        

NOVEMBER 26. 19:00. Generalforsamling 



 

 

Bestyrelsen: 

Formand 
Harry-Bjørn Petersen 

Tlf.: (+45)29901616 

Mail:formanden@abcbaadclub.dk 

 

Næstformand 
Benny Lau Andersen 

Tlf.: (+45)22370646 

Mail Naestformand@abcbaadclub.dk 

 

Kasserer 
Rita Hansen 

Tlf: 21427971 

Mail kasseren@abcbaadclub.dk 

 

Sekretær 
Jakob Lund Christensen 

Tlf: 60734590 

Mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk 

 

Havneudvalgsformand 
Bjarne Nielsen 

Tlf: 20992720 

Mail: Havneudvalgsformand@abcbaadclub.dk 

 

mailto:formanden@abcbaadclub.dk
mailto:Naestformand@abcbaadclub.dk
mailto:kasseren@abcbaadclub.dk
mailto:sekretaeren@abcbaadclub.dk
http://abcbaadclub.dk/abc/bestyrelsen/Havneudvalgsformand@abcbaadclub.dk


Udvalg: 

Annoncer 
H.C.Eichner 

mob: 20 49 20 63 

mail: hce@bbsyd.dk 

 

Kapsejladsudvalg 
Harry Bjørn Pedersen 

Mob: 29 90 16 16 

Mail: harrybp@mail.dk 

 

Tage Møller 

Mob.: 30 91 42 75 

Mail: tage123gt@pc.dk 

 

Tursejlerudvalg 

Alfred og Grethe Fabricius 

Mob: 24240970 

Mail: alfred.chr@see-you.dk 

 

Festudvalg 
Ken Petersen 

Mob: 26 51 59 97 

Mail: ladyogmille@gmail.com 

 

Ulrik Rohden 

mob: 29 80 95 71 

mail ur@aabenraa.dk 

 

Lorenz Peter Jacobsen 

Mob: 51 20 92 37 

mail piratos1903@gmail.com 

 

Miljøudvalg 
Hans Jørgen Haagensen 

Tlf: 74 75 22 69 

Mob.: 21 83 92 42 

 

Seniorgruppen 

Kontaktperson 

Jan Kleemeyer 

mob: 40 29 90 82 

mail:abc.baadclub@mail.d 

 

    

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 
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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. 

 

Klubbens hjemmeside: www.abcbaadclub.dk 

Facebook: Aabenraa Båd Club 

 

http://www.abcbaadclub.dk/

