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Nr.1 2009 
Ohøj, kære sejlervenner. 

Så begynder vi på en ny sæson i klubbens 29- årige liv, så I kan glæde jer til næste år, hvor NNS 
kan fejre 30 års jubilæum. Der er allerede lejet lokaler i Gråsten Sejlklub. Vi synes, alle faciliteter er 
gode, der er ikke langt – og vi havde alle tiders fest samme sted i 2005! 
Påskevejret var helt perfekt for sejlerne, så der blev pudset og poleret i det skønne vejr. 
 
Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2009 : 
Den 7.januar 2009 i Gråsten Sejlklub. 
Mange kom i god tid for at høre Kate og Torben fortælle om deres 2300sømil lange sejltur fra 
Sønderborg til Læsø, gennem Sverige, Finland, Estland, Gotland, Øland over Bornholm hjem til 
Sønderborg – 79 havneanløb og masser af sluser! Torben fortalte om deres oplevelser undervejs, 
ledsaget af gode råd – mens Kate viste billeder – og kom med supplerende oplysninger. De har haft 
4 spændende måneder, set en masse og snakket med mange undervejs. En rigtig god aften, hvor 56 
folk fik inspiration til måske at gøre det samme – eller bare noget af turen!  
En stor tak til Kate og Torben for deres spændende beretning. 
 
Gråsten Sejlklubs historie gennem 40 år d. 28.januar 2009. 
Først fortalte Ib Funder om sejlklubbens forskellige tilholdssteder og indtil i dag, dernæst om hans  
oplevelser helt fra hans barndom som aktiv konkurrence sejler. 
Derefter fortalte Anker Hansen om sejlklubbens tid gennem 40 år – hvordan klubhuset blev bygget, 
om problemerne undervejs i forløbet, til det færdige resultat, udelukkende bygget med frivilliges 
indsats. 
Efter kaffepausen hørte vi om hans spændende kapsejlads på 120 sømil med skibet ”Heatwave”.  
28 personer fik glæde af at høre disse to meget gode fortællere. 
 
Marinelageret d. 25.2.2009 
Marinelageret ville gerne lægge lokaler til, så i stedet for G.S. lokaler blev det i butikken i 
Sønderborg. 
Der mødte 23 personer op, Sten fortalte lidt om, hvordan firmaet var startet og at 80% bliver solgt 
på Internettet og 20% i butikken. Tom kom først lidt senere, så de havde fået Janti Marine Aps til at  
at komme og fortælle om de nye Gps Simrad og Garmin, gruppen blev delt op i 2 hold. Sten fortalte 
og viste de forskellige ting, som de havde i butikken og det de ikke havde, ville de gerne skaffe 
hjem til rimelige priser. Det der blev købt den dag fik vi 10% på. 
Tilslut gav Marinelageret franskbrød  med ost og pålæg dertil øl eller sodavand. Tak til Sten og Tom  
samt Janti Marine for den aften.    
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11. marts 2009 kl. 19 i Gråsten 
Sejlklub: Berit og Erik Hyldager ( 
Gråsten sejlere ) fortalte om 5 år med 
tropesol og konstant passatvind. 
Det var rigtig spændende at høre om 
deres 17000 lange sømil sejlads til 
Caribien og retur i ”Octopus”. Erik viste 
flotte billeder og kom med supplerende 
oplysninger. Overalt havde de kun mødt 
venlige, imødekommende og 
hjælpsomme mennesker, sejlet i al slags 
vejr fra storm til vindstille og oplevet 
særpræget natur og spændende dyreliv. 
Der skulle en fantastisk masse mad og 

vand (i alt 5 liter pr. person pr. døgn ) med på turen over Atlanten, men da var de også 5 personer, 
der var 3 gaster med, inklusive ”julemanden”!!! 
Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål – det benyttede mange af de 49 fremmødte 
sig af.  
 
Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 
 
Videoaften og billeder d.16. jan. 2009 
Til vores hyggeaften i N.N.S. kom der 18 personer, der blev vist gamle videofilm som Vera og 
Christian havde optaget over flere år, så der var mange som havde forandret sig i årenes løb. Det var 
fra Okseø, Mjelsvig, Schausende og svajture osv. I de første år var der mange børn i klubben så der 
var liv og ”go i den”. I pausen fik vi kaffe og boller som Stinne havde smurt, uhm det smagte godt. 
Der blev snakket og grinet meget, ved 23tiden gik vi hjem og havde haft en dejlig aften. Tak til Vera 
og Christian for det store arbejde med at finde filmene og sætte dem på cd så vi kunne få del i dem. 
Tak til alle N.N.S.r. 
                                                                                                                              Duddi 

 
Generalforsamling lørdag d. 7.marts 2009 kl. 17 på Gråsten skole. 
Duddi bød velkommen – og efter kaffe og kringle, ringede hun med klokken og 
generalforsamlingen begyndte: 
Punkt 1: Valg af dirigent. 
Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget. 
Punkt 2: Formandens beretning. 
Duddi fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om 
vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Hun takkede for den gode 
opbakning til det hele. 
Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt. 
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent ( bestyrelsen foreslår uændret kontingent ) 
Det var der også stemning for blandt medlemmerne – godkendt. 
Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 
På valg var: Margrethe Ohlsen, Duddi – hun blev genvalgt. 
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Erling Petersen modtog ikke genvalg, men heldigvis havde Torben Hansen telefonisk til formanden 
tilkendegivet, at han gerne ville i bestyrelsen, såfremt det blev aktuelt – og det gjorde det. Torben 
Hansen blev valgt. 
Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 
Willy Lund var på valg – han blev genvalgt. 
Punkt 7: Valg af revisor.  
Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt. 
Punkt 8. Indkomne forslag. 
Ingen. 
Punkt 9: Eventuelt.  
Duddi havde kontaktet havnemesteren i Høruphav, for at undersøge, om det var muligt, at komme 
til Høruphav i pinsen. Det kunne godt lade sig gøre, klubhuset kunne vi ikke bestille, da det er åbent 
for alle. men vi måtte gerne drikke vores morgenkaffe der. Bestyrelsen arbejder videre på sagen. 
Bestyrelsen bad om forslag til ”Havnetur”: Stevningnor, Gelting Mole, Schausende, Wackerballig, 
Bockholmwik. 
Forslag til transittur: Galwik,  ”Kanalen”. 
Der fremkom kritik af de gule ærter fra sidste år, der kom forslag om, at spørge ved Spar 
købmanden i Felsted, Kværs Kro og Holbøl Landbohjem, men det er en forudsætning, at de også 
kan levere wienerschnitzel. 
Klubben har købt to nye store flag, det ene var med som ”dekoration” på opslagstavlen. 
Duddi fortalte, at NNS har 30 års jubilæum næste år d.3.september – og om medlemmerne syntes 
det skulle fejres i Gråsten Sejlklub lokaler igen ligesom i 2005, det var der stemning for – så hun 
undersøger, om det er muligt. 
Til sidst takkede hun Erling Petersen for hans indsats i bestyrelsen og takkede alle for den gode 
opbakning til alle arrangementer, og de fantastiske dejlige hjælpere der altid står klar. 
Vi håber alle på godt vejr i 2009. 
Dermed var generalforsamlingen 2009 slut for alle 25 fremmødte medlemmer. 
 
Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 3 flere, så alle 28 personer nød alle de dejlige lækre retter som 
Uschi havde fremtryllet. En stor tak til hende!  
Kaj og Christian stod for musikken, der blev sunget sange - folk hyggede og snakkede og vi håber 
folk havde en god aften. 
Omkring kl. 1 blev alle retter sat frem igen –  der var da også god afsætning, selv om man ikke er 
sulten, kan man altid have lidt lækker natmad. 
Et par timer senere var alt lukket og slukket, igen tak til alle, der hjalp til med oprydningen! 

Den 23.marts 2009 holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture og 
benyttede de forslag til ture, der kom frem på generalforsamlingen. 

Pinseturen til Høruphav 30. – 31.maj 2009 
Vi håber på godt grill vejr så vi kan sidde ude og spise, hvis vejret 
bliver som sidste år, kan vi ikke klage. Klubben giver grillkul, alt 
andet medbringer I selv. Vi finder på nogle selskabslege – og der 
uddeles præmier. Søndag morgen kl.9 giver klubben rundstykker, 
men I skal selv medbringe service, kaffe og hvad I ellers har brug 
for til morgenmad. Gæster er for egen regning. Efter kaffen håber 
vi, at mange har lyst til en gåtur, evt. ud til Trillen, derefter giver 
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klubben en øl / sodavand. Fra bestyrelsens side er programmet slut omkring middagstid, men I må 
blive lige så længe I har lyst. 
  
Sommer tur til Schausende 20. –21. juni 2009 
Fælles gåtur lørdag kl. 14.30, klubben giver en øl/sodavand bagefter.  
Lørdag kl. 18 er der ”grillfest”, klubben giver kullene, men resten skal I selv medbringe. 
Bestyrelsen tager gerne imod gode forslag til, hvad vi ellers kan foretage os i løbet af weekenden.  
 
Transit tur til ”Kanalen” 12. - 13. september 2009 
Vi har ikke planlagt noget specielt for denne weekend, bortset fra en gåtur lørdag kl.14.30, I får en 
øl/sodavand bagefter  - fællesgrill spisning kl. 18, hvortil I selv medbringer det hele, undtagen 
grillkul, dem giver klubben. 
Er der stemning for en gåtur om søndagen også, kan det jo også lade sig gøre!! 
 
Standerstrygning/pilke tur 3.oktober 2009 
Opmålingen af de indfangne fisk er kl.16.20, 
kommer man senere, er man ude af 
konkurrencen. Der er præmier til dem som fanger 
de 3 ”længste” fisk. Standerstrygningen foregår 
umiddelbar derefter. Der kan bestilles gule ærter 
– med 3 slags kød: hamburgerryg, kål pølser og 
røget flæsk - eller wienerschnitzel med 
grønsager, smørsovs og brasede kartofler kl. 18 
på Gråsten Skole. Maden får vi fra Holbøl 
Landbohjem. Prisen er 120 kr. Tag selv 
drikkevarer med. Bindende og seneste tilmelding 
til spisning er d.20.9 til Duddi på tlf. 74 65 05 36. 

 
Nye standere kan købes hos 
bestyrelsesmedlemmerne til 75 kr.,  
mærkater til bilen koster 20 kr. 
 
NNS’s hjemmeside: 
Klubbens hjemmeside er  www.nyboelnor.dk  
E-mail addressee nns@nyboelnor.dk  
Hvis I gerne vil modtage nyheder/ ændringer i 
programmet – send venligst en mail til 
Christian. 
Vi modtager også gerne indlæg til 
hjemmesiden!! 
Alle ønskes en rigtig god sommer og god vind.                  

 
                                                                                                     Pbv. Vera Tychsen 

  

 


