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Nr.1 2013 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Påsken faldt meget tidligt i år, - vi havde mere eller mindre vintervejr i alle 5 dage, oveni købet 

havde vi en mega lang vinter, som næsten ingen ende ville tage. Alt dette gjorde at forårs 

klargøring af vores kære både blev udsat. På skrivende tidspunkt sner det, men når I får denne 

Varpepælen er det forhåbentlig forår – og nogle både er forhåbentlig/måske søsat. 

 

 

 

 

Fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2012-13: 
 

 

El om bord. 

Den 7. november 2012 mødtes 21 forventningsfulde personer for at høre Jens Kock fortælle  

om el i vores både. Jens var vidt omkring i hans foredrag, han startede med at gennemgå Ohms 

lov(som vi vist alle havde hørt om i skolen, uden dog at forstå hvad det var for en størrelse). 

Herefter en gennemgang af bådens batteriers virkemåde og især hvad man skulle tage sig i agt 

for, ligeledes hvilke krav der er til land lader, lednings størrelse m.m., hvilke farer der var med 

syrefare, brandfare med personskader til følge m.m.,  besparelse af strøm ved at bruge diodelys, 

solpaneler og Ledningssystemet, hovedafbryder, herunder ledningstværsnit, effekt/spændings 

tab. Han viste også et eksempel på brand i ledningerne. Hmm skræmmende. 

Han var også omkring installationer af bovpropel og el-anker, og installation af alm. 

instrumenter, hvilke sikringer der skal bruges vindgenerator. 

Til slut fortalte han om galvanisk tæring, og hvad man kan gøre for at forhindre det. Herunder 

metallers spændingsrække og faren ved forkerte sø ventiler. 

Alt i alt havde vi alle en god aften og mange havde noget de skulle hjem og have set efter, eller 

ihvertfald hvad man skal passe på. 

 

                                                                   Bent Ove 
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Torskespisning 
Torskespisningen d.26.januar blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

  

Forsikringsselskabet Codan i Gråsten Sejlklub. 

Den 6. februar 2013 var der 19 pers. forsamlet i Gråsten Sejlklubs lokaler for at høre om båd 

forsikringer, hvad man skal passe på, hvis uheldet skulle være ude. Codan havde sendt Lasse N. 

Madsen, men jeg synes ikke han vidste så meget specifikt om båd forsikringer, men en hel del 

om hvordan man kunne få procenter på sine forsikringer, hvis man samlede sine forsikringer hos 

dem. 

Så nu må man selv til regne på, om man skal beholde sine forsikringer - eller om man skal 

skifte. 

Bent Ove 

Søfartsmuseet i Flensborg 

Der mødte godt 20 personer til nogle hyggelige timer på museet. Guiden fortalte om museet 

historie, og dets opbygning efter en større renovering. Hun fortalte om Flensborgs historie og 

om hvad søfarten har betydet for Flensborg, hvordan det hele tiden rykkede ved byens udseende. 

Det er helt sikkert et besøg værd, en gråvejrsdag i byen. 

Bent Ove 

Kirsten og Kim i Gråsten Sejlklub 13.marts 2013 
I samarbejde med langturssejlerne og vores 3 klubber holdt Kirsten og Kim et spændende 

foredrag om deres tur gennem Nordvestpassagen, som de første danskere i sejlbåd i sommeren 

2012. Mange andre er blevet fanget af isen i dette område, turen startede i Cordava i Alaska og 

sluttede i Nuuk på Grønland. Vi så mange flotte billeder og videoklip ledsagede deres foredrag, 

undervejs havde de også haft forskellige problemer, men de fandt altid en løsning. De havde 

fantastiske naturoplevelser og selvfølgelig så de isbjørne, moskusokser, oddere og mange andre 

spændende dyr. De sejlede over 5000 sømil, og havde virkelig brug for deres vinter tøj.  

Der var godt fyldt op af forventningsfulde sejlere denne aften, men alle ca. 75 fremmødte fik en 

spændende aften. 

Vera 

  

Vore egne aktiviteter i NNS: 

Generalforsamling lørdag d.2.marts 2013 kl. 17 på Gråsten skole. 
  

Formanden, Bent Ove, bød velkommen til generalforsamlingen, som foregik mens vi fik kaffe 

og kringle. 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget. 

Punkt 2: Formandens beretning. 

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer 

om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Han takkede også for den 

gode opbakning til begge dele.  

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt. 
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Punkt 4: Fastsættelse af kontingent  

Uændret kontingent. 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 

På valg var: Bent Ove, Pia og Vera. Alle tre blev genvalgt. 

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. 

Bent Ove fortalte, at pinseturen går til Augustenborg, da vi ikke kan komme til Dyvig. 

Forslag til ”havne sommertur”: Schausende, Sønderborg. 

Forslag til transittur: Schausende, ”kanalen” 

Datoen for standerhejsning bliver udsat en uge, dvs. d.21.april, samme sted og tid. 

Dermed var generalforsamlingen 2013 slut for de 18 fremmødte medlemmer. 

  

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så vi var 19 i alt. Vi begyndte med at synge en 

velkomstsang. Maden fik vi leveret af Per Hvadgård Nielsen, den bestod af flere slags fisk, flere 

slags kød og salater, alt meget lækkert og velsmagende. 

Vi havde lidt musik, senere sang vi igen - og folk hyggede sig og snakkede. 

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle 

vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. 

Omkring 23.30 var alt lukket og slukket. 

Stor tak til alle der hjalp til med opvask og oprydning! 

 

Den 11.marts 2013 holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture: 

 

Pinseturen til Augustenborg d.18.- 19.maj 2013 

Vi mødes ved klubhuset kl. 14 lørdag eftermiddag, til en fælles gåtur rundt i området.  

Klubben giver en øl/sodavand når vi er tilbage. 

Vi håber på godt grill vejr så vi kan sidde ude og spise, ellers sidder vi i 

klubhuset. Klubben giver grillkul, alt andet medbringer I selv. Vi finder 

på nogle, forhåbentlig sjove, 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.  

Resten af pinse turen står til fri disposition, men har I gode 

forslag – modtages de gerne. Det gælder for så vidt til alle ture, 

sig endelig til, hvis I har gode ideer til, hvad vi ellers kan 

foretage os sammen.  
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Sommer tur til Schausende 15.-16.juni 2013 

Fælles gåtur lørdag kl. 14, klubben giver en øl/sodavand bagefter. Der 

tændes op i grillen, så den er klar ca. kl.18, klubben giver grillkul, I 

medbringer selv mad og drikkevarer. 

 

 

 

 

Efterårstur til Fahrensorth 14.-15.september 2013 

Den næsten traditionelle gåtur lørdag kl.14, belønnes med en 

øl/sodavand ved hjemkomst. Grillen tændes op, hvortil klubben giver 

kul - den skulle gerne være klar kl.18, så I kan grille jeres medbragte 

kød og tilbehør. Drikkevarer skal I selv medbringe og i tilfælde af 

dårligt vejr, må vi sidde inde i hallen. 

 

 

 

 

 

 

Standerstrygning/pilke tur 5.oktober 2013 
Opmålingen af de ind fangne 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 tilbehør eller wienerschnitzel 

med tilbehør. Spisningen er kl. 17.30 på Gråsten Skole. 

Prisen bliver ca. 135 kr. Tag selv drikkevarer med.  

Bindende og seneste tilmelding til spisning er d.26.9. 

til Pia tlf. 24 84 61 34  

 

 

 

Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 85 kr. 

Mærkater til bilen koster stadig 20 kr. 

 

 

 

 

NNS’ hjemmeside: 

Klubbens hjemmeside er www.nyboelnor.dk  

E-Mail adresse er 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 

http://www.nyboelnor.dk/
mailto:nns@nyboelnor.dk

