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Nr.1 2012 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Da påsken faldt rimelig tidligt i år, var vejret ikke særlig ”søklargørings ”venligt, heldigvis ikke 

en masse regn, men temmelig koldt. Et par dage med sol havde vi dog også. Så det var mest 

kulden, der var problemet. Men som altid bliver båden klar før eller senere! 

 

 

Den samme regel fra sidste år gælder stadig: Når vi låner nøglen til mastekranen i Gråsten 

Sejlklub er det meget vigtigt, at hver båd afleverer en seddel til G.S.!!! 

 

 

Fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2011 - 12: 
 

Museumshavnen i Flensborg d.30.november 2011 kl. 18.30 

Vi var 9 personer, der kørte forgæves til Flensborg. Selv om der var en klar aftale om 

arrangementet, var det ikke muligt at få kontakt til vedkommende, hverken ved Museumshavnen 

eller telefonisk. Hvad der er gået galt, vides ikke – måske forsøger man en anden gang igen? 

 

 

Sejlads i Skotland ved Kamma og Mogens Termansen d.25.januar 2012  

Desværre kom der kun 25 personer denne aften, vi tror det skyldes, for nogen, en vigtig 

håndboldkamp i TV! Men Mogens var rigtig god til at fortælle om deres spændende, men også 

udfordrende sejlads med strøm og tidevand. Deres skib S/Y Pinafore, ligger fast derovre, koster 

dem 25.000kr. årligt, men så er der også fuldt opsyn dagligt, mens den ligger i vandet. De blev 

trætte af den lange sejltur fra Danmark (Sæby) til Skotland, derfor fik de efter 3 år en fast 

havneplads. Der er utroligt flot landskab, perfekt til vandreture, de så altid marsvin, sæler eller 

delfiner, når de sejlede – sommetider også hvaler og hajer. Fra deres havn er der rig mulighed 

for både korte og længere ture, blot skal man være forberedt på, at vejret ofte skifter meget 

hurtigt fra fint vejr til det modsatte.  
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Servicering af oppustelige redningsveste ved Jørgen Farre  

d.22.februar 2012 kl.19.00 på Gråsten skole.   

Der kom 23 medlemmer denne aften. Selv om vi har haft dette 

arrangement flere gange, er der rigtig god grund til at få disse vigtige 

oplysninger fortalt flere gange. Jørgen fortalte, at efter Præstø 

ulykken, havde der været endnu mere interesse omkring hans 

foredrag! Vores sikkerhed til søs kan simpelthen ikke prioriteres højt 

nok! 

Han fortalte om, hvordan vi selv kan undersøge om vores veste er i 

orden – vi kunne samme aften købe diverse tilbehør og få det sat i 

straks. En udbytterig aften! 

 

 

Besøg ved Søholm Marine d.14.marts 2012. 

Det var en fin aften, hvor Flemming først viste os rundt, og så bl.a. den båd der brændte, og de 

andre både der havde fået brand skader. Aftenen fortsatte med at Flemming fortalte om motorer 

og om, hvad man bør gøre, når båden kommer op af vandet og om hvad man selv kan 

vedligeholde i løbet af vinteren og igen, hvad man skal gøre inden båden skal i vandet. Der var 

en del spørgsmål om forskellige problemer som folk havde, eller om hvad man havde gjort. Man 

kan logge på www.soeholmmarine.dk og ude til venstre under download kan man få en oversigt, 

som 

Volvo Penta og Flemming har lavet til vedligehold af sin motor. Alt i alt en rigtig god aften. 17 

personer deltog. 

 

Vore egne aktiviteter i NNS: 

 

Generalforsamling lørdag d. 5.marts 2012 kl. 17 på Gråsten skole. 

Bent Ove bød velkommen – og efter kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen. 

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 for den gode 

opbakning til begge dele. 

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) 
Dette punkt blev grundigt diskuteret, flere mente, at klubben ville miste flere medlemmer, 

såfremt prisen stiger. Derfor blev der stemt ved håndsoprækning om forhøjelse af kontingent, 

stort flertal for nej – altså uændret kontingent. 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 
På valg var: Kjestine Eckert og Børge Sørensen – begge blev genvalgt. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 
Willy Lund var på valg – han blev genvalgt. 

Punkt 7: Valg af revisor.  
Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt. 

Punkt 8. Indkomne forslag. 
Ingen. 

http://www.soeholmmarine.dk/
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Punkt 9:eventuelt. 

Bent Ove fortalte, at pinseturen går til Høruphav, vi har fået lov til at låne laden i tilfælde af 

dårligt vejr, og vi må være i klublokalet til morgenkaffe. Der vil så vidt muligt, blive ”lavet” 

røde pladser til os, så vi kan ligge samlet. 

Forslag til ”havne sommertur”: Wackerballig, Stevningnor, Augustenborg, Bockholmwik. 
Forslag til transittur: Schausende, ”kanalen”, Langballigau. 
Christian spurgte Bent Ove, om han nu efter et år som fungerende formand, havde lyst til at 

være ”rigtig” formand? Bent Ove sagde ja, hvilket udøste stor jubel og et STORT 

klap.  

Dermed var generalforsamlingen 2012 slut for alle 23 fremmødte medlemmer.  
  
Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så vi var 24 i alt. Vi begyndte med at synge en 

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

lune, lækre små retter, alt meget lækkert og velsmagende. Vi havde lidt musik i starten af festen, 

men efter ønske fra flere, blev der slukket. Så kan man også lettere snakke sammen uden at 

skulle råbe til hinanden. Efter spisningen sagde Bent Ove, at vi kunne rydde bordene over til den 

ene side, så der var mulighed for en sving om, hvilket der ikke var stor stemning for. Folk vil 

bare snakke og hygge sig!  

Senere på aftenen sang vi alle sange i vores lille sanghæfte. 
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 oprydning 

og opvask! 

 

 

Standerhejsning søndag d.15.april 2012 kl. 9. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, så det var en fornøjelse at hejse vores stander for den nye 

sæson. Bent Ove fortalte om vores kommende ture, ønskede bedre sommervejr end sidste år. 

Frede hejste standeren, mens vi sang, bagefter kørte og cyklede vi alle om på Gråsten skole til 

kaffe og rundstykker. Desværre var alarmen gået i gang, der var problemer med den, så vi måtte 

holde støjen ud fra sirenen et godt stykke tid. Efter et par hyggelige timer, var alle klar til at tage 

hjem og forsætte dagen med forskellige gøremål, for manges vedkommende, sikkert klargøring 

af vores både. Vi var 19 personer. Bestyrelsen siger mange tak til alle de hjælpsomme NNS´r! 

 

Den 3.april 2012 holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture. Vi 

valgte ud fra jeres forslag til de to ture, men sommer turen valgte vi skulle foregå inde i fjorden, 
da vi mener det giver større tilslutning, især i tilfælde af dårligt vejr. 

Pinseturen til Høruphav 26.-27.maj 2012 

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 må vi sidde 

inde i bådehallen. Klubben giver grillkul, alt andet medbringer I selv. Vi 

finder på nogle, forhåbentlig sjove, selskabslege – og der uddeles præmier. 
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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. 

  

Sommer tur til Bockholmwik 16.-17.juni 2012 

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. 

 

 

Transit tur til Langballigau 15.-16.september 2012   

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 vi 

spiser inde i klubhuset. 

 

 

Standerstrygning/pilke tur 

6.oktober 2012 
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.29.9  

til Pia tlf. 24 84 61 34  

 

Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 85 kr. Ny pris pga. pris stigning fra 

leverandøren.  

Mærkater til bilen koster stadig 20 kr. 

 

 

Eftermæle. 

Klubben har givet en bårebuket til bisættelsen af Svend Pedersens kone, Margit.  

Hun døde d.18.marts 2012. 

Æret være hendes minde. 

 

 

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

