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Nr.1 2014 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Vinteren 2013-14 var meget mild, minimal med sne og frostvejr, nogle siger: skønt  – 

andre siger: øv. Vi kan heldigvis ikke selv bestemme. Påsken falder meget sent i år, dejligt 

– så er der større chancer for godt vejr, godt for sejlerfolket! Nogle har måske endda søsat 

deres båd, når vi mødes til standerhejsning Palmesøndag d. 13.april. 

 

Fællesarrangementerne med GS – FB – og NNS i 2014: 

Sejl med marinehjemmeværnets skib ”Ringen” 15.januar 2014. 

Efter en halv times rundvisning på skibet, blev der bl.a. forklaret om radar navigation og 

kommunikationsudstyr. Man sejlede ud på Aabenraa fjord i mørket og fik demonstreret, 

hvad besætningen og skibets moderne udstyr kan præstere. Selv om det var koldt og lidt 

blæsende, søsatte man en gummibåd med besætning, de skal kunne gå i aktion på alle tider 

af døgnet. Der var 11 personer med denne aften. 

 

Berit og Erik Hyldager i Gråsten Sejlklub d.29.januar 2014 

Det var et spændende foredrag, godt tilrettelagt med gode billeder undervejs. De fortalte 

levende om deres oplevelser i Caribien, hvor de sejlede i 3 år. Der er et rigt fugle- og 

dyreliv, klimaet er subtropisk. Vandtemperaturen lå på ca.28 grader! De havde god 

kontakt med de indfødte, især fordi de handlede med dem. De havde aldrig oplevet at have 

dårlig mave i alle årene derovre, utroligt, men dejligt! Der var 32 personer denne aften. 

 

Servicering af oppustelige redningsveste ved Jørgen Farre d.5.februar 2014 

Han fortalte om redningsveste generelt, om fejl, som de kan have og om hvordan man selv 

kan servicere og gav gode råd om veste, bl.a. opbevaring om vinteren, hængende tørt og 

ikke i plastpose. En af redningsvestene havde en utæt kulsyre patron.  Alle veste blev 

pustet op og efter nogen tid, havde flere af dem mistet noget af luften, hvilket de ikke 

burde efter så kort tid. Så det er en god ide, at lære hvordan man selv kan tjekke sin 

redningsvest.  Man kunne købe kulsyre patroner og udløsningstabletter til nogle veste 

typer. Der kom 28 personer. 
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Georg Gearløs med ombord d.5.marts blev aflyst  

Sejl med marinehjemmeværnets skib ”Ringen” på Aabenraa fjord d.5.marts. 

Dette arrangement var en gentagelse fra d.15.januar, men pga. plads begrænsning, blev der 

tilbudt 2 sejladser. Denne aften deltog 14 personer. 

 

 

Vore egne aktiviteter i NNS: 

 

Generalforsamling lørdag d.8.marts 2014 kl. 17 på Gråsten skole. 

Bent Ove bød velkommen – og mens vi fik 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 det hele og takkede for den altid gode hjælp til opvask, 

oprydning osv. 

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) 

Blev godkendt. 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 

På valg var Kjestine Eckert og Børge Sørensen. 

Begge modtog genvalg. 

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. 

Punkt 9:eventuelt. 

Bent Ove havde kontaktet Dyvig havn mht. pinsetur. Fik at vide, at man ikke kan 

reservere noget, men der er plads nok, så vi kunne bare komme. Stor enighed om, at det 

gør vi så i pinsen 2014. 

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2014.. 

Forslag til sommertur: Wackerballig 
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Forslag til transittur/efterårstur: Kanal, Schausende, Langballig 

Erling Bojsen foreslog at vi tog en fællestur til Okseøerne. Han havde forhørt sig derovre, 

der skulle være plads nok. 

Til sidst fik bestyrelsen en stor tak og bifald. 

Dermed var generalforsamlingen 2014 slut for alle 17 fremmødte medlemmer. 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 2 mere, så var vi 19 i alt.  

Vi startede med en velkomst sang, derefter gik vi ombord i den lækre mad fra Per 

Hvadgård Nielsen bestående af både kolde og lune retter. 

Senere sang vi en sang mere - og folk hyggede sig og snakken gik. Bent Ove spurgte mht. 

maden efter pilketuren: skal vi fortsætte med valget mellem gule ærter og wienerschnitzel 

– eller skal vi prøve noget nyt, som f.eks. menuen fra i aften? Der var flertal for at 

fortsætte som vi plejer.  

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 – tak til jer, der hjalp til for den store 

hjælp! 

Den 13.marts holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture:  

Pinseturen til Dyvig 7.-8.juni 2014 

Hvis I har mulighed for det, så kom i god tid, der bliver sikkert rift om pladserne. 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, da vi ikke kan leje klubhuset, men der er 

et overdækket område, hvor vi kan sidde. 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 pinsen 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 Wackerballig 28.-29.juni 2014 

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 Langballig 13.-14. september 2014 

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

øl/sodavand ved hjemkomst. Klubben giver kul - så I kan grille jeres 

medbragte kød og tilbehør. Drikkevarer skal I selv medbringe. 

Såfremt det har interesse, kan vi aftale fælles gåtur søndag også. 

Sejlturen hjem er jo forholdsvis kort. 

 

Standerstrygning/pilke tur 4.oktober 2014 

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.25.9.  

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. 

 

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

