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Nr.1 2011 
Ohøj, kære sejlervenner. 

Hvad vi ikke troede var muligt, men som alligevel gentog sig – vi fik en lang, kold og besværlig 
vinter. 
Men så glæder vi os des mere til forårets komme og klargøring af vores kære skib. 
I den forbindelse har vi et lille opråb: Når vi låner nøglen til mastekranen i Gråsten Sejlklub 
er det meget vigtigt, at hver båd afleverer en seddel til G.S.!!! 
 
Duddi er desværre ikke formand for NNS mere, dvs. NNS har overhovedet ikke nogen formand! 
Men bestyrelsen håber på fortsat god opbakning til vores ture, som vi plejer at have. 
Men alt det kan I læse mere om i referatet fra generalforsamlingen. 
 
Til N.N.S. medlemmer og bestyrelse. 
Hermed siger jeg tak for de fine lysestager samt ord der er sagt og skreven i Varpepælen. Den 
nye bestyrelse ønskes god vind i sejlene i tiden frem (gør det nu på jeres egen måde)   
God sommer til alle N.N.S. medlemmer.   Duddi. 
 
Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2010 : 
 
 
 
Besøg på Bukh Powering Safety i 
Kruså d.19.januar 2011 
Vi blev godt modtaget ved Buck ny 
motorfabrik i Kruså. Vi var ca. 25 
personer, vi fik en grundig orientering om 
fabrikkens historie og om fabrikkens 
produktion. Herefter en rundvisning på 
fabrikken, hvor vi kunne se, hvordan en 
motor ser ud i småstykker og hvordan den 
så ser ud når den er samlet. Til sidst fik vi 
serveret burgerboller med forskelligt godt 
indhold og øl til.  

 Christian Tychsen 
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Limfjorden set fra søsiden, ved Preben Heide d.9.februar 2011 
 ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”  sunget af et mandskor – med 
maritime havne fotos, sådan startede aftenens spændende foredrag. Preben 
Heide har skrevet flere bøger,  bl.a. en med samme titel som foredraget, den 
beskriver alle havne gennem hele Limfjorden – og det var stort set det, 
foredraget drejede sig om, ledsaget af flotte billeder, krydret med sjove 
oplevelser – godt fortalt. Hans kone fortalte til sidst om deres dramatiske 
forlis, hvor de sejlede på rev som lavede hul i skibet, som de måtte forlade, 
og sejle i modvind 3 sømil ind til kysten i deres gummibåd i vindstyrke 11. 
En gribende beretning, som heldigvis endte godt. 
35 personer deltog denne aften.     
 
”En tur rundt om huset” ved Bernhard Jessen d.23.februar 2011 
Sejlturen gik gennem Kielerkanalen, Hamborg, Helgoland, op langs vestkysten, ind gennem 
Limfjorden, Anholt, Hallands Väderö, gennem Øresund, syd om Sjælland og hjem til Gråsten. Fra 
Gråsten til Thyborøn var ren mandetur – 1 uge, resten af  ferien var familietur, som tog tre uger. 
Bernhard råder kraftigt alle til at anskaffe en tidevandstabel, når man sejler ud gennem slusen ved 
Brunsbüttel, for den får man virkelig brug for. Strømmen i Elben kan være 6-7 knob! Op langs 
vestkysten er der ikke ret mange havne, og de bliver ret overraskede, når der kommer en sejlbåd. 
Vejret var perfekt på hele turen, lidt mere vind ville de dog gerne have haft, 450 sømil blev der 
sejlet. Desværre havde kun 25 personer fornøjelsen af at høre den gode beretning om en spændende 
tur. 
 
Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 
 
Generalforsamling lørdag d. 5.marts 2011 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. 
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: Margrethe Ohlsen, Torben Hansen og Vera Tychsen 
Duddi modtog ikke genvalg, hvilket hun havde forberedt alle medlemmer på i god tid, trods mange 
gode forslag til en ny formand, lykkedes det ikke, alle takkede nej. Klubben stod faktisk til 
opløsning, da Kate kom med et forslag : foreningen kunne fortsætte foreløbig uden formand – men 
stadig 5 personer i bestyrelsen. Det forslag var der heldigvis bred enighed om – Bent Ove Knudsen 
påtog sig den opgave – hvilket udløste et STORT klap! 
Torben Hansen modtog ikke genvalg – Pia blev foreslået – sagde ja, fik også STORT klap! 
Vera Tychsen modtog genvalg. 
Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 
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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 lavet en mappe med alle relevante papirer, som hun har brugt i hendes 10 år som 
formand. Den blev overrakt til bestyrelsen.  
Bestyrelsen bad om forslag til pinsetur: Lyø, Augustenborg, Dyvig, Wackerballig. 
Forslag til ”havne sommertur”: Høruphav, Verdens Ende, Stevningnor. 
Forslag til transittur: Galwik. 
Til sidst takkede hun Torben for hans indsats i bestyrelsen og takkede den nye bestyrelse – til sidst 
takkede vi alle Duddi og hun fik et STORT klap. 
Dermed var generalforsamlingen 2011 slut for alle 25 fremmødte medlemmer. 
  
Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 2 mere, alle spiste med god appetit, de dejlige lækre retter som 
Uschi havde fremtryllet. En stor tak til hende!  
Det gik faktisk meget godt uden musik, så kan man snakke sammen uden at råbe. Hvis nogen 
savnede den, havde man vel sagt til! 
En enkelt sang blev der sunget  - og folk hyggede sig og snakkede. 
Midt på aftenen fik Duddi overrakt en lille gave, som tak for hendes store indsats som formand. 
Som noget nyt 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 – og jeg tror nok, alle er glade for at NNS 
fortsætter. Men Duddi som formand kommer vi til at savne! Vi i bestyrelsen har noget at leve op til, 
for en så engageret formand som hende, findes sjældent. I den nye bestyrelse vil vi gøre, hvad vi kan 
for at NNS kan fortsætte i den samme gode ånd. 
Til Duddi : Mange tak for dine 10 år som formand!  
 

Den 21.marts 2011 holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture. Vi 
valgte ud fra jeres forslag til de to ture, men ”sommer/havne” turen valgte vi skulle foregå inde i 
fjorden, da vi mener det giver 
større tilslutning, især i tilfælde af 
dårligt vejr. 

Pinseturen til Augustenborg 
11.-12.juni.  
Vi mødes ved klubhuset kl. 14.30 
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 har 
vi jo klubhuset. Klubben giver 
grillkul, alt andet medbringer I 
selv. Vi finder på nogle, 
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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. 
  
Sommer tur til Fahrensorth 2.-3.juli 2011 
Vi ligger i den danske havn i Fahrensorth. Fælles gåtur lørdag kl. 14.30, klubben giver en 
øl/sodavand bagefter. Om aftenen giver klubben grillkul, I medbringer selv mad og drikkevarer. 

 
Transit tur til Galwik 10.-11.september 2011 
Den næsten traditionelle gåtur lørdag kl.14.30, belønning en øl/sodavand ved hjemkomst. Den store 
grill 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 1.oktober 2011 
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 tilbehør 
eller wienerschnitzel med tilbehør. Spisningen er kl. 
18 på Gråsten Skole. 
Prisen er ca. 125 kr. Tag selv drikkevarer med. 
Bindende og seneste tilmelding til spisning er d.24.9 
til Pia tlf. 24 84 61 34  
 

Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 75 kr.,  
mærkater til bilen koster 20 kr. 
 
Eftermæle. 
Klubben har mistet Ejnar Christensen, han døde d.18.marts 2011. Han var i mange år medlem af 
klubben og har deltaget i mange af vores ture. Klubben har sendt en bårebuket.  
Æret være hans minde. 
 
NNS’s hjemmeside: 
Klubbens hjemmeside er  www.nyboelnor.dk  
E-mail adresse 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 

  


