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Nr.2  2010-2011 

Kære medlemmer i N.N.S. 
Nu er tiden kommet, hvor jeg holder op til næste generalforsamling, da jeg er på valg. Vi har haft 
20 – 25 og 30 års jubilæum så nu er der plads til en ny på posten. I har været gode støtter og 
mødte altid talstærkt op på vore turer og fester. I har nu hele vinteren til at tænke på, hvem der vil 
overtage posten. Den person får en god bestyrelse at arbejde sammen med og så alle vore 
medlemmer i N.N.S. 
Hermed ønskes I alle en god jul i N.N.S. 

Formanden Margrethe Ohlsen ( Duddi ) 

 
Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS : 
19.januar 2011 kl.19.00 
Besøg på Bukh Powering Marine Safety i Kruså i deres nyindrettede motorfabrik. 
Teknisk chef Svend Jacobsen vil give os en: 

1. Præsentation af Bukh og deres motorprogram i dag 
2. Rundvisning på fabrikken 
3. Som afslutning er Bukh vært ved lidt mad, øl, kaffe. 

Under hele besøget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, f.eks. om vedligehold, service 
m.m. 
Adresse: Bukh, Aabenraavej 13, 6340 Kruså. 
Tilmelding til Egon Rerup, tlf.51 83 67 44 senest 9.januar 2011. 
 
9.februar 2010 kl.19.00 
Limfjorden set fra søsiden, ved Preben Heide. 
TV mand, journalist, forfatter, men først og fremmest rutineret tursejler efter mere end 25 år på 
eget dæk. Hans hjerte banker varmt for denne del af Danmark. Preben Heide har udgivet en 
håndbog for sejlere, der færdes ved og på dette Nordeuropas mest interessante farvand 
”Limfjorden set fra søsiden”. 
Tilmelding ikke nødvendig, men kom i god tid, der bliver rift om pladserne. 
 
 
23.februar 2011 kl.19.00 
”En tur rundt om huset”, ved Bernhard Jessen. 
Vores langturssejler og formand for festudvalget, Bernhard, vil tage os med på en tur igennem 
Kielerkanalen til Hamborg, besøg på Helgoland og op langs Jyllands vestkyst til Ålborg og over 
til Hallands Värdeø og hjem til GS via Ærø. 
Til melding ikke nødvendig, men kom i god tid, der bliver rift om pladserne. 
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Dernæst vore egne aktiviteter i NNS. : 
Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.25.10.10, hvor vi planlagde generalforsamling/vinterfest 
og standerhejsning til næste år. 
 
Generalforsamling lørdag d.5.marts 2011 kl.17.00 på Gråsten Skole. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  i Nybøl Nor Søsportsklub på Gråsten Skole 
lørdag d.5.marts kl.17.00 med følgende dagsorden : 
Punkt 1: Valg af dirigent. 
Punkt 2 : Formandens beretning. 
Punkt 3 : Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
Punkt 4 : Fastsættelse af kontingent ( bestyrelsen foreslår uændret kontingent ) 
Punkt 5 : Valg af  bestyrelsen.   
På valg er Margrethe Ohlsen, Torben Hansen og Vera Tychsen. 
Punkt 6 : Valg af bestyrelsessuppleant. 
Willy Lund er på valg. 
Punkt 7 :Valg af revisor. 
Kaj Verner Roth er på valg. 
Punkt 8 : Indkomne forslag. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes skriftligt være formanden i hænde14 
dage før. 
Punkt 9. Eventuelt 
Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage. Vi håber på godt fremmøde. 
 
 
Vinterfesten lørdag d.5.marts 2011 kl.19.00 på Gråsten Skole. 
Prisen for maden bliver 130kr. pr. person alt inkl. Drikkevarer skal I dog selv medbringe. Kokken 
bliver den samme som sidste år, diskjockeyerne bliver også de samme som sidste år. Vi håber, 
rigtig mange har lyst til en festlig og fornøjelig aften sammen med sejlervennerne. Bindende 
tilmelding til Duddi på tlf. 74 65 05 36 senest d.19.februar. 
 
Standerhejsning 10.april 2011 kl.9.00 
Standerhejsningen foregår ved vores stander i Egernsund. Derefter gratis kaffe og rundstykker 
med tilbehør på Gråsten Skole, klubben giver også et ”enkelt” lille glas. 
Tilmelding 1 uge før, senest d.3.4. til Kjestine på tlf. 74 44 01 54 . 
 
 
Referater fra sommer turene i 2010: 
 

Standerhejsning d.18.april 2010 
35 personer kom til standerstrygning, den omdelte sang blev sunget 
samtidig med at vores stander blev halet op i flagstangen af Willy – og 
NNS fik et leve. Duddi fortalte om sommerens ture, hvor de går hen 
og hvad bestyrelsen har planlagt. Derefter kørte alle om på Gråsten 
skole, hvor vi fik kaffe og rundstykker med tilbehør – og en enkelt! 
Snakken gik lystigt og efter et par timers hygge, var alt ryddet op og 
vasket op. Tak til alle det hjalp til! 
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Pinseturen til Dyvig 22.-23.maj 2010 
  
Der kom 14 både med 28 personer ombord sejlende til Dyvig, hvoraf de 22 
personer kl. 14.30 gik op til Jollmanns gård i Holm, hvor vi fik en meget 
grundig orientering om gården gennem tiderne og op til dags dato. Senere 
blev vi vist rundt gennem laden, stalden og stuehuset, der er investeret meget 
arbejde og mange penge i renoveringen – og der er lang vej endnu, men det er 
imponerende og flot. 
Tilbage i havnen gav klubben en øl/sodavand og så var det tiden, hvor grillen 

skulle tændes. Klokken 18 var alle forsamlet omkring bordene til den medbragte mad. Vejret var 
skønt, varmt, vindstille og solrigt, lige som vi havde håbet og ønsket. Senere på aftenen havde vi 
små konkurrencer med 4 hold à 4 personer, de skulle ”fiske” nøgler, redigere aviser, besvare 
spørgsmål osv. Alle ydede det bedste de kunne og alle hold lå tæt. Der blev uddelt slikpræmier – 
også til resten af forsamlingen og de tre børn. Da det blev køligt, trak vi ind i klubhuset. 
Søndag kl.9 gav klubben rundstykker til morgenkaffen, kort tid efter sejlede de første, de sidste 
sejlede over middag, vejrudsigten lød på mere vind til 2. pinsedag, men den fælles pinse tur var 
også slut, derfra var det folk selv der bestemte det videre forløb. 
Tak for det gode fremmøde, det gode humør og til alle der hjalp til. 

 

 
Tur til Schausende 19.-20.juni 2010 

 
Sikkert på grund af den dårlige vejrmelding, bryllup, fodbold og andet, blev vi ikke så mange til 
denne tur, kun 5 både – 9 personer. Vi gik en tur lørdag eftermiddag om til den anden side af 
Holnis, det blæste en del, men vi havde den rette påklædning. På en bænk, hvor der var læ, nød vi 
en øl/sodavand. Da vi var tilbage i havnen sad vi i teltet, hvor vi igen fik en øl/sodavand, som 
klubben også gav. Kl. 18 tændte vi vores grill og hyggede os inde i teltet, indtil det blev for koldt, 
så det blev ikke sent. Søndag formiddag var det helt fantastisk flot vejr – men hen på 
eftermiddagen kom en kraftig regnbyge. Vejret var ikke perfekt denne weekend, men det kunne 
have været værre! Os der kom, hyggede os sammen. 

                                                                                                

30 års jubilæum i Nybøl Nor Søsportsklub. 
  
Solen skinnede fra en skyfri himmel det meste af dagen, dog med skyer ind imellem, men det 
kunne ikke ødelægge humøret for de 39 glade medlemmer af klubben, hvoraf 3 var børn, som 
havde meldt sig til festen. 
Klokken 15 bød formanden Duddi velkommen, derefter fik vi kaffe og hjemmebagte kager, det 
var næsten som det store sønderjyske kaffebord! Festudvalget stod for de næste aktiviteter, folk 
blev opdelt i hold til forskellige konkurrencer : gummistøvlekast, elastikpistolskydning efter 
øldåser, møntnedkast i spand og gættekonkurrence. Der var ingen præmier, det var kun for sjov - 
og folk morede og hyggede sig i et par timer indtil vi skulle spise kl.19.  
Vi fik en dejlig menu bestående af en forret, varmrøget laks med  flødedampet spinat. Derefter 3 
forskellige kødretter, 2 slags kartofler og 5 slags salater. Til sidst frugttærte med råcreme, alt 
smagte lækkert. Klubben havde lejet en jukeboks, så alle kunne ”trykke” lige deres favorit 
melodi, så der kom gang i dansen og snakken gik lystigt. Forinden havde Duddi en konkurrence 
først med børnene, senere med de 2 unge og Kurt. Legen var med smarties, som skulle flyttes 
med sugerør. Pia havde en sjov leg med 6 personer, som fik forskellig hovedbeklædning og roller 
som lille Ib, mor, far og tre små bjørneunger. De blev placeret på en stol, Pia læste en historie og 
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hver gang deres navn blev nævnt, skulle de gå en omgang, folk morede sig festligt. Senere var der 
uddeling af sponsorgaver. I en pose var en seddel med alle bådnavne, alle fik en gave en efter en, 
indtil posen var tom og alle præmier var uddelt. Til sidst kom alle sedler i posen igen, der var to 
ekstra præmier, en grill og en pose grill kul. 
Klokken to var festen slut, alt var sat på plads, rent og pænt overalt, folk var trætte – men glade! 
En STOR TAK til festudvalget, til kagebagerne og til alle der hjalp til med alt muligt i forbindelse 
med festen. Med al jeres hjælp fik vi alle tiders fest – den er med til at styrke sammenholdet i 
vores klub, ved fælles hjælp går det hele lidt nemmere.  
En STOR TAK til alle, som deltog i NNS’s 30 års jubilæum. 
 

Ligeledes siger Nybøl Nor Søsportsklub mange tak til følgende butikker for de flotte sponsorgaver til 
vores 30 års jubilæumsfest : 
 
Broager Sparekasse,  Sydbank,  Danske Bank,  Frisør Teddy,  Bygma,  Halifax,  
Super Brugsen, Gråsten,  Frøken Fin,  Rasmussen Sko,  Mr.,  Intersport,   
Guldbageren Nybøl,  Brugsen, Nybøl,  Brag Søsport, Sønderborg,  Gråsten Blomster,  Bog og ide,  
Center Pub,  Tøjeksperten,  Frisør Nana,  Marinelageret Sønderborg,  Flügger Farver,  
Transitlager Flensborg 
 

Fisketur – standerstrygning d.2.10.10 
 Det var ret blæsende, men alligevel sejlede 4 både ud for at fange fisk. Men selv om de var vidt 
omkring, ville fiskene ikke rigtig bide på krogen. Der blev kun fanget 1 lille bitte fisk på 13,5 cm. 
Ved fælles hjælp, blev den fanget af Mathias og hans far, Martin, som fik 1.præmien, en 
oppustelig redningsvest.  
Duddi fortalte om vores fælles sommer ture og mens Willy trak standeren ned, sang vi den 
omdelte sang og NNS fik tre gange hurra. Derefter kørte vi om på Gråsten skole, hvor vi fik gule 
ærter eller wienerschnitzel. De resterende præmier blev uddelt ved lodtrækning, vi havde fået 
præmier fra Marinelageret, Sønderborg -  Brugsen i Nybøl -  Flügger Gråsten - og gavekort fra 
Transitlageret, Flensborg. En stor tak til dem. 
Alle hyggede sig og fik en god snak – ved 21 tiden var alt ryddet op og sat på plads. STOR tak til 
alle, der hjalp til! 
 
Klubben har fået en CD af Kaj Verner Roth med Linie 13, mange tak for den! 
 
    
 

 

  

Besøg hjemmesiden på  
www.nyboelnor.dk   

 
 
Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår 

  
 

P.B.V. Vera Tychsen 


