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Nr.1 2015 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Så er det atter forår, vinteren var meget mild, men samtidig trist og grå. 

Sejlerfolket er i fuld gang med klargøring af bådene, enkelte er måske allerede klar til 

søsætning.  

NNS har fået ny formand, Gitte Hansen. Vi retter en stor tak til Bent Ove, som har været en 

fantastisk god formand – altid i godt humør og velforberedt.  Samtidig en stor tak til Gitte, som 

var så frisk at springe til som formand.  

Vi ser frem til mange hyggelige timer sammen og håber på godt sommervejr, bliver det som 

sidste år, skal vi ikke klage! 

 

 

 

Fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2015: 
 

Syning af signalflag blev aflyst pga. for få tilmeldinger 

 

Jutlandia v/ Vang Rasmussen d.21.januar 2015  

  

Til foredraget d. 21. jan. 2015 var vi 17 personer samlet for at høre om Vang Rasmussens to ture 

med hospitalsskibet Jutlandia. Det var interessant at høre ham fortælle, hvordan de blev 

behandlet derude, kun positivt, da de var frivillige og ikke tvangsforflyttet fra deres hjemland. 

Vang var civil på båden, som husede ca.180 personer, ca. halvt og halvt af sygepersonale og 

besætning. Jutlandia var hospitalsskib i Korea krigen og den sidste tur var i 1952, hvor det havde 

været hjemme for at få et helikopter dæk monteret, så allerede den gang var de med på moden. 

Besætningsmedlemmer eller hospitalsansatte bliver stadig mindet eller kontaktet af Koreas 

regering for at blive hyldet for deres indsat den gang. 

 

Stumpemarked i Gråsten Sejlklub d.14.marts 2015 blev aflyst pga. for få tilmeldinger 
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Generalforsamling 

  
Generalforsamling lørdag d.7.marts 2015 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. 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt. 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. 

Blev godkendt, at det fortsætter uændret, 120kr. 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 

På valg var Bent Ove Knudsen, Pia Søndergård og Vera Tychsen. 

Bent Ove Knudsen ville ikke genvælges. Efter flere forslag, hvor folk sagde nej, snakkede vi om 

at så måtte klubben måske nedlægges, men heldigvis meldte Gitte Hansen sig frivilligt. Det siger 

vi hende mange tak for!  

Pia og Vera 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 havde snakket med havnemesteren i Høruphav mht. pinseturen i år, vi må gerne 

komme. 

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2015 

Forslag til sommertur: Gelting 

Forslag til efterårstur: Schausende, Fahrensorth, både den danske og tyske. 

Til sidst fik Bent Ove overrakt en gave og fik en stor tak og bifald fra os alle. Han har været en 

fantastisk formand, altid velforberedt og meget engageret. 

Dermed var generalforsamlingen 2015 slut for alle 20 fremmødte medlemmer. 

  

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så var vi 21 i alt.  

Vi fik noget meget lækkert mad fra Per Hvadgård Nielsen, som vi alle nød at spise. 

Senere sang vi flere sange - og folk hyggede sig og snakken gik. 

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

gjorde den så alligevel kl. 23, men det var selvfølgelig en fejl, som Bent Ove kunne klare med 

en opringning, så vi fik ro igen! Vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. 

Omkring 23.30 var alt lukket og slukket – mange tak for den store hjælp til jer alle! 
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Den 23.marts 2015 holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture: 

 

Pinseturen til Høruphav d.23.-24.maj 2015 

Vi mødes ved havnekontoret 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 indenfor i en hal. 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.  

  

 

 

 

 

 
Sommer tur til Gelting 4.-5.juli 

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 den danske klub i Fahrensorth 12.-13.september 

 

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, håber vi, at vi må sidde inde i hallen. 
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Standerstrygning/pilke tur 3.oktober 2015 
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. 140 kr. Tag selv drikkevarer med.  

Bindende og seneste tilmelding til spisning er d.27.9. 

til Pia tlf. 24 84 61 34  

 

 

 

 

Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 85 kr.  

Mærkater til bilen koster stadig 20 kr. 

 

 

 

Lige en lille vittighed: 

Et skib sejler forbi en ø, hvor en af passagererne ser en mand i laset tøj 

stå på stranden - hoppende og vinkende med armene.  

"Hvad er det for en mand?" Spørger passageren.  

"Det ved jeg ikke", svarer kaptajnen, "men han bliver helt vild glad, hver 

gang vi sejler forbi!" 

 

 

 

 

 

 

 

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

