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Nr.1 2016 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Det har været en meget mild vinter, men nu er det forår – vi skal snart i gang med 

klargøring af vores både, nogle er helt sikkert allerede snart klar til søsætning. 

NNS har fået ny kasserer, Arne Nielsen, velkommen i bestyrelsen.  

Vi retter en stor tak til Kjestine, som har været en rigtig dygtig kasserer i mange år. 

Vi ser frem til mange hyggelige timer sammen og håber på godt sommervejr. 

 

Fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2015 og 2016 
 

”Din tur”: Med sjæl, tid og substans med Susanne og Lars Bønløkke & Pia og Ole 

Rieck d.18.november i Gråsten Sejlklub. 

Lars fortalte meget livligt om deres spændende sejltur ”den forkerte vej” gennem Gøta 

kanalen, de andre tre kom med supplerende bemærkninger undervejs i foredraget. Der 

blev vist mange flotte billeder. De fleste sejler til Gøteborg og sejler mod øst til Mem, 

men de to par sejlede altså den modsatte vej. De var undervejs i 2 måneder, så der 

netop var tid til fordybelse og nyde den flotte natur. 

Der kom ca.60 personer denne aften. 

 

”Din tur” aften 20.januar 2016 med Lars og Anette - Ulla og Egon Rerup i 

Gråsten Sejlklub  

Lars og Anette fortalte først om deres udfordrende tur nordpå, sejlede fra Gråsten til 

Anholt i et stræk, Lars er især fascineret af natsejlads, efter 6 dage er de i Oslo. Hele 

turen foregik fra 3.juli-31.juli 2015, ikke just den bedste sommer! Lars fortalte og viste 

flotte billeder, Anette kom med supplerende bemærkninger. Efter kaffepausen fortalte 

Egon Rerup, hvor Ulla også kom med enkelte bemærkninger, om deres spændende tur 

til Rügen og ud på Stettiner Haff. Ulla ville absolut til Stettin, hvilket Egon synes var 

for langt at sejle, derfor blev de enige om at tage med bus dertil. Det var en stor 

oplevelse! Usedom i Polen var også meget overraskende flot område, også ledsaget af 

flotte billeder fra hele turen. Denne aften var vi 47 personer.  
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Hjertestarter ”kursus” d.23.2.2016 kl.19 i Gråsten Sejlklub 
Dette var ikke et egentligt kursus, men en gennemgang af hvordan en hjertestarter 

virker og hvordan den betjenes. Roy Jepsen fra Egtved gennemgik hjertestarteren, 

hvordan man bruger den, hvilket den faktisk selv fortæller, trin for trin. Man kan 

simpelthen ikke gøre noget forkert. Der sættes elektroder direkte på huden (tøjet skal 

fjernes) disse kan ikke bruges igen, derfor er det vigtigt altid at have et ekstra sæt, for 

måske skal hjertestarteren allerede i brug igen dagen efter. Ligeledes være opmærksom 

på batteriets ”levetid”. Vi fik også at vide, hvor mange apparater, der er rundt omkring 

i Danmark, nogle sidder indenfor bl.a. i butikker, som så selvfølgelig kun er 

tilgængelige i åbningstiderne. Dem der sidder udenfor er konstrueret, så de kan tåle al 

slags vejr. Der kom ca. 30 personer til denne meget udbytterige aften, hvor vi fik 

vigtige informationer.  

 

Generalforsamling lørdag d.5.marts 2016 kl. 17 på Gråsten skole. 

  
Gitte bød velkommen – og efter vi havde fået kaffe og kringle, begyndte 

generalforsamlingen. 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget. 

Punkt 2: Formandens beretning. 

Gitte takkede for det fine fremmøde – og fortalte om vores ture med NNS i løbet af 

sommeren – blev godkendt. 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det - blev godkendt. 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. 

Fortsætter uændret, 120kr. 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 

På valg var Børge Sørensen og Kjestine Eckert. 

Børge modtog genvalg. Kjestine ville ikke genvælges. Gitte havde snakket med Arne 

Nielsen, som desværre ikke kunne komme, men han ville gerne overtage posten. Gitte 

takkede Kjestine for alle årene som kasserer, flot arbejde – det siger vi hende mange 

tak for! Kjestine takkede også selv for det gode samarbejde, vi har i bestyrelsen, 16 år 

blev det til for hendes vedkommende!  

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 fået fortalt, at Sønderborg Bro får ændret deres faste åbningstider, 

kl.6.30 er første åbning, dernæst for hver time, altså 7.30, 8.30 osv. med sidste åbning 

kl.21.30, han ville gerne undersøge, om dette også var rigtigt.  
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Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2016 

Pinsetur: Augustenborg 

Forslag til sommertur og efterårstur: Wackerballig, Høruphav, Bockholmwik, 

Schausende, Langballig, Kanalen. 

Til sidst fik Kjestine overrakt en gave og fik en stor tak og bifald fra os alle. Hun har 

været en rigtig god kasserer for klubben. 

Dermed var generalforsamlingen 2016 slut for alle 21 fremmødte medlemmer. 

  

Senere til vinterfesten kom der 3 mere, så var vi 24 i alt.  

Vi fik noget meget lækker 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 vi være ude inden kl.23, ellers går alarmen i gang. Så vi 

begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Bestyrelsen siger mange 

tak for den store hjælp til jer alle! 

  

 

Den 21.3.2016 holdt vi bestyrelsesmøde ved Vera, hvor vi planlagde sommerens ture: 

 

Pinseturen til Augustenborg d.14.-15.maj 2016 

Vi mødes ved klubhuset kl. 14 lørdag eftermiddag, til en fælles 

gåtur.  

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, 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 Wassersleben d.25.-26.juni 2016 

Her fraskrev vi reglen om at bruge jeres forslag, men nu skulle der ske noget nyt! 

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. 
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Efterårstur til Bockholmwik d.3.-4.september 2016 

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, som vi før 

har fået lov til. 

 

 

Pilketur og standerstrygning lørdag 1.oktober 2016 
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.25.9. 

til Pia tlf. 24 84 61 34  

 

 

Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 85 kr.  

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/
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