
 
Nr.2. 2018 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Vi har haft en meget lang vinter, lige som vi troede at det snart var forår, fik vi sne og kulde, endda i påsken, 

som jo også faldt ret tidligt i år. Men nu er det forår – dejligt.  

Når I får Varpepælen har mange af os fået båden søsat – og ellers er det nok snart forestående.  

Fra nu af og fremover får I Varpepælen kun på mail. Jer som ikke har nogen mail adresse, får den stadig 

leveret i papirform. 

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

 

De sidste arrangementer vi har i samarbejdet med Gråsten Sejlklub og Fiskenæs Bådelaug i denne 

sæson er: 

Flensborg, gårde, rom og gamle skibe lørdag d.14.april 

Tidspunkt og pris oplyses ved tilmelding til Anette Hansen tlf. 29 63 58 55 

 

Forårsfrokost i Gråsten Sejlklub lørdag d.21.april kl.13. 

Stort buffetbord ligesom sidste år, pris for ikke medlemmer af Gråsten Sejlkub er 50kr.  

 

Fra vores egne arrangementer i NNS: 

 

Generalforsamling lørdag d.24.marts 2018 kl. 17 på Gråsten skole. 

Gitte bød velkommen og vi fik kaffe og kringle samtidig med generalforsamlingen. 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.  

Punkt 2: Formandens beretning. 

Gitte fortalte om, hvilke ture og arrangementer, der har været i det forløbne år, takkede for det fine 

fremmøde -beretningen blev godkendt. 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Arne fortalte at klubben pt har 30 betalende medlemmer/par, gennemgik regnskabet –  

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. 

Fortsætter uændret, 120kr. 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 

På valg var Børge Sørensen og Arne Nielsen - 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 

Vera spurgte, om nogen, såfremt de har mailadresse, havde noget imod at de fremover får Varpepælen kun 

på mail?  Der var ingen indvendinger. Så det bliver sådan fremover. 

Bestyrelsen bad om forslag til årets ture: 

Pinsetur: Gelting, Mjelsvig, Høruphav, Dyvig. 

Sommertur: Augustenborg, Dyvig, Høruphav, Fahrensorth.  

Efterårstur: Langballig, Bockholmwik, Galwik. 

Erling takkede for god ro og orden. 

Dermed var generalforsamlingen 2018 slut for alle 19 fremmødte medlemmer. 

 

Vinterfesten  

Der kom 2 par mere, så vi var 23 personer til spisning. 

Vi fik igen noget meget lækker mad fra Per Hvadgård Nielsen, det smagte godt alt sammen. 

Snakken gik lystigt – og folk hyggede sig. 

Der var et andet arrangement på Gråsten skole, der sad forældre og børn ude på gangen, men ingen 

problemer i det! Vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Bestyrelsen siger tak til 

alle, der hjalp til. 

 

Standerhejsning søndag d.8.april 2018. 

Kl. 9 bød Gitte velkommen – hun fortalte bl.a. at bestyrelsen havde planlagt sommerens ture. Solen skinnede 

fra en skyfri himmel, Willy halede standeren op mens sangen blev sunget af de 21 fremmødte og til sidst fik 

klubben 3 gange HURRA. 

Umiddelbart efter kørte alle om på Gråsten skole, hvor klubben gav kaffe, rundstykker og en lille en.  

Tak til alle der hjalp til med alt det praktiske!  

 

Den 5.april holdt vi bestyrelsesmøde ved Børge Sørensen, 

hvor vi planlagde sommerens ture: 

 

Pinseturen til Dyvig 19.-20.maj 2018 

Vi mødes ved klubhuset kl. 14 lørdag eftermiddag til en 

fælles gåtur.  

Klubben giver en øl/sodavand når vi er tilbage. 

Ca. kl.18 er grillen klar, vi håber på godt grillvejr så vi kan 

sidde ude og spise, ellers må vi bruge klubhuset/pavillonen. 

Klubben giver grillkul, alt andet medbringer I selv. Vi 

finder på nogle 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 23.-24.juni 2018  

Fælles gåtur lørdag kl. 14, turen går til mini golf banen, hvor der arrangeres en minigolf turnering. Klubben 

giver en øl/sodavand på et eller andet tidspunkt. Der tændes op i grillen, så den er klar ca. kl.18, klubben 

giver grillkul, I medbringer selv mad og drikkevarer. 

 

 

 

 



Efterårstur til Langballigau d.15.-16.september 2018 

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,  

 

 

 

 

Pilketur og standerstrygning lørdag 6.oktober 2018 

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 kun bestilles wienerschnitzel. Spisningen er kl. 

17.30 på Gråsten Skole. 

Prisen bliver ca. 140 kr. Tag selv service og drikkevarer med.  

Bindende og seneste tilmelding til spisning er d.1.10. 

til Pia tlf. 24 84 61 34  

 

Husk: 

Kontingentet til Nybøl Nor Søsportsklub for 2018 bedes indbetalt senest 1.maj på følgende konto nr.: 

Nykredit reg.nr. 5479 konto nr. 4413706 

Har I problemer mht. betalingen, kan I kontakte Arne Nielsen på tlf. 29 27 18 76 

 

Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 85 kr. 

Mærkater til bilen koster stadig 20 kr. 

 

Lige en rettelse fra sidste Varpepæl: 

Edith og Glenn Olesen bor i Esbjerg – og ikke Gråsten, som jeg skrev 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Læs mere om følgende datoer inde i bladet for sæsonen 2018 

 

 

19.-20.maj Pinsetur til Dyvig  

 Gåtur lørdag kl. 14. 

Klubben giver en øl/sodavand, når vi er tilbage. 

Medbring selv grillmad og drikkevarer, klubben giver grillkul til 

lørdag aften kl.18. 

 Søndag morgen kl.9 giver klubben rundstykker, hvortil I selv 

medbringer service, kaffe, smør osv. 

Gæster er for egen regning.  

   

23.-24.juni  Sommertur til Fahrensorth   

Gåtur lørdag kl.14, minigolf turnering, klubben giver en  

øl/sodavand på et eller andet tidspunkt. 

Medbring selv hvad I har brug for til en grillaften. 

Klubben giver kullene, grillen skulle gerne være klar kl.18. 

 

15.-16. september Efterårstur til Langballigau 

Gåtur lørdag kl.14, klubben giver en øl/sodavand bagefter Klubben 

giver grillkul – men I medbringer selv maden og drikkevarer fælles 

grill kl.18.  

 

6. oktober  Pilketur/standerstrygning 

  Der er præmier til den/de der fanger de 3 ”længste” fisk. 

  kl.16.20 : opmåling  

  ca. 16.30: standerstrygning 

kl.17.30: spisning på Gråsten skole, du kan bestille wienerschnitzel 

pris ca.140 kr. 

  Bindende tilmelding til Pia tlf. 24 84 61 34 

  senest 1.10. Husk tag selv service og drikkevarer med. 

   

 

  

Alle ønskes en rigtig god sommer. God vind! Vi ses. 
 


