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Bestyrelse og afdelinger 

Bestyrelsen: 
 
Erik Bach, formand 2486 6656 

Michael Madsen, næstformand 9846 4237 

Jørn Sørensen, kasserer  9846 4312 
Leif Olesen, sekretær 9882 5821 

Ole Pedersen 9826 9420 

 

E-mail-adresser 
formanden@saeby-sejlklub.dk 

kassereren@saeby-sejlklub.dk 

Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby 
www.saeby-sejlklub.dk 

Junior- og Ungdomsafdeling: 
 
Formand (“Skipper”): Ole Pedersen 

Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. 

Vedligeholder afdelingens materiel. 

Nøgle 
 
til klubhus, mastehus, værksted og mastekran 

fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum) 

 

Klubstander og havneordning 
 

Kontakt et bestyrelsesmedlem. 

Klubstander : 70 kr. 
Læsø-ordning : 650 kr. 

Fællesafdeling: 
 
Formand (“Skippper”): Erik Bach 

Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og 

fælles informationer. 
 

Aktivitetsgruppen 

Gennemfører fælles klubaktiviteter for 
medlemmerne og deres ledsagere. 

 

Informationsgruppen 
Redigerer og udsender klubbladet, samt 

redigerer klubbens hjemmeside. 

Assisterer med afdelingernes informationer. 
Bladet forsøges udsendt i : 

Februar, maj, august og december måneder. 

Niels-Ove Rolighed, (Ansv.) 9689 0666 
nor@pc.dk 

 

Web-master: Leif Olesen 
webmaster@saeby-sejlklub.dk 

Seniorafdeling: 
 
Formand (“Skipper”): Leif Olesen 

Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. 

Vedligeholder afdelingens materiel. 
 

Kapsejladsgruppen 

Planlægger og gennemfører sportslige 
sejladser og arrangementer med relation 

hertil. 

Lennart G. Pedersen 
Niels-Ove Rolighed 

Klubmåler: Kontakt bestyrelsen 

 
Tursejlergruppen 

Planlægger og gennemfører sociale sejladser 

og arrangementer. 

Ejendomsafdeling: 
 
Formand (“Skipper”): Michael Madsen, Finn 

Jensen 

Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer 
at klubbens fælles materiel er i orden. 

 

Hus– og materialegruppen 
Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. 

Sørger for at de er klar til brug og at klubbens 

mastekran er i orden. 
 

Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, 

motorer og trailer. 



Formanden har ordet! 

Side 3 

Den hårdeste og længste vinter i mands minde er netop over-

stået. 18. maj kom sommeren til Danmark og holdt sig, ligesom 

sidste år, stort set over pinsen. Så dem der traditionelt sejler til 

Læsø i pinsen og dem der nød stemningen i vores dejlige havn, 

var igen heldige med vejret.  

 

Søndag d. 21. marts var klubben på besøg på Kattegat Marine 

Distrikt i Frederikshavn. Et spændende og lærerigt besøg, hvor 

vi fik lov til at komme ned i bunkeren dybt begravet i Pikker-

bakken. Dér sidder dygtige folk, hvoraf nogle har over 20 års 

erfaring, og overvåger de danske farvande 24 timer i døgnet. 

Betryggende for os alle, når vi begiver os ud på det blå. 

 

På generalforsamlingen d. 24. marts fremlagde bestyrelsen et 

forslag om vedtægtsændring af § 6. Det omhandler sletning af 

følgende tekst: 

 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, 

kan optages på ny som medlem, før vedkommende har be-

talt sin gæld til foreningen. 

 
Begrundelsen for forslaget var, at det for det første vil være 

lettere at administrere hvem der er medlemmer. Hvis man ikke 

betaler sit kontingent, bliver man automatisk slettet af med-

lemskartoteket og kan dermed ikke gøre brug af masteskur, 

kran og klubhus. For det andet vil man ikke skulle betale en 

årelang gæld til klubben, hvis man på et senere tidspunkt skulle 

få lyst til at melde sig ind igen. Dét kunne jo afholde nogle fra 

at komme ind i folden igen. 

 

Forslaget kunne ikke vedtages, da der ikke som vedtægterne 

kræver, var fremmødt 1/3 af de stemmeberettigede medlem-

mer. Det blev derfor besluttet, at der i forbindelse med stander-

hejsning d. 1. maj, skulle holdes ekstraordinær generalforsam-
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ling, hvor vedtægterne blot kræver, at 2/3 af de stemmeberetti-

gede – uanset antal fremmødte – stemmer for forslaget. 

 

På generalforsamlingen efterlystes en liste med vedligeholdel-

ses og reparationsarbejde på klubhuset, så man på tidspunkter 

hvor det passer ind i den travle hverdag, kan hjælpe til med at 

vedligeholde vores alle sammes klubhus. På bestyrelsesmøde 

d. 21. april var bestyrelsen rundt på pladsen og notere arbejds-

opgaver. Listen er at finde på bloggen, i udhængsskabet, i klub-

huset og her i bladet. 

Klubben er i den forbindelse blevet foræret et helt køkken, som 

inden vinter skal stilles op. 

Får man kriblen i fingrene, kan man henvende sig til skipper 

for afdelingen, Michael Madsen. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig på efterfølgende bestyrelsesmø-

de: 

Formand: Erik Bach 

Næstformand: Michael Madsen 

Kasserer: Jørn Sørensen 

Sekretær: Leif Olesen 

Best. medlem: Ole Pedersen 

Skippere for afdelingerne: 

Fællesafdelingen: Erik Bach 

Seniorafdelingen: Leif Olesen 

Juniorafdelingen: Ole Pedersen 

Ejendomsafdelingen: Michael Madsen 

1. maj var der standerhejsning med mange fremmødte. Tale, 

forårssang, flag til tops, hurraråb og efterfølgende kaffe og en 

lille én i klubhuset. 

I forbindelse med kaffebordet blev den ekstraordinære general-

forsamling afholdt. Efter lidt sund diskussion blev forslaget til 

vedtægtsændring vedtaget. 

Vores havnefoged er kommet med et nyt forslag til havneudvi-

delse, som ser rigtig fornuftig ud. Det ligner nemlig, til for-
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Alle former for riggerarbejde udføres. 
Salg af tov, maling og bådudstyr 

 
Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg Ø    

9834 30409834 30409834 30409834 3040    
Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  ----  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433    

www.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dk    
scanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dk    

Advarsel  -  Skydninger i Juni  -  Advarsel 
 

Sjællands Odde E : 1., 2., 3., 16., 17. juni 

Sjællands Odde W : 1., 2., 3., 8., 15., 16., 17. juni 

Sjællands Rev : 15. juni 

Gniben : 8. juni 

Kerteminde Bugt : 25. juni 

Ærø, nord for Marstal : 5. Juni 

 

 

Mere fredeligt  -  Gjøl Havns oprensning er afsluttet. 

Efterretninger 
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veksling, klubbens eget forslag. Hvis man ikke fik det set på 

søndagscaféen eller til standerhejsning, kan forslaget ses på 

Birgers kontor. 

 

Om aftenen var det tid til at lufte båd-grillene. En hyggelig og 

uhøjtidelig aften hvor man hver især kom med det man ville 

spise og drikke.  

 

Onsdagssejladserne er kommet i gang, så hvis man får lyst til 

at prøve bådens fartpotentiale af, er chancen der nu. Eventuelle 

spørgsmål kan stilles til skipper for afdelingen, Leif Olesen. 

Som nævnt ved standerhejsningen skal vi have gang i et nyt 

aktivitetsudvalg / festudvalg. Meld ind som frivillig til under-

tegnede og vær med til at planlægge fremtidige arrangementer. 

Var det ikke en idé at klubbens piger etablerede et udvalg? 

Snak sammen og kontakt mig. I kan få det – næsten – som i vil. 

 

Det var alt for denne gang. Husk ”Frit ord” på bloggen, hvor 

man kan skrive om alt mellem himmel og jord. Ha en god sæ-

son og pas på jer selv. 

 

Erik Bach 

Formand 
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Ternen 

Det var meget nervepirrende, da vi en tirsdag aften havde testet 

om vores indpakkede skrog var vakuumtæt, og vi blandede det 

første epoxy til at suge ind i kulfiberoplægget. 

Kulfiber lægges uden på skroget. 

Bemærk forstærkninger på belastede områder.  

Ternen støbes i en proces der hedder infusion, og det betyder, 

at kulfiberen er lagt op udvendigt på den færdige og primede 

skumkerne, hvorefter der lægges et lag afrivningsdug, et flow-

net, spiralslanger til indløb for epoxyen, sugereb i den nederste 

kant og til sidst en speciel plastfolie, der tapes fast hele vejen i 

kanten, så der er vakuumtæt under dette lag plast og til slut su-

ges epoxyen ind i kulfiberoplægget. Derved foregår al støbear-

bejdet under plastikfolie, og vi er fri for at komme i berøring 

med epoxyen.  Selve laminatet bliver også bedre kvalitet da alt 



Side 10 

overskydende epoxy suges ud, og kulfiberen er hårdt kompri-

meret under hærdningen. Det værste der kan ske i støbeproces-

sen er, hvis der trænger luft ind under folien, ind i kulfiberop-

lægget.  

 

Vi har en vakuumpumpe der kan suge luft ud så trykket kom-

mer ned på absolut 0. Det svarer til et ydre vandsøjletryk på 10 

m. 

 

Vi svedte både pga. de 25° C i lokalet og ved tanken om, at 

noget skulle gå galt. I så fald havde vi spildt mange timers ar-

bejde og en masse penge til materialer. Det var en aften med 

dramatik pga. opståede utætheder og indtrængning af luft, men 

det lykkedes til sidst at overvinde vanskelighederne og gen-

nemføre processen med tilfredsstillende resultat. Vi sluttede kl. 

1.00 om natten og havde støbt skroget udvendigt. Uha - det var 

næsten for spændende. 

Skroget med færdigt kulfiberoplæg uden epoxy 
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Det indpakkede skrog med indløbsslanger 

Efter nogle dages hærdning pakkede vi skroget ud igen, rev 

alle hjælpematerialerne af og kunne bedømme det færdige re-

sultat. – Perfekt støbning.  

På den færdige overflade kan man se alt, selv små vævefejl i 

afrivningsdugen sætter et lille aftryk. 

Det efterfølgende arbejde bliver at spartle og slibe overfladen, 

og til sidst prime så overfladen er klar til maling. 

 

Derefter skal skroget vendes og støbes indvendigt. 

 

Lars & Niels 
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Kapsejlads 

 

Ternens skrog færdigstøbt udvendigt 

Onsdagssejladserne er kommet rigtig godt i gang. 

Der har været op til 10 både på vandet, og da der sejles med 

omvendt handicap, har spændingen været i top ved målgang. 

Alle har haft konkurrenter tæt på og har måttet kæmpe for pla-

ceringen. 

Bagefter er sejladsen blevet endevendt over kaffe med brød i 

klubhuset. 

 

Også i år deltager Sæby-sejlere i sejladser sydpå. 

Rosa sejler Fyn Rundt fra Kerteminde 4.-6. juni. 

Aarhus2Star Race afvikles 12. og 13. juni og Nils Bak Ander-

sen er gast på en Banner 28 og Lars Kristensen på en Molich 

X-meter. 

Turen går til Ballen lørdag og tilbage til Aarhus søndag. 
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Referat fra generalforsamlingen 

Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling  

den 24. marts 2010. 

Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 
Erik Bach bød velkommen til forsamlingen, og foreslog på be-

styrelsens vegne Niels-Ove Rolighed som dirigent. Der kom 

ikke andre forslag og han modtog valget. 

 

Niels-Ove Rolighed konstaterede generalforsamlingen for lov-

ligt indvarslet ved udsendelse af klubblad med indkaldelse. Der 

var ingen indvendinger mod dette. 

Han gav derefter ordet til Erik Bach for aflæggelse af beret-

ning. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved for-

manden. 
Erik Bach indledte med at ridse situationen omkring den plan-

lagte havneudvidelse op. Det blev ledsaget af fremvisning af 

skitser på overhead.  

Den nyligt varslede ekstraordinære stigning af havnelejen fra 

2011 på 20 % blev også omtalt.   

Efterfølgende var han omkring punkter som Birger Isaksens 

forslag om fælleshus på havnen, Fuldmagter til DS generalfor-

samling, Arbejdsdag, Tyverier fra både, Nyanskaffelser til 

klubhuset, Vinterbadere, Søndagscafé, Vinterens arrangemen-

ter, Klubblade på Internettet og endelig Onsdagssejladserne. 

(Se stikordsliste vedlagt som bilag A) 

 

Niels-Ove Rolighed efterlyste spørgsmål eller kommentarer til 

beretningen. 

 

Lars Christensen ser gerne samarbejde med andre klubber på 
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havnen. Han har tidligere foreslået ”Sæby Vandsport”.  

Der var spørgsmål angående superbroer (alt i strøm, vand og 

belysning). 

Lars Christensen kan godt gå ind for at 200 kr. ved manglende 

indsats på arbejdsdage. 

Arne fortalte om oplevelse med indbrud i båden i vinterhalv-

året. 

Videoovervågning eller vagtværn blev drøftet. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.  
Jørn Sørensen gennemgik tallene i det omdelte regnskab. (se 

bilag B) 

Resultatopgørelsen udviser et overskud på 15.325,27 kr. 

Jørn Sørensen gennemgik tallene i status, der balancerer med 

796.690 kr. 

Jørn Sørensen gennemgik budgettet for 2010. 

 

Der var spørgsmål til Læsøordningen. 

Erik Bach orienterede om, at det er hensigten at salg af mærker 

skal give en indtægt der modsvarer udgiften til ordningen. Der 

var en del debat om ordningen, blandt andet i forhold til udgif-

ter til kapsejladsmateriel. Det blev foreslået at der indledes en 

forhandling med Læsø Kommune, i samarbejde med andre 

klubber på kysten. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår til 2011 uændret kontingent.  

Dette blev vedtaget uden bemærkninger. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag.     
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 6 i vedtægterne. (Se 

bilag C) 
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Leif Olesen redegjorde for forslaget og baggrunden for at det er 

stillet. 

 

Der var en del debat om forslaget, og eventuelle konsekvenser. 

En mente at man så kunne nøjes med at betale kontingent hver 

andet år og stadig opnå de samme goder. 

 

Forslaget blev efter afstemning vedtaget med 17 stemmer for, 

hvilket er mere end de 2/3 der forlanges i vedtægterne, men da 

bestemmelsen om mindst 1/3 af medlemmerne til stede ikke 

var opfyldt, skal forslaget behandles igen på en ekstraordinær 

generalforsamling.  

 

Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. 
Erik Bach genopstiller. Der kom ikke andre forslag. 

Han blev enstemmigt genvalgt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

der afgår efter 2 år. 
Leif Olesen og Michael Madsen er på valg.  

Der kom ikke andre forslag. De betragtes begge som genvalgte.   

 

Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden supple-

ant. 
Hardy Sørensen og Niels-Ove Rolighed er på valg. Der kom 

ikke andre forslag. 

Niels-Ove Rolighed valgtes som første suppleant, og Hardy 

Sørensen valgtes som anden suppleant. 

 

Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Der kom ikke 

andre forslag. 

De betragtes begge som genvalgte. 

Hardy Sørensen valgtes som suppleant. 

 

Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer til udvalg. 
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Aktivitetsudvalg efterlyses. Erik Bach opfordrede til at der 

nedsættes et sådant, da der ellers ikke vil blive arrangeret fe-

ster, og vinteraktiviteter i kommende sæson. Ingen meldte sig 

på banen.  

 

Søren Jensen har meldt afgang fra kapsejladsgruppen. Niels-

Ove Rolighed meldte sig til at hjælpe. 

 

Hus og Plads: Mogens Hansen efterlyste en form for katalog 

over opgaver der er på bedding, og som interesserede kan udfø-

re når de har tid og lyst.  

 

Man kan senere melde sig til alle grupper. 

 

Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt. 
Knud Kurtzman mener det er ved at være ”den gamle garde” 

der møder frem til aktiviteter m.m. Han mener at det er vigtigt 

at vi får mail-adresser på flest muligt af medlemmerne, da det 

er fint at modtage nyhedsmails. 

Leif Olesen spurgte om det kunne være en ide at lade alle med-

lemmer få mulighed for at starte indlæg på webloggen, for at få 

mere liv på dette forum. 

Der kom forslag om at lægge en medlemsliste med bådplads-

numre/ bådnavne frit tilgængeligt på hjemmesiden.  

 

Det kan være betænkeligt i forhold til at tyveknægte kan kon-

statere hvor der er folk som er bortrejste. 

 

Erik Bach meddelte herefter at Sæby Sejlklubs Ærespokal i år 

er tildelt Hardy Sørensen, der har været en af initiativtagerne til 

af få søndagscafeen op at køre. Han er ikke til stede i dag, men 

vil få den overbragt senere. 

   

Herefter takkede Erik Bach for god ro og orden og bød forsam-

lingen på kaffe med oste og rullepølsemadder. 
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CODAN 

FORSIKRING 
Lad CODAN blive din samarbejdspartner 

så er du godt sikret på havet, i havnen  

og i hjemmet. 

Kontakt assurandør ELSE NØHR på  

tlf. 3037 7671 

neh@codan.dk 

for nærmere aftale. 

Et møde med Else Nøhr medfører et 

økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub. 

Referent Leif Olesen 

Dirigent Niels-Ove Rolighed 
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Generalforsamling  -  ekstra 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 

 i Sæby Sejlklub 

den 1. 5. 2010.   

Formanden Erik Bach bød forsamlingen velkommen.. 

 

Dagsordenens pkt. 1. valg af dirigent. 
Der blev ikke valgt nogen dirigent.. 

 

Dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens forslag om vedtægtsæn-

dring. 
Erik Bach oplæste bestyrelsens forslag og motivering for at 

ændre vedtægternes § 6. 

Det omhandler sletning af følgende tekst: 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, 

kan optages på ny som medlem, før vedkommende har be-

talt sin gæld til foreningen. 
 

Han efterlyste derefter kommentarer eller bemærkninger. 

Anker Lauridsen havde ordet for at tale imod bestyrelsens for-

slag. Han mener ikke det kan være så svært at administrere 

vedtægten, og ser ikke nogen grund til at ændre bestemmelsen. 

Der var lidt debat. 

Erik Bach satte forslaget under afstemning. Det blev vedtaget 

med 19 stemmer mod 2. 

 

Dagsordenens pkt. 3. Eventuelt. 
Der var intet under dette punkt.. 

 

 
Referent Leif Olesen 
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Søndagscaféen 

"Søndagscaféen" holder  nu sommerferie. 

 

I løbet af vinteren har vi mødtes til 27 skønne formiddage, hvor 

der er byttet mangen en god historie. Løst tekniske spørgsmål 

ved at tale med andre sejlere, ja endda indgået aftaler om at 

hjælpe hinanden med dette og hint. 

 

Der er blevet drøftet ideer til sommertugter og udvekslet erfa-

ringer om forskellige feriemål. 

 

Ved at møde op til "Søndagscaféen" gør du dig selv og dine 

klubkammerater en tjeneste. Der er hyggeligt i caféen, og man 

kan komme, og gå som man vil. 

 

For at få "Søndagscaféen" til at fungere i praksis kræves der 

et minimum af indsats fra den, der har "ansvaret" for kaffe-

brygningen, og for at åbne og lukke for varmen. Udgifter til 

kaffen betales af klubkassen mod kassebon for evt. indkøb. 

 

Vi er et turnushold på 12 personer, som jeg forventer, er med 

igen til efteråret. Var vi 12 flere, bliver der kun 1 søndag for de 

fleste af os.  

 

Så tror du, at du i løbet af næste vinter kan afse 2 timer en en-

kel søndag til at sørge for "varmen" i "Søndagscaféen", så 

mail til Anker: ankerwl@mail.tele.dk jeg vil da sætte dig på 

turnusplanen for vinteren 2010/2011. 

 

 

Med sejler hilsen, 

Anker."NESSIE". 



Tid: 20 min 

 

Pil rejerne. Læg skallerne i en 

gryde med ½ l vand og kog 

dem i 5 min. 

 

Si skallerne fra og kassér dem. 

Hæld rejebouillonen tilbage i 

gryden. 

THAI TIL DIG OG MIG! 
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Kasserolleholdet – det er godt 

Ingredienser: 

 
125 g tigerrejer med skal 

1 fed hvidløg 

1 skalotteløg 

4 kaffir-limeblade 

1 skive galangarod 

2 spsk. fiskesauce 

1 stængel citrongræs 

2 tynde skiver chili 

2 spsk. limesaft 

1 tsk. rød karrypasta  

2 stilke koriander. 

Når du først har købt ind, er det en smal sag at lave resten. 

 

Med kokke hilsen, 

Anker  "NESSIE". 

Pil hvidløg og løg og skær dem i tynde skiver. Hæld de to 

slags løg i bouillonen sammen med kaffir- limeblade, galan-

garod, fiskesauce, citrongræs og chili. 

 

Lad det simre i 10 min. 

 

Hæld rejerne i suppen og varm dem igennem, tag gryden af 

varmen og rør limesaft og karrypasta i.  

Fordel suppe i to skåle og pynt med korianderblade. 
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To do list 

Sæby sejlklub  -  forår 2010 
 

 1 Hvid maling på vestlig gavl klubhus. 

 2 Rød maling på østlig gavl på jolleskur. 

 3 Hvid maling nordlig side af jolleskur. 

 4 Rød maling vestlig gavl af mastehus. 

 5 Rød maling på østlig gavl af klubhus. 

 6 Hvide vinduer på østlig gavl klubhuset skal males. 

 7 Oprydning i gården. (gamle paller, indkøbsvogn m.m. 

fjernes. 

 8 Oprydning i skure. 

 9 Trailer lappes/pumpes. 

 10 Organisering af opbevaring af bomme og spilerstager. 

(Evt. etablering af loft i den vestlige ende af mastehuset 

med reol i midte og sider). 

 11 Hat på studsen til udluftning fra toilet. 

 12 Rådne brædder især på sydside af skur udskiftes. 

 13 Knækket tagsten på skur udskiftes. 

 14 ”Nyt” køkken opstilles (der nedsættes ad hoc udvalg) 

 15 Hængsler på udhængsskab skiftes.  

 16 Maling gang klubhus. 

 17 Maling kran 

 

Forslag : 
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Klubbladet 
vil så vidt muligt blive udsendt i månederne : 

Februar  -  Maj  -  August/September  -  December 
Indlæg til bladet bedes tilsendt redaktionen ved udgangen af måneden før. 

HUSK 

Du kan få et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du oplyser 

din mail-adresse til 

Leif Olesen 

9882 5821 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 



Biltlf. 21 40 53 45 




