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Godt nytår

Bestyrelse og afdelinger
Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby
www.saeby-sejlklub.dk
Seniorafdeling:

Bestyrelsen:
Michael Madsen, formand
Poul Svenningsen, næstformand
Jørn Sørensen, kasserer
Leif Olesen, sekretær
Jens Pristed
E-mail-adresser
formanden@saeby-sejlklub.dk
kassereren@saeby-sejlklub.dk
junior@saeby-sejlklub.dk

9846 4237
9895 4129
9846 4312
9882 5821
2829 7468

Junior- og Ungdomsafdeling:
Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt.
Vedligeholder afdelingens materiel.
Formand (“Skipper”): Nils Bak Andersen

Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og
motorbåde. Vedligeholder afdelingens
materiel.
Formand (“Skipper”): Leif Olesen
Kapsejladsgruppen
Planlægger og gennemfører sportslige
sejladser og arrangementer med relation
hertil.
Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen
Klubmåler: Henning Sander Nielsen
Tursejlergruppen
Planlægger og gennemfører sociale
sejladser og arrangementer.

Jollegruppen
Lotte Andersen
Henning Sander Nielsen

Fællesafdeling:
Ejendomsafdeling:
Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer
at klubbens fælles materiel er i orden.
Formand (“Skipper”): Poul Svenningsen
Hus– og materialegruppen
Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger.
Sørger for at de er klar til brug og at klubbens
mastekran er i orden. Har tilsyn med
vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer.

Palle Holst

Nøgle
til klubhus, mastehus, værksted og mastekran
fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum)

Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og
fælles informationer.
Formand (“Skippper”): Michael Madsen
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, nor@pc.dk (Ansv.)

Klubstander og havneordning
Kontakt et bestyrelsesmedlem.
Klubstander : 60 kr.
Læsø-ordning : 500 kr.

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

Formanden har ordet!
Så er endnu et år snart gået.
Om ikke så lang tid begynder vi snart at pudser og polerer på
båden igen, nye ting bliver købt til skibet, andre har dog valgt
at skifte hele båden ud til fordel for en ny.
Vores egen sommerferie gik til Sverige igen i år. Vi kom ikke
så langt op og dog alligevel så langt op nordpå, at en enkelt
måge gik rundt på et par blå ben. Om det var dårlig blodomløb
ved vi ikke, men det lignede mistænkelig den blå farve, fiskekutterne har, og ved nærmere eftersyn var den også temmelig
stivbenet.
Men i ferien handler det jo ikke om at komme langt hjemmefra. Bare man forstår at hygge sig lige netop der, hvor man er,
bliver det en god ferie.
Med dette lille indlæg vil jeg ønske alle sejlklubbens medlemmer og deres familier et godt nytår.
PS: Hvad med en lille vinter beskæftigelse med at få opfrisket
navn og telefon nummer på bådvogn/stativ?
Hvis der er nogle, der har bådvogn/stativ til at stå, som ikke
bliver benyttet, beder vi dem om at få dem fjernet, vi forlanger
jo at forholdene på havnen er i orden, så må vi jo også gøre en
indsats selv.
Michael Madsen
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Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen
Sponsorer
2005
Vognmand
Nedergaard.

Maskinstationen v/
Torkild Pedersen.

A/S SÆBY
FISKE –
INDUSTRI.

Planlægningen af
næste sæson er ikke
begyndt endnu, men
forventes klar til
februar-nummeret.

A/S Carlo
Sørensen.

Niras A/S Sæby.

Ringvejens
Maskinfabrik

Juniorafdelingen
ønsker alle et godt

nytår

Ousen
Entreprenør &
Maskinstation
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Scanmast er en nytænkende virksomhed,som drives af erfarne kræfter.
Hos os får du rådgivning og løsninger,
som passer dig og din båd perfekt:
Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.
Alle former for riggerarbejde udføres.
Salg af tov, maling og bådudstyr
Kontakt os for et godt tilbud

Scanmast
Scanmast
Gørtlervej 13
9000 Aalborg
9834 3040
Ole - 2556 4132
Palle - 2246 2433
www.scanmast.dk
scanmast@scanmast.dk
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Grækenland

Havnekaptajnen på Hydra
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Orientering fra havnen
I forbindelse med budgetlægningen for 2006 er der
afsat ca. 3.000.000 kr. ekstra. Pengene rækker ikke
helt til alle de ønsker vi har haft. Alligevel må det
konstateres at der kommer til at ske en del.
Kort fortalt skal området mellem Pakhuset og redningsstationen renoveres med nye kloakker og belægninger.
Broen over åen skal forstærkes.
Den gamle toiletbygning på søndre side skal fjernes
og der skal bygges en ny toiletbygning som dog ikke
kommer til at indeholde bad.
Den gamle toiletbygning på nordre side bliver totalt
renoveret.
Det bliver så desværre ikke i 2006 at den store toiletbygning bliver udbygget og renoveret, men det ligger
i havnens planer at forsøge at få det lavet i 2007.
For de fleste arbejders vedkommende er det planlagt
at det skal udføres i begyndelsen af året. Med hensyn
til nedrivning af den gamle toiletbygning og bygning
af ny, er der nogle forhold som gør at det først kan ske
i efteråret 2006.
Som de fleste nok er klar over, har vi lejet næsten alle
pladserne i havnen ud. Specielt de store fra 4 m og opefter er der rift om. Situationen er den at man ikke
umiddelbart kan være sikker på at kunne få en plads i
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Sæby hvis man skifter båden ud med en større.
Personligt mener jeg at tiden måske snart er inde til at
lave en havneudvidelse. Planchef Claus Bo Frederiksen og jeg lavede for halvandet år siden et skitseforslag til hvordan en eventuel havneudvidelse kunne se
ud. Jeg tror egentlig der er en del positive kræfter for
projektet. Det er nok bare lidt svært at få noget vedtaget lige midt i processen med kommunesammenlægningen.
Formand for Sejlklubben Michael Madsen har bedt
mig skrive lidt om hvad der er af planer for havnen.
Vi har aftalt at jeg skriver et lille indlæg til bladet om
hvad der planlægges så der bliver en løbende orientering.
Til slut vil jeg gerne henstille til at der, som foreskrevet i reglementet, kommer telefonnummer eller navn
på bådvognene. Der står nogle ubenyttede vogne flere
steder. Fra havnens side har vi en ide om at det tit er
nogle vogne som slet ikke tilhører nogen med bådplads i havnen. Det ville derfor være rart om vi kunne
blive i stand til at skelne skidt fra kanel og få fjernet
det der ikke hører til nogen af havnens brugere.
Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og godt
nytår.
Birger Isaksen
Havnefoged.
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Kontingent
Så er tiden igen inde til at betale kontingent.
Betaling skal ske senest

1. februar 2005
så betalingen kan være registreret til generalforsamlingen i marts.
Kontingentsatserne er :
Senior :
Ungdom :
Junior :
Passiv :
Ægtefælle :

550,250,250,150,100,-

Man bedes benytte det vedlagte indbetalingskort, da
det er forsynet med et nummer, der identificerer indbetaleren.
Ønsker man at betale på anden måde, er det vigtigt
med en tydelig angivelse af indbetaler.
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Kasserolleholdet
Hvad er det?
I sin tid da kasserolleholdet var i sin vorden, var
tanken, at de gæve sejlere af hankøn skulle kunne
fremtrylle en enkel god ret, når man kom i havn.
For ofte så man, at når skibet var vel fortøjet, faldt
gutten i snak med andre stakkels mænd på kajen,
der også venter på at deres bedre halvdel snart bliver færdige
med et solidt måltid.
Nej, sådan skulle det ikke fortsætte, det smukke køn ville også
gerne kunne slappe af, når man kom i havn. Altså mændene
skulle lære at tilberede en go og velsmagende ret i en enkel kasserolle.
Ideen til at stifte et kasserollehold var født, og det blev igangsat
med 10 af klubbens mandlige sejlere.
Der er klubaften hver anden tirsdag i vinterperioden, som holdes
i vort dejlige klubhus.
Alle aftener er nøje planlagt, og der er lavet en turnusordning for
hele vinteren. Det er bestemt på forhånd, hvem der er "mester
kok"; og hvem der er hjælpere til oprydning og opvask den pågældende aften. "Mester kokken" bestemmer ene og alene, hvad
vi skal have at spise på hans aften. Han søger for indkøb og opskrifter. Hvem der skal fremstille henholdsvis forretten og hovedretten afgøres ved lodtrækning.
"Mester kokken" bestemmer også, hvordan aftenen i øvrigt skal
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forløbe. Bl.a. kan han foreslå, at vi synger etpar sange fra vor
dejlige sangbog. De "mesterkokke" der er på dette hold, har hvis
glemt det med "kasserolle": Nu er både ovn, alle el.blus og et
ekstra gasblus minimum for at fremstille de måltider, der i dag
fremtrylles. Jo, sejlerlivet er en "skøn spise".
Under fremtryllingen af de spændene retter, bliver verdenssituationen vendt et par gange, og andre problemer vi skal tage os af,
klarer vi naturligvis lige så let.
Selve middagen bliver nydt i samvær med gode sejlerkammerater, og der bliver fortalt mange gode "skipper krøniker". Det er
ikke så vigtigt, om det der bliver fortalt er sandt, blot det er
spændene. Jo, der bliver hygget til seks kokkehuer.
Udgifterne til indkøb af ingredienserne deles ligeligt mellem de
fremmødte. Udgiften til hver ligger på omkring 50 kr., men så
går vi heller ikke sultne fra bordet.
"Kasserolleholdet" åbner for varmen omformiddagen og slukker
naturligvis igen, før vi går hjem og har gjort rent efter os. For
udgifterne til el, lægger hver deltager 10 kr. i vor fælles kasse, så
100 kr. for at låne vor alles klubhus skulle være rimelig.
Sæsonen afsluttes med en eksamen, hvor vor fruer til afveksling
bliver inviteret med, de skal jo være censorer. Det har indtil nu
været nogle rigtig gode eksaminer, når vi ser bort fra, at endnu
har ingen bestået eksamenen.
Hvem kan deltage på vor "Kasserollehold"? Vi så gerne, at alle
der har lyst deltog, men vort køkken sætter en begrænsning. Der
er ikke meget plads, når der er fire velnærede kokke, som skal
arbejde samtidig i vort beskedne køkken.
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Vi er blevet enige om, at begrænsningen skulle være 10 aktive
medlemmer af vor sejlklub.
Skulle der være nogen, der ønsker at være med til at starte et andet hold, vil vi gerne være behjælpelig med at komme godt i
gang. Så kontakt os.

Med venlig ’kokke’-hilsen
Anker. ’Nessie’.

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
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