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Bestyrelse og afdelinger
Havnen 9, 9300 Sæby
www.saeby-sejlklub.dk
Bestyrelsen:
Ole Pedersen, formand
Michael Madsen, næsormand
Jørn Sørensen, kasserer
Leif Olesen, sekretær
Mikkel Bording

Seniorafdeling:
5178 1403
3092 0819
6133 0127
9882 5821
4265 6604

E-mail-adresser
formanden@saeby-sejlklub.dk
Kassereren : jms@sparv.dk

Fællesafdeling:
Formand (“Skippper”):
Sørger for fælles ak:viteter i klubhuset og
fælles informa:oner.
Ak:vitetsgruppen
Gennemfører fælles klubak:viteter for
medlemmerne og deres ledsagere.
Informa:onsgruppen
Redigerer og udsender klubbladet, samt
redigerer klubbens hjemmeside.
Assisterer med afdelingernes informa:oner.
Bladet forsøges udsendt i :
Februar, maj, august og december måneder.
Ole Pedersen (Ansv.)
5178 1403
Ole.pedersen@hotmail.dk

Formand (“Skipper”): Leif Olesen
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde.
Vedligeholder afdelingens materiel.
Kapsejladsgruppen
Planlægger og gennemfører sportslige sejladser
og arrangementer med rela:on her:l.
Lennart G. Pedersen
4030 3217
Niels-Ove Rolighed
2278 0344
Klubmåler: Kontakt bestyrelsen.
Tursejlergruppen
Planlægger og gennemfører sociale sejladser og
arrangementer.

Junior- og Ungdomsafdeling:
Formand (“Skipper”): Michael Madsen
Sejlads og sikkerhed i joller. Vedligeholder
afdelingens materiel.

Ejendomsafdeling:
Formand (“Skipper”): Ole Pedersen, Finn
Jensen
Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at
klubbens fælles materiel er i orden.

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

Hus– og materialegruppen
Har :lsyn med klubhuset og lagerbygninger.
Sørger for at de er klar :l brug og at klubbens
mastekran er i orden.

Nøgle

Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer
og trailer.

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

Klubstander
Kontakt et bestyrelsesmedlem.
Klubstander : 80 kr.

Forsiden
Sæby Havn, en aDen under
Jazzfes:valen.

Formanden har ordet!
Generalforsamlingen blev aFoldt den 19. marts. Fremmødet var som sædvanligt moderat og diskussionslysten var ikke overvældende. Vores formand
havde allerede før årsskiDet meddelt at han ikke genops:llede – og der var
ikke andre der havde lyst :l denne post. Derfor måHe der aFoldes ekstraordinær generalforsamling og den blev gennemført i forbindelse med standerhejsningen. Undertegnede havde besluHet, at hvis ikke der var andre der
meldte sig som kandidat :l posten som formand – så ville jeg s:lle mig :l
rådighed – og …..........tak for valget.
Vi skal her takke vores afgående formand for den store indsats han har ydet
for klubben i hans formandsperiode.
Også vores redaktør Niels-Ove Rolighed har valgt at stoppe. Han har i en
årrække lavet vores klubblad og vi takker ham for et stort og ﬂot arbejde.
Ind:l videre varetager formanden ansvaret for bladets indhold. Niels-Ove
har lovet at stå for det prak:ske
Standerhejsning blev foretaget den 26. april med stort fremmøde. Det dejlige sommervejr på denne dag gav op:misme :l den kommende sæson hvor
vi håber på masser af godt sejlervejr.
Af arrangementer i forsommeren kan jeg nævne at der planlægges en fællestur den 28. og 29. juni, så afsæt derfor allerede nu denne weekend i kalenderen – hvor turen går hen vil aFænge af vejr og vind. Se nærmere på opslag i klubhus og opslagskasse.
Desuden gennemføres stumpemarked hvor medlemmer har mulighed for at
sælge/købe diverse mari:me genstande. Se nærmere om deHe på opslag
her i bladet.
I øvrigt skal vi have mailadresse fra alle medlemmer. Bestyrelsen vil gerne
have mulighed for løbende at komme i kontakt med medlemmer på denne
måde. Det kan ikke passe at vi i 2014 kun kan kommunikere med ca. halvdelen af klubbens medlemmer på mail. Send jeres mail.adresse :l undertegnede eller en anden i bestyrelsen nu.
God sommer
Ole Pedersen
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Tlf: 9842 4344

Generalforsamling
Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling
den 19. marts 2014.
Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.
Erik Bach bød velkommen :l forsamlingen, der talte 23 medlemmer incl. bestyrelsen. På bestyrelsens vegne foreslog han Niels-Ove Rolighed som dirigent.
Der kom ikke andre forslag og denne modtog valget.
Niels-Ove Rolighed konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet
ved udsendelse af klubblad med indkaldelse. Der var ingen indvendinger mod
deHe.
Han gav dereDer ordet :l Erik Bach for aﬂæggelse af bestyrelsens beretning.
Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Erik Bach bød først forsamlingen på en øl eller vand.
HereDer gik han over :l beretningen og startede med at konstatere hvad der
ikke er her mere.
VærDshallen er endelig forsvundet. – I stedet er kommet containerboder der
er hegnet ind bag et åbent plankeværk. Det er endnu uaNlaret hvad der kommer af byggeri på stedet.
Husbåden er også væk. Den ligger nu i Skive, og Erik Bach har ved selvsyn konstateret at den er der. - Jesusbåden er også væk. Ejerne er eDer forlydende
ﬂyHet :l Afrika.
Klubbens weblog på hjemmesiden er også væk. Erik havde en fornemmelse af
at den ikke blev læst. Der var i hvert fald intet respons på indlæggene.
Boligforeningens planer om højhusbyggeri i den :dligere Ringvejens Maskinfabrik er også væk ind:l videre.
Viktor er her heller ikke mere. Det var det ﬁrma der udledte metalstøv over
havneområdet ved at lade nogle rumænere slibe metalemner udendørs. Der
blev dog ikke konstateret skader på nogle af vore medlemmers både.
Hvad skete ikke: Chr. Liebergrens foredrag om jordomsejling blev aﬂyst på
grund af prisen (6000 kr.). Det blev dog forhandlet ned :l 4000 kr. men var
stadig for dyrt for os.
En henvendelse :l Roblon om mulighed for et besøg på virksomheden blev
afvist af denne.
Leo Schmidt holdt et udmærket foredrag i januar måned i forbindelse med en
søndagscafé.
Hvad er her stadig: Tyveknægte. – der er konstateret opbrud af en enkelt båd i
vinter. Den blev eDerladt åben, og der kom en del sne ind i den. Ejeren var på
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ferie i syden da det skete. Det vides ikke om noget blev stjålet. Jensens ﬁskerestaurant har vi også endnu. Vi har afvist en forespørgsel fra ham om han kunne
bruge klubhuset :l at huse et selskab han ikke havde plads :l.
Vinterbaderne er her også endnu. Der er ingen problemer med at have dem i
huset. Det er rare og omgængelige mennesker der rydder pænt op eDer sig. Vi
har afvist at de kan låne klubhuset :l private fester.
Der er i eDeråret kommet nyt el-system på broerne og landpladsen. Man skal
nu afregne eDer sit forbrug ved hjælp af et plas:ckort. Der er kommet nyt bolværk ved søsætningspladsen :l erstatning for de forhadte bildæk. Der er nu
ved at blive lagt nyt brodæk på pladsen ved mastekranen. I samme forbindelse
udføres små repara:oner på kranen.
Vi har skiDet forsikringsselskab fra Codan :l Topdanmark. Det forventes at give
en ikke uvæsentlig besparelse.
Det planlægges at der :l sommer aFoldes mari:mt stumpemarked i forbindelse med havnefesten. Det er den 11. – 13. juli.
FLID vil gerne lave en landsdækkende ”Havnens dag”. vi har givet havnefogeden :lsagn om at vi vil deltage hvis/når der bliver en sådan.
Klubben har fået sig et lille fryseskab, så der nu kan opbevares små por:oner
frostvarer i forbindelse med fester m.m.
Standerhejsningen er planlagt :l den 26. april.
Der er planer om at renovere toileHet i klubhuset. Det bliver nok ikke i denne
vinter, men måske i løbet af den næste.
Der er også planerne om havvindmøller ud for Sæby. Klubben har sendt en
indsigelse :l naturstyrelsen. Der er etableret en underskriDsindsamling på interneHet. Der er p.t. 74 underskriDer.
Erik Bach opfordrer :l at man skriver sig på hvis man ikke allerede har gjort
det. Projektet er langra endelig vedtaget.
HereDer sluHede beretningen.
Niels-Ove rolighed eDerlyste spørgsmål eller bemærkninger.
Georg Thimm undrer sig over den manglende fundering under mastekranen.
Michael Madsen replicerede at kranen bliver godkendt hvert år, og han mener
at fastgørelsen er lavet vældigt solidt.
Beretningen blev hereDer enstemmigt godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.
Jørn Sørensen gennemgik det omdelte regnskab. (bilag 2). Det udviser et overskud på 49.526,23 kr.
Det er ca. 22.000 kr. over det forventede p. g. a. at der er betalt for lidt i forsikring, og at vinterbaderne har betalt 2 gange i året 2013. Det udlignes så i 2014,
så det reelle overskud er kun på ca. 27.000 kr.
Jørn Sørensen gennemgik ligeledes tallene i status, der balancerer med
797.511,22 kr. og en formue på 757.061,22 kr.

Niels-Ove Rolighed eDerlyste spørgsmål eller kommentarer.
Georg Thimm undrede sig over den mindre renteindtægt, når vi nu har ﬂere
penge.
Jørn Sørensen kunne kun henholde sig :l faldende rentesatser i forbindelse
med bankernes situa:on. Det kunne måske overvejes at binde ﬂere penge
over længere :d.
Regnskab og status blev hereDer enstemmigt godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsæ,else af kon-ngent.
Bestyrelsn foreslår :l 2015 uændret kon:ngent.
Jørn Sørensen gennemgik budgeHet for 2014. Der budgeHeres med et underskud på 4.900 kr. som dækkes ind af egenkapitalen. Der forventes i året renoveret toilet/baderum.
Kon:ngentet blev hereDer enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag.
Intet under deHe punkt
Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand.
Erik Bach ønsker at trække sig.
Niels-Ove Rolighed eDerlyste kandidater.
Erik Bach ﬁk ordet for at begrunde sin beslutning. Det bunder i, at han har
solgt sin båd, og ikke forventer at købe igen indenfor den nærmeste :d, samt
at han mener at det er på :de at der kommer friske kræDer :l.
Der meldte sig ingen kandidater :l posten, og ingen blev bragt i forslag.
Niels Ove Rolighed foreslog hereDer at den resterende bestyrelse indkalder :l
en ekstraordinær generalforsamling med punktet ”Valg af ny formand” på
dagsordenen. Det kunne eventuelt være den 26. april i forbindelse med standerhejsningen. Endvidere at vi behandler resten af denne generalforsamlings
punkter. DeHe blev vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår e3er 2
år.
Leif Olesen og Michael Madsen er på valg, og genops:ller begge.
Der kom ikke andre forslag. De betragtes som genvalgte.
Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant.
Niels-Ove Rolighed og Hardy Sørensen er på valg.
Mikkel Bording blev foreslået.
Mikkel Bording valgtes som første suppleant, og Niels-Ove Rolighed valgtes
som anden suppleant.
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Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Anker Lauridsen ønsker ikke at
genops:lle.
Keld Andersson blev foreslået
Lars Enevold blev valgt, og Keld Andersson blev nyvalgt.
Hardy Sørensen genvalgtes som suppleant.
Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer -l udvalg.
Erik Bach eDerlyste medlemmer :l et ak:vitetsudvalg. Ingen meldte sig.
Der blev ikke valgt nogen under deHe punkt.
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Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt.
Niels-Ove Rolighed bereHede om sin beslutning om at fratræde som redaktør
af klubbladet. Han vil gerne hjælpe en aﬂøser med det prak:ske omkring opsætning og trykning, men vil ikke mere have ansvar for indholdet.
HereDer takkede Erik Bach for fremmødet, og der blev budt på kaﬀe og ostemadder.
Referent
Dirigent

Leif Olesen
Niels-Ove Rolighed

Generalforsamling
Referat af ekstraordinær generalforsamling i
Sæby Sejlklub
den 26. 4. 2014.
AFoldt umiddelbart eDer standerhejsning.
Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.
Niels Hjørnet tog ordet og meddelte, at han var blevet bragt i forslag som
dirigent. Han spurgte om der var andre kandidater :l posten. Det var der ikke.
Han valgtes med akklama:on. Han konstaterede hereDer at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med udsendelse af brev :l alle medlemmer umiddelbart eDer 1. april. Der var ingen indvendinger mod deHe.
Dagsordenens pkt. 2. Valg af ny formand.
Niels Hjørnet eDerlyste forslag :l kandidater.
Ole Pedersen blev foreslået og valgt.
Dagsordenens pkt. 3. Eventuelt.
Valg af et bestyrelsesmedlem :l erstatning for Ole Pedersen:
Mikkel Bording, der blev valgt som 1. suppleant på den ordinære generalforsamling i marts, indtræder i bestyrelsen.
Mick Anderson meldte sig :l at overtage posten som redaktør af klubbladet.
Niels Hjørnet opfordrede :l at skrive indlæg :l bladet.
Niels Hjørnet opfordrede alle :l at gøre en indsats for at få indmeldt yngre
personer i klubben.
Mogens Blæhr nævnte den nye skolereform, og at man i den forbindelse kunne lave aDaler om samarbejde. Han vil eventuelt hjælpe med at formidle kontakt.
Niels Hjørnet takkede hereDer for god ro og orden og generalforsamlingen
sluHede.

Referent:
Dirigent:

Leif Olesen
Niels Hjørnet
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Turberetning
Når enden er god
Når enden er god - ser hun bedre ud. Man får mere lyst :l at gå ombord. Bevægelserne bliver mere behagelige.
Glade og op:mis:ske ankom Myrna og jeg den 28. april :l Galadriels vinterplads, yachtværDet Poros Marine i Grækenland. Sammen med os var Mogens
en af vores gode bekendte fra Sæby.
Og der stod hun så godt dækket ind i den blå vinterbeklædning, præcis som da
vi forlod hende den 8. oktober sidste år. Et herligt gensyn, og om læ så der ud,
som vi var her i går.
Fem uger senere ser hun meget bedre ud. Galadriel har fået ny agterende. En
plaormsmodel støbt i glasﬁber, og vi har selv udført arbejdet godt hjulpet af
Mogens.
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Da Gert Gerlach (konstruktør af alle Drabanter) sendte tegningerne :l agterenden skrev han: "Et større projekt for en amatør, men absolut ikke uoverkommelig". Amatør ud i bådebygning, det er jeg, men udfordringen besluHede jeg
mig for at tage op. Og med i bagagen hjemmefra havde vi mange gode råd fra
sejlere i både Bogense og Sæby.
Den nye agterende skulle formes i polyuretanskum. Skumblokkene skulle :lpasses og limes på skroget med epoxy, for dereDer at modelleres :l den rig:ge form. Glasﬁber skulle dereDer lægges på formen.
Mogens havde ﬂybillet :l DK eDer 16 dage - det var den :d, jeg håbløse op:mist havde regnet med, at arbejdet ville tage. Det skulle vise sig, at vi blev meget klogere.
Ingen af os havde som nævnt erfaring med den slags arbejde, og i løbet af få
dage gik det op for os, at det projekt jeg havde startet, var mere krævende
end som så. Jeg tænkte på Gerlachs bemærkning "et større projekt for en
amatør". Den gamle plaorm, der havde været boltet på agterenden, lå ved
siden af båden. Når jeg kiggede på den, stod der plan B, men det var kun de
første par dage. HereDer var der ingen vej :lbage.
Andre sejlere på pladsen og værDets folk kom forbi. De rystede ikke på hovedet, men vi kunne tydelig se tvivlen i deres øjne.

Nogle dage senere kom nogle af dem med gode råd, og tvivlen i deres ansigter
forsvandt eDerhånden. Deres posi:ve kommentarer var lige, hvad vi kunne
bruge for at holde gejsten oppe. Den nye agterende tog form.
Seksten dage eDer vores ankomst tog vi afsked med Mogens. På det :dspunkt
var vi nået :l at skulle påbegynde arbejdet med at støbe i glasﬁber. Fem lag
glasﬁbermåHe skulle lægges på skumformen.
Iført beskyHelsesdragter og masker lignede Myrna og jeg nogen, der lige var
ankommet fra en Uern planet. Varmen i de tæHe dragter var ulidelig. Glasﬁberarbejde i den varme er shit!
HereDer var det spartling og slibning - spartling og slibning. Fem uger eDer
ankomsten var arbejdet endelig færdiggjort.
Resultatet af anstrengelserne er vi godt :lfredse med. Nogle meget anerkendende ord fra værDsejer Takis før søsætningen, var dejlige at lægge fra land
med.
Det er praguldt igen at have vand under kølen, mærke bådens bevægelser
under den blå himmel og høre lyden fra vandet, når båden skærer sig igennem
overﬂaden. En båd hører altså :l på vandet!
Bunden/underkanten af båden er blevet 66 cm længere, så der er mere plads
at sejle på. Gerlach skrev: "Du vil få glæde af den længere hæk, når du går for
motor, men også nå du sejler skråt". Med glæde kan vi konstatere, at han selvfølgelig har ret. Mission kompletet!
Når man trækker sig :lbage fra arbejdsmarkedet, skal det ikke være afslutningen på det med at tage nye udfordringer op. Det gælder om at udnyHe det
gode liv man har. At se et :lfredss:llende resultat af en prak:sk arbejdsindsats er al:d opløDende.
I skrivende sund er vi sejlet igennem Korinthkanalen på vej vestover. Først
mod det Joniske Hav og dereDer :l Syditalien. Myrna rejser hjem på en kort
visit fra Palermo på Sicilien den 1. juli. Samme dag går fæHer Tommy ombord.
Rejsen mod Madeira og De Kanariske Øer fortsæHer. Flere rejsebreve følger.
Galadriel i Korinthgolfen den 8. juni: Alt vel ombord.
Leo
www.sy-galadriel.dk
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Efter nogle års pause er det besluttet endnu en gang at
arrangere et maritimt stumpemarked i forbindelse med årets
havnefest. Det finder sted den 11.- 13. juli i sejlklubbens
mastehus.
Alle der har maritime effekter som ønskes solgt, kan
indlevere dem, med angivelse af ønsket salgspris.
Bliver varen solgt beregnes 15% salær til klubkassen. Ikke
solgte varer returneres.
Der vil være åbent for indlevering af effekter i ugerne 27 og
28 fra kl. 19-21, eller man kan kontakte en af undertegnede
for aftale om andet tidspunkt.
Bemærk at det ikke vil være muligt at opbevare cykler,
gummibåde etc. i mastehuset i perioden. Eventuelle master
der ikke er rigget på bådene vil blive flyttet så de fylder
mindst muligt i huset.
Kontaktpersoner:

Leif Olesen
Ole Pedersen

20 84 99 27
98 26 94 20
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Billederne på siderne 4, 16 og 18 er fra ombygningen af hækken på Galadriel.

Biltlf. 21 40 53 45

