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Redaktionen tror at 
formanden ønsker 
os alle en Glædelig 
jul og et Godt nytår 

    Foreningseftersyn. 
I dette nummer af E GAF orienterer bestyrelsen om resultatet af det foreningseftersyn, 

som bestyrelsen i årets løb har drøftet og nu har konkretiseret i forslag til lovændringer 

til den kommende generalforsamling. 

 

Foreningens formål.: At samle og fremme sejlsporten på Nordals, er stadig ledetråden i be-

styrelsens arbejde. Men de fremtidige vilkår for sejlsporten er en udfordring.  

Lad det være sagt med det samme, Nordborg er gået fra at være et udviklingsområde til at 

være et udkantsområde og Dyvig ligger på yderste revle. Populært sagt, så er alle i Nordborg 

i samme båd og vi skal selv sætte sejl, hvis vi vil fremad.  Med andre ord, vi er selv drivkraf-

ten, der såvel enkeltvis og tilsammen kan udvikle og byde på attraktive muligheder for nuvæ-

rende og kommende borgere som har interesse i at dyrke sejlsporten. 

 

Foreningseftersynet er især rettet mod vore vedtægter. Skat og idrættens organisationer har 

for nyligt udgivet et informationshæfte. Hæftet omhandler de skattemæssige forhold, der gør 

sig gældende for foreninger. Et af de krav der opstilles er, at anvendelsen af foreningens mid-

ler ved en eventuel opløsning tilfalder almennyttige formål. 

Vi har desuden kikket på medlemskriteriet og mener tiden er inde til en debat af medlemsbe-

grebet. Mange ægtefæller udfører et stort frivilligt arbejde i klubben, men er samtidig afskå-

ret fra reel indflydelse i klubben. 

 Men man kan blive partsmedlem, uden at medlemskab er nødvendigt. Det hænger ikke sam-

men. Medlemskriterierne vil derfor indgå i beretningen og bestyrelsen håber på en debat her-

om, så vi på en efterfølgende generalforsamling kan tage stilling til en modernisering af med-

lemsbegrebet. 

Igennem mange år har man diskuteret det rimelige i at have 2 forskellige kontingenter for 

medlemmer. Vi finder det urimeligt, at nogle skal betale mere for at andre kan slippe billige-

re. Vi vil gerne fastholde et rimeligt lavt kontingentniveau, men mener at tiden er inde til at 

alle A medlemmer betaler det samme i kontingent. Det vil betyde en nedsættelse for nogle 

medlemmer og en stigning for andre.  

Som tidligere nævnt på denne side har bestyrelsen nedsat et udvalg til at se på de kommende 

års vedligeholdelser og investeringer. Blandt de opgaver som er sat i gang er færdiggørelse af 

renoveringen af bro 5. Til foråret når masterne er kommet ud, vil der blive lagt nyt tag på 

masteskuret og juniorafdelingen. 

Blandt de opgaver som trænger sig på er flydebroen og en tilbygning til kajakmedlemmerne. 

Som så mange andre havne overvejer vi også såvel betalingsanlæg til havnepenge. 

Før jul kom der et opslag på opslagstavlen hvor der bl.a. stod. ”  Husk Dyvig Bådelaug er for 

medlemmerne” Det er vel nøgternt set rigtigt, men hvis det samtidig betyder at vi er nok i os 

selv og ikke tænker på andre, så bliver flokken af sejlsportinteresserede mindre og så bliver 

der god plads på revlen. 

Bestyrelsen 
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Generalforsamling 
 

Dyvig Bådelaug indkalder hermed til generalforsamling i 

klubhuset onsdag den 8. marts 2012 kl. 19.00 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens og udvalgenes beretning 

3. Regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud 
   Bestyrelsen foreslår: 

   At kontingentet  fastsættes til 750 kr. for A medlemmer 

   At kontingent for pensionister udgår 

5. Indkomne forslag 
   Herunder lovændringer 

6. Valg af formand 
   Formanden modtager genvalg 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
   På valg er:  

   Bjarne Jepsen (Modtager genvalg) 

   Anders Bruun (Modtager genvalg) 

   Lejf Møller ( Modtager genvalg) 

   Suppleanter: Frede Rasmussen og Gravers Graversen 

8. Valg af revisor Benny Vikke Madsen og Per Phillipsen 

9. Valg af udvalg 
   Juniorudvalget 

   Sejladsudvalg: Thomas Jakobsen, Bjarne Jepsen, Benny Vigge Madsen, 

Willy Sahl 

   Bladudvalg: Laila Christensen, Frederik Lambertsen  

   Hanne Christiansen, Christian Strojeck 

   Festudvalg: Gerda Sahl (modtager genvalg) 

                           Bente Hansen (modtaget ikke genvalg) 

10. Eventuelt 
 N.B. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,skal være bestyrelsen 

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

 

På bestyrelsens vegne 

Willy Sahl 
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Vedtægtsændringer (Behandles under indkomne forslag) 

 
Ændringsforslagene er markeret med farver. Rød markering = nyt forslag til vedtægter. 

Grøn farve = forslag til vedtægtsændringer som udgår af vedtægterne. 

 

 Begrundelsen for ændringsforslagene kan læses i bestyrelsens orientering der står på den 

plads der normalt benævnes formandssiden. 

I en kendelse fra Landsskatteretten i 2010 blev en forening anset for at være skattepligtig, da 

den ikke havde en opløsningsbestemmelse. Det er derfor særdeles vigtigt, at en forening har 

en opløsningsbestemmelse som bestemmer at formuen skal tilfalde et almennyttigt formål. 

Klubber er som udgangspunkt skattepligtig/selvangivelsespligtig for erhvervsmæssige ind-

tægter fra ikke medlemmer. Udelukkende almennyttige klubber undgår dog skattepligt/

selvangivelsespligt, når indtægterne fuldt ud anvendes i overensstemmelse med klubbens 

almennyttige formål. 

Skat og DIF har udgivet en pjece om foreningsforhold. Pjecen kan hentes på DIF’s hjemme-

side. Love for Dyvig Bådelaug . 

 

§1. 

Laugets navn er DYVIG BÅDELAUG, og dets hjemsted er Dyvig, Nordborg. Laugets stan-

der er hvid med blåt DB og anker i ring med 3 bølgelinier. 

Fartøjer tilhørende laugets medlemmer fører dansk yachtflag. 

 

§2. FORMÅL. 

Laugets formål er at samle og fremme sejlsporten på Nordals, og uddanne ungdommen i sejl-

sport og godt sømandskab. 

 

§3. TILHØRSFORHOLD. 

Lauget er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet denne union love og bestemmelser.     

 
§4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER.  

Senior aktiv A 

Som medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Det er en 

forudsætning for optagelse i lauget, at vedkommende har fast bopæl i Sønderborg kommune. 

Bådejere skal have aktivt medlemskab, ligeledes skal båden være ansvarsforsikret. Der kan 

kun optages aktive medlemmer i den udstrækning, hvor der er /bliver plads ved bådelaugets 

broer til ansøgerens båd.  

 

Passivt medlem. 

Aktive medlemmer som ikke længere har båd kan overgå til at være passivt medlem. Et 

passivt medlem der Igen ønsker at blive aktiv, skal ikke betale nyt indskud hvis begæ-

ringen om overgangen til aktivt medlemskab  fremsættes inden der er gået 2 år fra 

overgangen til passivt medlemskab.  
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Passivt medlem. 

Aktive medlemmer som ikke længere har båd kan overgå til at være passivt medlem. Et 

passivt medlem der Igen ønsker at blive aktiv, skal ikke betale nyt indskud hvis begæ-

ringen om overgangen til aktivt medlemskab  fremsættes inden der er gået 2 år fra 

overgangen til passivt medlemskab.  

 

Alle ansøgere, der optages på venteliste, afkræves et depositum, svarende til 5% af det til 

enhver tid fastsatte indskud, og optages først på venteliste, når omhandlede depositum er 

indbetalt til Dyvig Bådelaug, og de optages da i den rækkefølge, hvor depositum bliver ind-

betalt. Det således indbetalte beløb fratrækkes indskuddet, men tilbagebetales ikke, såfremt 

ønsket om medlemskab trækkes tilbage..Når en ansøger står for tur til optagelse, kontaktes 

den pågældende med oplysning om, at vedkommende nu kan optages. Samtidig udspørges 

vedkommende m.h.t. anskaffelse af båd. 

Har vedkommende ingen båd eller ikke i nær fremtid agter at anskaffe sig båd, kontaktes 

næste ansøger på ventelisten med tilbud om optagelse og så fremdeles. 

Den først adspurgte, henstår stadig øverst på ventelisten og spørges først igen næste gang, 

der kan optages nyt medlem. 

Ved oprettelse af partsforhold, skal den ene part være aktivt medlem i lauget, og de andre 

partejere skal opfylde betingelserne for medlemskab, dog uden at medlemskab er nødven-

digt.  

Enhver oprettelse og ændring af partsforhold skal skriftligt meddeles bestyrelsen. Når en 

partshaver, der ikke er medlem, tager fast bopæl uden for Sønderborg kommune, kan båden 

kræves fjernet fra Dyvig Bådelaug. 

Som medlem i ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen fra 7 år til 17 år. Forældres 

eller værges samtykke skal foreligge. 

Optagne medlemmer kan udelukkes af lauget, når de skifter bopæl, såfremt de ikke opfylder 

ovenstående forudsætninger for optagelse. 

Medlemskab som AKTIV-medlem kan overdrages til nærmeste familie, når denne i øvrigt 

opfylder optagelsesbestemmelserne. Eventuel overdragelse skal godkendes af bestyrelsen. 

Som æresmedlem i Dyvig Bådelaug kan udnævnes en person, der gennem et mangeårigt 

medlemskab i særlig grad har virket for bådelaugets udvikling og positive omdømme. En 

sådan person vil normalt i årenes løb have varetaget tillidsposter i bådelauget. Udnævnelsen 

kan foretages af bådelaugets bestyrelse, når beslutningen herom træffes af et fuldtalligt og 

enigt forum. æresmedlemmer er kontingent frie. 

 

§5. KONTINGENT, INDSKUD. 

Laugets kontingenter og indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalfor-

samling. 

Kontingent og pladsleje opkræves helårligt forud. 

Ved udmeldelse eller eksklusion tilbagebetales det ved indmeldelsen betalte beløb reduceret 

med 1/10 for hvert påbegyndt års medlemskab regnet fra optagelsesdatoen. Det er dog en 

forudsætning at betingelserne i §6, første afsnit er opfyldt. 
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Tekst markeret med grønt udgår. 

Når et juniormedlem overgår til aktivt medlemskab, betales det til enhver tid gældende 

indskud.  

Aktive medlemmer der har opnået den for den enkelte gældende folkepensionsalder, og 

har mindst 3 års anciennitet, vil få nedsat deres kontingent efter følgende betingelser: Har 

medlemmet båd, nedsættes kontingentet til det halve af det normale kontingent. Har med-

lemmet ikke båd, nedsættes kontingentet til det til en hver tid gældende kontingent for pas-

sive medlemmer. Nedsættelsen træder i kraft fra og med første opkrævning der udsendes i 

det kalenderår der følger efter at begge krav er opfyldt.  

 

Bestyrelsesmedlemmer er kontingent fri. 

 

 

§6. UDMELDELSE, EKSKLUSION. 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til laugets formand eller sekretær med 

mindst 14 dages 

varsel til udmeldelsesdato, og at alle udsendte opkrævninger er betalte, ligesom alle nøgler til 

bådelaugets låse skal være afleveret mod tilbagebetaling af erlagt depositum. 

Båd og stativ som medlemmet ejer eller har ejet skal ved udmeldelsen være fjernet fra Dyvig 

Bådelaugs område, ligesom alt grej og affald skal være fjernet. 

Udmeldelsen træder først i kraft så eventuelt restindskud kan tilbagebetales og udsendelse af 

opkrævninger ophøre når ovenstående er bragt i orden. 

Indbetalt kontingent, pladsleje o. l. refunderes ikke. 

Bestyrelsen kan dispensere fra de gældende opsigelsesvarsler. 

Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages 

skriftlig varsel ekskludere vedkommende. 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af 

lauget, før vedkommende har betalt sin gæld til lauget. 

Iøvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.  

Bestyrelsens beslutning herom skal være eenstemmig. 

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at 

fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet og eksklusionen afgjort på den førstkom-

mende ordinære generalforsamling. 

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages 

på en generalforsamling. 

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på generalforsamling, har vedkommende 

medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, 

ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal 

optages som særskilt punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet 

til ændring af laugets love, jvf. § 15. 

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages 

som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som fore-

skrevet til beslutning om eksklusion. 
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§7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den hø-

jeste myndighed i alle laugets anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes 

hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til 

medlemmerne. 

Dagsordenen bekendtgøres sammen med indkaldelsen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af lauget i de sidste 

3 måneder før generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller 

ved anden persons fremmøde med fuldmagt. 

 

§8. DAGSORDEN. 

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens og udvalgenes beretninger. 

3. Regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

8. Valg af revisorer. 

9. Valg af udvalg. 

10. Eventuelt. 

 

§9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-

des, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom 

til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, 

at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes be-

handlet. Om indkaldelsesmåden gælder bestemmelserne i § 7. 

 

 

§10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE m.v. (læs også § 15) 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelse skal på forlangende af 15 stemmeberetti-

gede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved 

simpel stemmeflertal, jfr. dog §§ 15 og 16. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra 3 stemmeberettigede 

medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion 

skal foregå skriftligt. Der tages referat fra generalforsamlingen, der underskrives af dirigen-

ten og referenten. 

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forebringes på sam-

me generalforsamling. 
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§11. BESTYRELSE, VALG. 

Laugets daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer lauget i alle forhold. Dens 

på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter lau-

get. 

Bestyrelsen består af en formand og 7 bestyrelsesmedlemmer (kasserer, sekretær, materiale-

forvalter, pladsformand, broformand, havneformand og klubhusformand) og vælges for 2 år 

ad gangen af den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen udpeger 1 bestyrelsesmedlem til samtidig at fungere som næstformand. 

Formanden vælges ved særlig afstemning for 1 år ad gangen. 

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen, den suppleant med flest stemmer er 1. supple-

ant. 

 

§12. KONSTITUERING. 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest -dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen, på 

et bestyrelsesmåde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næst-

formand eller sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden, herunder regler for daglig drift. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt 

formanden eller næstformanden er tilstede. 

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er for-

mandens (næstformandens) stemme afgørende. 

Over bestyrelsens handlinger føres et referat, der udsendes til bestyrelsens medlemmer. 

 

§13. REGNSKAB. 

Laugets regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal, senest 14 dage før generalforsamlin-

gen, afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revi-

sorerne. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegninger af revisorerne, den 

ordinære generalforsamling til godkendelse. 

§14. REVISION. 

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 1 år af gangen. 

Revisorerne skal hvert år i februar/marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at 

beholdnignen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

§15. LOVÆNDRINGER. 

Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 75% af de afgivne 

stemmer er for forslaget. Lovændringer påføres generalforsamlingens dagsorden. 

 

§16. LAUGETS OPHÆVELSE. 

Bestemmelse om laugets ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra-

ordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50% af laugets 

medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 75% af de afgivne stem-

mer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings-

dygtig, indkaldes en generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stem-

meflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.  
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På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal for-

holdes  med laugets formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemme-

flerhed her er tilstrækkelig.  

På en generalforsamling, hvor foreningens eventuelle ophævelse besluttes, skal der 

samtidig træffes beslutning om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder 

fast ejendom og løsøre. 

Da klubben har et almennyttigt formål, kan udlodning af klubbens indtægter og for-

mue udelukkende anvendes til almennyttige og almenvelgørende formål, som kommer 

sejler klublivet og sejlsportsinteresser til gode, specielt i Sønderborg Kommune. 

 

Generalforsamlingen 

2011. 

 

 

Fastsættelse af kontingent og indskud. 
Bestyrelsen foreslår.: 

 At  A kontingentet fastsættes til 750 kr.  

At kontingent for ægtefælle/partner fastsættes til 100 kr. 

At kontingent for passive medlemmer er uændret 150 kr. 

 

 

Begrundelse. 

Bestyrelsen mener det er urimeligt, at nogle skal betale mere i kontingent for at andre kan 

slippe billigere og have samme rettigheder. 

Forslaget er næsten økonomisk neutralt for bådelauget, idet der er 35 medlemmer der betaler 

450 kr. og 94 medlemmer der betaler 900 kr. Et uændret kontingent vil give 100350 kr. i 

klubkassen og det nye forslag giver 96.750 kr. 

 

 

 

 

 

E GAF Redaktion orientere 

 

Redaktionen har fået sin egen E-mail adresse: egafdyvig@gmail.com  

Vi vil også gerne høre fra dem som vil modtage E GAF pr. mail, der ved sparer vi porto og 

udgifter til trykkeriet. 
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      Bro 5. 
  

Broen er nu fornyet fra yderst til inderst. Ved hjælp fra medlemmers store arbejdsindsats er 

broen blevet meget flot og især stabil at færdes på. Det har været en stor fornøjelse at se den 

store ihærdighed, der er lagt for dagen for at få broen gjort færdig. Medlemmer der gerne vil 

give et nap med de resterende broer må gerne henvende sig til broformanden, så vi på sigt 

kan får de resterende broer på samme standard som bro 5. 

Tak for indsatsen ved bro 5. 

  

Broformanden 
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   Sjældent besøg i Dyvig 

 
Fredag den 6. januar 2012  havde vi besøg af den Spættet sæl 

Den spættet sæl er Danmarks almindeligste sæl. 

Den holder til mange steder i Danmark , hvor der sjældent kommer mennesker og forstyrrer. 

Den findes i Kattegat, Skagerrak, Limfjorden, Øresund, Østersøen og Vadehavet. 

Spættet sæl er Danmarks næststørste rovdyr og er kun overgået af Gråsælen. Spættet sæl 

måler cirka 80 cm  ved fødslen og vejer cirka 9 kg. Hunner og hanner bliver køndsmodne 

ved cirka 130 cm’s længde, hvilket svare til at de er 3-5 år gamle. Der er ikke nogen særlig 

forskel på kønnene. De voksne hunner bliver i gennemsnit 146 cm og 67 kg, og hannerne 

bliver i gennemsnit 156 cm og 75 kg. Den ældste spættet sæl man kender til blev 36 år gam-

mel. De fleste kønsmodne hunner får en unge hvert år. 

Som alle sæler lever spættet sæl både på og i vandet. De går på land for at hvile. Yngle og 

skifte pels. Den maver sig frem med larveagtige bevægelser og vover sig sjældent mere end 

nogle få meret op på stranden. Spættet sæl er altid klar til at flygte ned i sit foretrukne ele-

ment – vandet, hvor den er hurtig og elegant. Den spættet sæl er oftest neddykker i 1 - 10 

minutter, men kan i sjældnere tilfælde holde sig neddykker endnu længere tid. 

Spættet sæl kan uden problemer søge føde ved bunden i de relativt lavvandede danske far-

vande, som sjældent overstiger 50 meter. 

 

I 1977 blev sælerne totalfredet efter mange års intensiv jagt og de har været fredet siden. 

Hvert år giver Skov - og Naturstyrelsen dog dispensation til, at nogle fiskere kan skyde gan-

ske få sæler, som kommer for tæt på deres garn. 

Laila  

Foto Bjarne Vind 
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    Højvande i Dyvig 
 

Fredag d. 6. januar 2012. DMI forventede en vandstand i Sønderborg på 1,52 meter over det 

normale niveau omkring kl. 13. det skyldes at der tirsdag aften blæste fra vest og pressede 

vand ind i Østersøen, hvor vandet stod over en meter højere end normalt. 

Her stod det og ventede på, at vinden ville vende, hvilket ville ske i løbet af fredag nat og så 

ville vandet løbe tilbage, men da der samtidig var en kraftig vind fra nord, blev vandet bloke-

ret i at løbe tilbage i Kattegat, og dermed endte det i den sydvestlige del af Østersøen—midt i  

Det Fynske Øhav, samt de sønderjyske fjorde. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Bjarne Vind har sendt 

billeder af højvandet i 

Dyvig 

 

 

 

 

 

 

 

Grillpladsen ved bro 3 
Se hvor vandet løber til 
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