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Klub og Bådelaug 

Bestyrelsen 

Udvalg (fortsættes bagest i bladet) 

Havnemester 

 

Christian Strojek 

Tlf. 2751 8033 

Formand 

Willy Sahl 

Arnbjergvej 18, 6430 Nordborg 

Tlf. 7445 3312 

Mail: sahl@post10.tele.dk 

Broformand 

Anders Bruun 

Ellehave 4, 6430 Nordborg 

Tlf. 7445 3396 

Mail: skottie@bbsyd.dk 

Kasserer 

Bjarne Jepsen 

Nyvej 10, 6430 Nordborg 

Tlf. 7445 2161 

Mail: bjarnejepsen@hotmail.com 

Klubhusinspektør 

Lise Nielsen 

Mellemvej 1, 6430 Nordborg 

Tlf. 2492 7883 

Mail: LiseN38@live.dk 

Sekretær 

Lejf Møller 

Præstegårdsvej 2, 6430 Nordborg 

Tlf. 2140 8186 

Mail: Dyvig@spiler.dk 

Næstformand 

Ebbe Enøe 

Th. Brorsensvej 80, 2.tv, 6430 Nordborg 

Tlf. 7442 5665 

Mail: eeno@sonderborg.dk 

Havneformand 

Erik Petz  

Færgevej 42, 6430 Nordborg  

Tlf. 2130 3252  

Mail: erikpetz@live.dk 

Pladsformand 

Erhard C. Thomsen 

Søholmvej 18, 6430 Nordborg 

Tlf. 7445 4430 

Mail: erhard.thomsen@mail.tele.dk 

Juniorafdelingen 
 

Kontaktperson: 

Gitte Bak Petersen 

Lyøvej 25, 6430 Nordborg 

Tlf. 2230 9438 

 

 

Kasserer: 

Kell Jürgensen 

Blomsterlyst 3, 6430 Nordborg 

Tlf. 7445 2849 
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Redaktionen tror at 
formanden ønsker 
os alle en Glædelig 
jul og et Godt nytår 

 

Generalforsamling med opbakning 
 

De ca. 70 fremmødte til generalforsamlingen var ikke i tvivl. Der var ingen spørgsmål til 

beretningen som blev godkendt uden kommentarer. Dermed står det klart, at medlem-

merne står bag bestyrelsens ønske om klar afstandstagen fra en debatform, der indholds-

mæssigt ikke tjener nogen formål og at den daglige omgangstone i bådelauget skal ske 

på måde, så sladder og mistænkeliggørelse ikke kendetegner hverdagen i Dyvig. 

 

Både fremmødet og tilkendegivelserne på generalforsamlingen viste, at medlemmerne 

anerkender den arbejdsindsats som bestyrelsen investerer i klubben og at man har tillid 

til den måde vi driver klubben på. Dermed anerkendes også, at der både er et forenings-

liv men også en forretning der skal drives med omtanke. 

 

Det store fremmøde kom ikke bag på os og derfor var det godt, at vi havde besluttet at 

flytte generalforsamlingen til Idrætscentret. For dem som ikke havde mulighed for at 

deltage i generalforsamlingen er der mulighed for at se såvel beretning som regnskab 

som ligger frit tilgængeligt i klubhuset. 

 

Vi har konstitueret os og flyttet rundt på opgavefordelingen, så bestyrelsesarbejdet i hø-

jere grad afspejler den tid og engagement de enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulig-

hed for at investere i bestyrelsesarbejdet. Det giver både et større engagement og en bed-

re trivsel i bestyrelsesarbejdet. 

 

Vi har gennem de seneste år haft megen fokus på at bevæge os derhen, hvor vores med-

lemsblad bruges til at kommunikere både bestyrelsens beslutninger, men også de overve-

jelser vi gør os om fremtiden. Derfor er vi  glad for, at det lykkedes at videreføre vores 

medlemsblad. Et blad kan kun overleve hvis det fodres med stof og her har i alle en op-

gave med at bidrage. 

 

Vi har ikke været specielt stolt over vores hjemmeside og slet ikke over den manglende 

ajourføring af kalenderen. Det kan vi gøre bedre og det vil der blive arbejdet intenst på. 

 

Vi er som tursejlere lige så mangfoldig en flok, som der er sejlere til. Vi har hver især 

forskellige ønsker til oplevelser, men fælles for alle er et ønske om at opleve naturen og 

iagttage de mange facetter den byder på. 

I ”gamle” dage var det glæden ved at kunne navigere, læse søkort og finde vej -  ikke 

bare en oplevelse, men en nødvendighed for at komme sikkert frem. I dag er der mange 

der finder glæde ved at shoppe i udstyrsforretninger og studere det nyeste navigationsud-

styr. Dansk Sejlunions tursejler- app er på vej til at blive en af vore vigtigste kommuni-

kationsmæssige platforme. App`en er ved udgangen af 2012 downloadet cirka 18.000 

gange og den er tilføjet yderligere funktionalitet med detaljeret havnedato. 
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Dansk sejlunion har ligeledes indkøbt 25 udenlandsk producerede videoer om sejlads. 

Videoerne kommer rundt om stort set alle tænkelige emner, fx havnemanøvrer, sejltrim, 

knob og navigation. Alle videoerne er nu indtalt med dansk speak, og de bliver fra for-

året 2013 tilgængelige for medlemmer via Dansk Sejlunions hjemmeside. 

 

Jeg ønsker alle en god sejlersæson 

 

Willy Sahl 

 

Standerhejsning 
 

Årets Standerhejsning blev lidt anderledes end normalt. 

 

Vejret var rigtig flot, men temmelig vinteragtigt. Frosten havde stadig sit tag i Dyvig, så 

fortalen blev valgt at tage indendørs i 

klubhuset. 

 

Betalingsanlæg og hjertestarter er bestilt, 

og er på vej, og vil blive installeret til den 

kommende sejler- sæson. Der er stadig 

ledige pladser på kurset der skal til for 

at kende til brugen af hjertestarteren. 

 

Og så skulle flaget til tops. Det gik også 

anderledes end det plejer … da flaget var 

ca. ½ oppe fik de gæve flagsættere tilråb 

om at ”snoren er ved at springe” - men 

”det har vi set, den bliver skiftet senere lød svaret på det”. Men ak, næsten oppe, hang 

flaget pludseligt som en stor flot hvid drage, i én snor. 

 

Men humøret var heldigvis stadig højt, 

og vi trak indenfor i klubhuset igen til 

anden del, og fort- sat hygge. Til denne 

standerhejsning blev der serveret kogte 

pølser, det er nok første gang i bådelau-

gets historie, at det var så koldt at grillen 

ikke kom i gang.  

- o — o — o — o - 
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Festudvalgets ”plan-b” gjorde at det lykkedes: 

 

Inde i klubhuset blev vi præsenteret 

for en skatte kiste.  

 

Willy slog på klokken, og fortalte at 

Dyvig Bådelaug havde modtaget en 

blank metal-kiste, svøbt ind i grøn 

plastic. 

 

 

 

 

 

Skatten var en guldgrube af billeder fra Stoffer og Inger Nielsen. 

 

Interessen var stor for at gennemgå 

indholdet, og flere kun- ne genkende 

sig selv og flere andre, samt tidlige-

re ”skiv” og situationer på billeder-

ne. 

 

 

 

 

 

 

- o — o — o — o - 

Bestyrelsens konstituering 

 

 Formand:  Willy Sahl (valgt af generalforsamlingen) 

 Sekretær:  Lejf Møller 

 Havneformand: Erik Petz 

 Kasserer:  Bjarne Jepsen 

 Pladsformand: Erhard Thomsen 

 Næstformand: Ebbe Enøe 

 Broformand:  Anders Bruun 

 Klubhusbestyrer: Lise Nielsen 
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Information fra bestyrelsen 
 

Opkrævning 

Bjarne Jepsen (kasserer)  

 

Vi har den 16. marts lavet alle opkrævninger for kontingent, pladsleje, op- og  søsætning 

m.m. Vi fandt ud af at alt for mange ikke kan huske deres medlemsnummer, når de skri-

ver sig på til søsætning og optagning, og de gætter sig så til et "cirka" nummer. 

 

Så husk rigtig nummer når I skriver jer på. Husk også adresse ændring, samt meddel hvis 

man får anden båd. 

  

Betaling er til 30 april. Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr på 100 kr. 

  

Fordeling af pladser 

Christian og Erik Petz (Havnemester og Havneformand)  

  

Havnemesteren og/eller Havneformanden vil gerne have besked hvis der er medlemmer 

der ikke kommer i år, eller vil sælge, så der kan disponeres med hensyn til fordeling af 

pladser. 

 

Der er flere nye medlemmer på vej, og dem vil vi gerne kunne give besked ang. plads så 

hurtigt som muligt. 

 

Indkaldelse til oprydning på pladsen 

Erhard Thomsen (Pladsformand) 

 

Lørdag den 4. maj 2013 kl. 10:00, Efter oprydningen er der pølser og øl. 

Mød talstærkt op og vær behjælpelig med at vi kan tilbyde os selv og de mange sejlende 

gæster rene og pæne omgivelser på havnepladsen i Dyvig. 
 

 

Nye Medlemmer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Jensen, Stevning. Finn er en 

garvet motor- bådssejler med 30 års 

erfaring, han har lige erhvervet sig en Starlett 21, som nu skal klargøres til søsætning. 
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E GAF redaktionen 
 

Vi - Elsebeth og Andy, blev valgt som de nye bladbestyrere, på generalforsamlingen d. 

6. marts i år. Vi havde snakket lidt derhjemme inden generalforsamlingen, om at vi kun-

ne melde os på banen, men regnede egentligt med at der var så mange der gerne ville 

fortsætte arbejdet, at vi ikke behøvede det. Det viste sig dog at det blev anderledes, vi 

blev foreslået … tak Frede & Uffe :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takker for tilliden til at vi kan drive det lige så godt videre som Hanne og Laila, og 

alle deres forgængere har gjort. 

 

Bladet er nu en 32 år gammel tradition, vi ser bladet som en vigtig del af Bådelaugets 

aktiviteter, og vil derfor selvfølgeligt gøre vores bedste. 

 

Men - som alle nok også ved, så er det vigtigt at ”redaktionen” får materiale fra medlem-

merne at arbejde med ! 

Gæster på besøg 
 

Her er datoerne for de klubber 

der har meddelt deres ankomst til Dyvig 

 

23-27-28 April Langturssejlerne 

18-19-20 Maj Kolding Sejlklub 

04  Juni Kieler Sejlklub 

 

07-08-09 Juni Danske Tursejlere. Til dette arrangement har vi brug for en del  

   hjælpere. Interesserede bedes kontakte Christian Havnemester 

   og aftale nærmere 

 

15-16  Juni Aabenraa og Assens Sejlklubber 

22-23  Juni Haderslev Sejlklub 

30-31  Aug. Nordborg Træf 
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Lidt om os 

 

Vi er relativt nye medlemmer i Dyvig Bådelaug, startede i 2006, men har haft vores gang 

i Dyvig gennem de sidste ca. 20 år, vi var faste vintergæster. Vi havde tidligere båden 

liggende ovre ved Kroen, sammen med de øvrige medlemmer af Dyvig Bro Bådelaug, 

indtil vi flyttede fra Kroen. 

 

Vores båd er en ældre Naver 29, som ligger ved bro 5. Vi har for nogle år sider deltaget i 

nogle enkelte onsdags kapsejladser, men både vi og Naveren, vi egner os nok mest til 

hyggesejlads, og så som tilskuere når der skal sejles kap, må vi konstatere. 

 

Vi bor i Havnbjerg og har to piger på henholdsvis 17 og 18, de har været flittige medsej-

lere gennem mange år, men det har knebet med interessen de sidste par år, så det bliver 

nok kun til at de tager med på badeture og andre småture de næste par år. 

 

Hvad med bladet 

 

Bladet har fast f.eks. Formandens side, men vi vil egentligt også gerne have løbende 

information fra udvalgene og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, fint hvis I vil bidrage 

med nogle linjer og billeder til hvert blad, så vi kan se hvad der rører sig mht. aktiviteter 

og tanker omkring sejlads, træning, udbygning, gæster, vedligehold osv. i jeres område. 

 

Ikke mindst vil vi gerne have at I bidrager med at give os datoer på arrangementerne i 

klubben, så vi kan have en opdateret kalender med i bladet, for den resterende del af året. 

 

Noget af det vi selv har set frem til når bladet dukker op i postkassen, det er rejsebeskri-

velser fra medlemmer der har været på ture, korte såvel som lange. Det er i hvert fald 

noget af den slags materiale I endeligt må bidrage med. 

 

Der er også forslag om at vi introducerer nye medlemme, både med billede af dem selv 

og ”skiv”, vi synes også at en introduktion af nye udvalgs og bestyrelsesmedlemmer er 

en god ting. Så igen, send os nogle ord + billede. 

 

Er der emner som ønskes i bladet, hører vi meget gerne fra jer. Bladet har bl.a. også tidli-

gere været brugt til meningsudvekslinger, og holdes debatten i en konstruktiv, god og 

saglig tone, så kan bladet nok også bruges til det fremover. 

 

Vi regner med at bladet og vores net-hjemmeside vil kunne supplere hinanden med op-

lysninger, hjemmesiden er lidt mere dynamisk end bladet der kun udkommer ca. hver 

anden måned, men vi vil forsøge at afstemme med Webmasteren. 

 

Er listen med kontaktpersoner korrekt ? 

 

Vi vil meget gerne høre hvis der skal rettes i f. eks. listen af udvalgsmedlemmer, det 

være sig navne såvel som tlf. numre, e-mail, m.v. på forhånd tak. 
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 Generalforsamlingen Dyvig Bådelaug 060313 

Antal Fremmødte: 91 

Antal stemmeberettigede:79 

Fuldmagter: 2 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Gravers Graversen 

Gravers valgt ! 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

Da lovændringer skal være med udsendt i dagsordenen, kan vi ikke ændre i 

lovteksten med hensyn til Britta’s forslag, og forslaget bliver derfor ikke be-

handlet i år. 

Formandens og udvalgenes beretning 

Formandens beretning: Udvalgenes beretning er indfattet  i beretningen fra 

formanden. Beretningerne godkendt 

Kapsejlads udvalget fortsætter på samme vis som forrige år, 

E-GAF, Laila fortæller at hun stopper som redaktør, men gerne vil hjælpe nye i 

 gang. 

Knobet : ingen bemærkninger 

Regnskab 

Revideret regnskab vedlagt. 

Bjarne forklarer regnskabet. 

Aktiver: der mangler værdien af kajakkerne, ca. 100.000 kr. som kommer med 

 næste år. 

Preben fik oplyst prisen for julefrokosten fra ”cafe- friends”, knap 7000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

Fastsættelse af kontingent og indskud 

Kontingent er uændret 900 kr. for A-medlemmer og 450 kr. for pensionister 

Indskud er uændret  11000 kr. 

Godkendt 



 11 

 

Indkomne forslag: 

Britta Sahl:  Udskydes til en evt. ekstraordinær generalforsamling 

Forslag til lovændring: 

§ 5 kontingent, indskud 

 ”Aktive medlemmer der har opnået den for den enkelte gældende folkepensions

 alder, og har mindst 3 års anciennitet, vil få nedsat deres kontingent efter følgen

 de betingelser:  

Har medlemmet båd, nedsættes kontingentet til det halve af det normale kontin-

gent. Har medlemmet ikke båd, nedsættes kontingentet til det til en hver tid 

gældende kontingent for passive medlemmer. Nedsættelsen træder i kraft fra og 

med første opkrævning der udsendes i det kalenderår der følger efter at begge 

krav er opfyldt.” (udgår) 

 

”Alle A medlemmer i Dyvig Bådelaug betaler det samme i kontingent uan-

set alder. ”(ændring) Udgår 

Preben Nielsen: 

Forslag som jeg gerne vil have taget op til afstemning ved Generalforsamlin

 gen : 

  

  

Tilbage betaling af bestyrelsens julefrokost som i har haft på Cafe Frendes i 

Januar og oplysninger om hvad den fest har kostet Medlemmerne. 

  

Jule frokosten har kostet 7000 kr. 

Preben Nielsen og Peter Matthiesen mener at der godt kunne være en større 

anerkendelse af det frivillige arbejde i bådelauget. 

Peter M: Så længe det har med penge at gøre, må det fastsættes i en regel om 

hvorvidt det er i orden at der bruges nogle penge på jule frokost eller ej. 

Preben ønsker stadig en afstemning. 

Andre fortæller at bestyrelsen gør det godt. 

Et medlem mener at vi ikke kan tillade os at stemme om forslaget, da vi så skal 

15 – 20 år tilbage for at lave samme opkrævning. 

Et medlem mener at vi skal passe på at vi ikke kommer ud på et skråplan, der er 

masser af arbejde der ikke belønnes andet end ved de forsamlinger som vi har, 

hvor vi får en pølse og en øl. 

Willy bemærker, at det er godt at få vendt på generalforsamlingen, og fortæller 

hvorfor han også har nævnt det i beretningen. 
 

 Forslaget blev ikke sat til afstemning og er dermed bortfaldet  
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Forslag om at der kommer et Årligt medlems møde en gang om Året så med-

lemmerne også kan komme med foreslag til klubben , da den er for top styret af 

dig Wiily. 

 

Emnet blev diskuteret og sat til afstemning. 

Afstemning : 

4 stemmer for 

20 stemmer mod   

                                                Under DIV Forslag ønskes : 

  

At de opgaver det kommer ang. det ny betalings anlæg skal ud liscteres til flere 

elektrikker , da der jo er flere Elektrikker som dem i Langesø og som du jo er 

Familie med . 

Et medlem fortæller: For at udlicitere, skal der laves et større skrivebordsar-

bejde, hvilket han mener at man ikke kan pålægge en bestyrelse. 

Et medlem mener at bestyrelse er sat til at forvalte de midler og håndværkere 

der skal bruges. 

Britta fortæller bestemt, at Willy ikke er i familie med Flemming fra Als VVS og 

El. 

 Forslaget trækkes tilbage, og udgår dermed. 

 

Peter Franson 

Forslag til lovændring: 

Vedr. generalfosamling den 6.3.2013. 

Under punktet indkomne forslag, har jeg et ønske om, at vi til næste års gene-

ralforsamling, for et punkt på dagsordnen, der lyder: Fremlæggelse af et bud-

get for det indeværende regnskabsår, og evt. et rammebudget for det efter-

følgende regnskabsår, til godkendelse. 

Willy: 

Langt hen af vejen er det fint at arbejde med budgetter, i bådelaugets regi er 

der ikke mange ændringer i forhold til sidste regnskabs år. Så et budget kunne 

måske bare fordyre nogle af aktiviteterne, idet at vi så bliver nød til at betale os 

fra noget af det frivillige arbejde, idet vi ikke kan ind plane frivilligt arbejde i et 

budget. 

Medlem: I et budget kunne man fortælle om de større arbejder der skal udføres. 

Medlem: I forslaget står at budgettet skal godkendes, det er en dårlig ide. 

Medlem: vi får orientering nok under medlemsmøderne. 

Forslaget trækkes tilbage, og der afstemmes derfor ikke. 

PAUSE 
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Valg af formand 

Formanden modtager genvalg 

Willy genvalgt  

Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg er:  

Jørgen Ellegaard, modtager ikke genvalg 

Erhard Thomsen foreslås og vælges 

Ebbe Enøe, modtager genvalg (genvalgt) 

Erik Petz, modtager genvalg (genvalgt) 

Lise Nielsen, modtager genvalg (genvalgt) 

Suppleanter: Frede Rasmussen og Gravers Graversen 

De to suppleanter ønsker ikke genvalg 

Der foreslås John Dyrvig Jensen og Gert Sommerlund 

De blev begge valgt som suppleanter. 

Valg af revisor Benny Vikke Madsen og Erhart Thomsen 

Benny fortætter, en ny revisor skal vælges da Erhart er blevet valt ind i besty-

relsen. 

Jens Kristensen, blev foreslået og valgt som revisor. 

  

Valg af udvalg 

  Juniorudvalget: selvstyrende. 

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

Sahl: fortsætter  

  Bladudvalg: Andy og Elsebeth , blev overtalt og valgt. 

 Festudvalg: Gerda Sahl (modtager   genvalg) valgt 

 Dorit Harvest (modtager genvalg) valgt 

 

Eventuelt 

Detlef: hvor blev brugt børsmarkedet af.. Detlef vil gerne arrangere brugt børs 

markedet i 2013, flere slutter op om at hjælpe til som medhjælpere. 
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Ebbe fortæller om det nye masteskur, der foreligger tegninger. 

 

Preben: Bliver havnemesterautomaten sat op i år? Willy svarer: sandsynligvis 

bliver den sat op, men vi skal lige have alle udgifter på plads, inden vi kan sige 

noget endeligt. 

 

Kedde: Tursejleren kommer den 7 – 8 Juni, og han mangler frivillige medhjæl-

pere, henvendelse til Kedde. 

 

Svend Åge Betalingsautomat: bliver den med kort og kontanter?  Ja det gør 

den. 

 

Franson: hvad koster automaten? Betalingsmodulet med tilbehør koster ca. 

123.000 kr. 

Elstandere koster ca. 220.000 kr. men det skal udvides lidt da der ikke er El-

standere nok i det afgivende tilbud. Hertil kommer monteringsudgifter. 

 

Er der indhentet erfraring fra andre havne, for dem i Svendborg er ikke gode? 

Ja der er kigget på forskellige firma, og BEAS ser ud til at være det nemmeste 

og mest driftsikre. 

 

Preben : er det en ide at gøre broerne færdig først ? Willy: måske, men vi tror 

at Betalingsanlægget skal sættes i gang nu. 

 

Kedde: Var det en ide kun at indføre dem på de broer der er færdige?. Nej, vi 

bliver nød til at indføre det med ”ét slag”. 
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Peter: får vi som klubmedlemmer el på samme vilkår som gæsteliggere ? . Både 

ja og nej, Du skal ha et kort, men det er endnu ikke fastsat hvad det skal koste. 

 

Preben: Der er nogle søsætninger, og der står et par både i vejen, kan de blive 

flyttet? 

Willy, ja det er noget rod, men nu står de der… Detlefs kan flyttes der er hjul 

på, Kedde tager fat i ejeren af den anden båd. 

 

Flemming Post: kan vi få ryddet bjerget for gamle stativer ? Willy tager fat i 

Uniskrap på et tidspunkt. 

Vejen er privat vej, og den er ved at være ødelagt, af de store maskiner som 

landmanden bruge på denne. Landmanden har efter sigende tilbudt at han ger-

ne vil hjælpe med at renovere vejen. 

Landmanden burde indkaldes til et møde med bestyrelsen, for at få bestemt ved-

ligeholdelsen og brugen af ”bakke” vejen fra bådelauget og op, samt vejen 

oppe på bakken. 

Et medlem spørger til, hvem der har erstatningspligten hvis der sker noget? Det 

være sig både materielt men også andre ulykker. 

Der fastslås at Bådelauget har ikke nogen erstatnings pligt. Evt. kunne der sæt-

tes et skilt op med færdsel på eget ansvar. 

 

Willy vil tage en sank med landmanden. 

 

Afsluttende bemærkning: 

Tak for bidrag til debatten og tak til medlemmer for deres arbejde. 

 

21:15 afsluttet. 

Godkendt af Gravers Graversen (dirigent), Lejf Møller (Protokol fører), samt bestyrel-

sen. d.19/3 - 2013 
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Kommende arrangementer 
 

Foredrag af Kent Münck: ”Mit liv som lydmand i Danmarks Radio gennem 40 år. ” 

Den 24. april kl. 19.00 i Klubhuset 

Tilmelding senest den 22. april til Willy Sahl 

Kent Münck har været lydtekniker på Danmarks radio gen-

nem 40 år, først på radioen og senere på TV. Han har bl.a. 

stået for lydsiden på optagelserne til nissebanden på Grøn-

land og senere på TV, hvor den største opgave var det in-

ternationale Melodi grand Prix i Idrætsparken i 2001. 

For nogle få år siden flyttede han til Augustenhof og er 

medlem af Dyvig Bådelaug, hvor han igennem nogle år 

sejlede i sin Nordborg 26 sejlbåd. 
 

Information fra udvalgene 
[Her er der sikkert noget info næste gang] 

 

 

Kalender 
 

24. april kl. 19:00  Foredrag af Kent Münck: ”Mit liv som 

     lydmand i Danmarks Radio gennem 40 år.” 

 

25. april kl. 7:00  2. søsætning 

27. april kl. 7:00  3. søsætning 

 

 4. maj  kl. 10:00  Oprydning på pladsen, pølser og øl bagefter 

 

13. maj kl. 9:00-13:00 1. Hjertestarterkursus, klubhuset 

13. maj Kl. 13:15-17:15 2. Hjertestarterkursus, klubhuset 

 

23. juni    Sankt Hansbål, info senere + på hjemmesiden 
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Hjertestarter  
 

Så er vi klar med en dato for kursus i at bruge en hjertestarter, de som har meldt sig be-

des kontakte Bente på tlf.: 2361 3341 og oplyse om hvilket hold de vil med på. 

Vi har brug for mange medlemmer som har lyst til at deltage. I skal også tilmelde jer til 

Bente og oplyse hvilket hold I ønsker at deltage på. 

 

 
 

Praktisk påklædning anbefales, da en del af de praktiske øvelser foregår på gulvet.  

Søfarten 
 

301. (T). Danmark. Lillebælt. Als Sund. Kong Christian X’s Bro. Vedligeholdelsesarbej-

de. Mindre gennemsejlingsbredde. Advarsel. 

Tid. Indtil 5. maj 2013. Position. 54 54,660 N 9 46,965 E. 

Detaljer. I anførte tidsrum udføres vedligeholdelsesarbejde i gennemsejlingsfagets SW-

lige hjørne på  ovennævnte bro. Arbejdet udføres fra stillads, hvorved gennemsejlings-

bredden er reduceret  med ca. 1 m. Stilladset er markeret med hvidt nedadrettet lys. 

Søkort. 155.  Publikation. www.danskehavnelods.dk. [J.nr. 2013004644]. 

 

(Sønderborg Havn og SFS 13. marts 2013) 

Fadder lokalitet Dyvig bådelaug 

Grundkursus 

a´6 personer 

2 x hjertestarter grundkursus a´4 timer 

( 2 kurser med  6 personer på hvert kursus ) 

  

Dato Mandag d.13.Maj 2013 

Klokken 09.00 til 13.00 og 13.15 til 17.15 

Kontaktperson Bente Rasmussen 

Telefonnummer, mail 2361 3341           kbm@bbsyd.dk 

  

Kursus adresse Dyvig bådelaug 1  6430 Nordborg 

Instruktør Michael V Reif 

    

- o — o — o — o - 

mailto:kbm@bbsyd.dk
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Udvalg fortsat 

Sejlads udvalg 
Benny Vikke Madsen                 

Tlf. 7445 2336          

Mail: madsen.fam@mail.dk 

 

Kent Münch                               

Tlf. 4920 3224           

Mail: kwm@tdcadsl.dk 

Thomas Fønsskov Jakobsen      

Tlf. 2634 2225           

Mail: TFJ@live.dk 

Willy Sahl                                   

Tlf. 7445 3312           

Mail: sahl@post10.tele.dk 

Bjarne Jepsen                           

Tlf. 7445 2161          

Mail: bjarnejepsen@hotmail.com 

 

Støtteforeningen "Knobet" 
Edith Nielsen 

Tlf. 7445 8081 

 

 

Inge Skov Pedersen 

Tlf. 7445 1090 

Jytte Thomsen 

Tlf. 7445 3783 

 

Festudvalg 
Gerda Sahl 

Tlf. 7445 3312 

Mail: sahl@post10.tele.dk 

  

Doris Harvest 

Skovtoften 11, 6430 Nordborg 

Tlf. 2173 8516 

Webmaster 
Lejf Møller 

Tlf. 2140 8186 

Mail: dyvig@spiler.dk 

Hjemmeside: www.db-dyvig.dk 

Kajakafdelingen 
Jimmi Astrup 

Mail: Formand@Nordalskajakklub.dk 

Klubbladet E GAF 
Elsebeth og Andy Schøn 

Kastanievej 11, 6430 Nordborg 

Tlf. 7449 1401 

Mail: els_as@tiscali.dk 

 

 

 

Bladets mail: 

Mail: egafdyvig@gmail.com 

 

mailto:madsen.fam@mail.dk
mailto:kwm@tdcadsl.dk
mailto:TFJ@live.dk
mailto:sahl@post10.tele.dk
mailto:bjarnejepsen@hotmail.com
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Afsender: 
E GAF, redaktionen 
Elsebeth og Andy Schøn 
Kastanievej 11 
6430 Nordborg 

Deadline for næste nummer : 
31. maj 2013 

 

ISBN 1603-8991   32. årgang 

Vi du have E GAF pr. mail ? 

 

Der er mulighed for at få bladet sendt pr. mail i 

PDF format. 

Du kan vælge udelukkende at få det pr. mail, eller 

både i papirform og pr. mail. 

Send venligst redaktionen en mail, hvis PDF 

version pr. mail ønskes tilsendt. 

Vinterstemning i Dyvig 


