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Formandens side 

 
Dansk Sejlunion svarer  

 
Den 8. april modtog vi en mail fra Dansk Sejlunion med svar på vore forespørgsel 
om fortolkning af standardvedtægterne. Svaret giver ikke et entydigt svar på hvordan 
man kan fravige standardvedtægterne og det fremgår også klart, at vores nuværende 
vedtægter ikke lever op til kravene i standardvedtægterne. 
Svaret giver ikke anledning til at vi vil foreslå ændringer her og nu. Vi afventer re-
sultatet af den dialog Dansk sejlunion skal have med DIF om at revidere rammerne 
for klubbernes selvstyre. En dialog der har til formål at sikre medlemsforeningerne 
størst mulig egen bestemmelse i relation til interne forhold. Svaret fra Dansk sejluni-
on kan ses andet sted i bladet. 
Havnen har i maj måned summet af liv og aktiviteter. Sidste år blev der påbegyndt et 
større malerarbejde og her i foråret er dette arbejde videreført. Mange frivillige har 
givet en hånd med og til pinse er alle vore bygninger nymalet. Der er blevet sat et 
nyt læhegn op ved bro 5. Cykelstativerne er blevet flyttet og står nu mere hensigts-
mæssigt. Det lille plato med palmehaven vil blive renoveret. Havnemøblerne er ble-
vet repareret og nymalet. Det er blevet ryddet op, gamle stativer er fjernet og et helt 
læs gammel træ er blevet kørt væk.  
Det gamle klubhus har i vinterens løb været samlingssted for en gruppe frivillige 
som ikke bare har drøftet verdenssituationen over en kop øl, de har også gennem-
drøftet og planlagt mange af de aktiviteter, der er blevet gennemført her i forårsmå-
nederne. Vi skylder dem alle en stor tak for deres initiativer. De har i høj grad været 
drivkraften i det frivillige arbejde og de har også været aktive i udførelsen. 
Sikkerhed er afgørende for sejlere.  Vores sikkerhedseftersynet af redningsveste 
fandt sted den 23. april. Vi havde gerne set en større tilslutning til arrangementet 
fordi sikkerhed er afgørende i kritiske situationer. Vi overvejer at flytte arrangemen-
tet, så det falder sammen med standerhejsningen og derfor bliver til et eftermiddags 
arrangement i stedet for om aftenen. 
Arbejdstilsynet har bebudet at de vil komme på uanmeldt besøg. Det har givet anled-
ning til at vi har fået udarbejdet en arbejdspladsvurdering, også kaldet en APV. En 
plan for krisehjælp for personale som måtte lide overlast ved f.eks. overfald, røveri 
m.m. Vi har fået styr på sikkerhedskort til vore rengøringsmidler og håndtering af 
Diesel. Vi er ikke bare en forening, vi er også en arbejdsplads og dermed omfattet af 
en række myndighedskrav. 
De fleste både er nu kommet i vandet, nogle har fået solgt deres både og købt nye, 
andre har valgt efter mange års sejlerliv at sige stop og spare de restende kræfter til 
andre gøremål. For mange en svær beslutning, men på tilbagemeldingerne fornem-
mer vi, at sejlerlivet har giver dem mange oplevelser de ikke vil være foruden. Til 
jer skal der lyde en tak for mange års samvær. Held og lykke på jeres videre vej. 
 
Willy Sahl 
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Søsætning og Optagning 
 

En løftet pegefinger fra Søsætningsfolkene 
 

Tag nu og hjælp til den time! 
 
Førhen mødtes vi aftenen før, fik tildelt tider, og blev vanen tro, en ekstra gang 
gjort opmærksom på reglen: ”at man skal være der og hjælpe til én time før man 
selv skal have båden søsat, henholdsvis taget op” 
 
Sådan fungerer det ikke mere. Man skriver sig selv på sedlen og får derigennem en 
tid. Men reglen er altså stadigvæk, at man skal være der en time før og hjælpe til. 
Der er desværre mange der ikke hjælper til den time, nogle står endda bare og ven-
ter med hænderne i lommen uden at hjælpe til, man håber info i E GAF hjælper! 

P-plads 

Når nu pegefingeren er løftet, så kan man jo godt undre sig over hvordan og hvor-
for, man kan finde på at parkere lige foran Parkering forbudt skiltet, til gene for 
dem der skal forbi med både og master og bruge kajen, eller for den sags skyld 
parkere lige foran mastekranen ! 
      Info: Medlemmerne, opsætning: Andy 
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Nyt fra bestyrelsen 
og 

Udvalgene 
 

 
En stor tak til alle som har svinget penslen, og har fået det til at se 
så flot ud i vores dejlige havn, og jeg er sikker på at vores gæ-
ster også ser det.  

Har endnu et lille maler hængeparti, så er der nogen, som har lidt 
tid til penslen så ring til mig.  

Venligst Lise. 

- o — o — o — o - 
 

Udvalg 
Se festudvalgets info om Sankt Hans og Visens Skib andet sted i bladet 

 

- o — o — o — o - 
 

 
Pladsreservering: 
 
Så er det blevet muligt at booke sig en plads 
i havnen, undervejs på turen. 
 
I flg. Info i bladet ”Sejler” så er det p.t. 26 
havne tilmeldt ordningen. Vi har prøvet 
hjemmesiden, men må desværre konstatere 
at i skrivende stund har de stadig IT proble-
mer, men mon ikke de får dem løst inden 
højsæsonen. 
 
Det er i hvert fald en smart måde at sikre 
sig plads til skiv’et   
 
Redaktionen 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VZQ8D9-Oi4k8nM&tbnid=d2lMvjAhXTFXxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jhmaler.dk%2Fmalerarbejde-indendors&ei=-ACGU7vNCoap4gTw7YDACA&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNFGg
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Kalender 
 
 

2014 
 
23 Juni Sankt Hans. Fællesspisning kl. 18.00, bålet tændes kl. 20.30, 

 mere info andet sted i bladet 
 
25 Juli Visens Skib kommer til Dyvig, mere info andet sted i bladet 
31 Juli Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer 
  af E-GAF 
 
4 Okt. Optagning 
24 Okt. Optagning 
25 Okt. Optagning 

 

- o — o — o — o - 
 

Flot syn 

 

Turbåden Helene fra Haderslev på sightseeing 
 

I starten af maj fangede fotografen den i Dyvig. 
 
Set på hjemmesiden for turen: 
 
I sæsonen er der afgang fra 
Honnørkajen i Haderslev kl. 
12:00, hvorefter turen går til 
Aarø og Aarøsund, og retur til 
Haderslev. 
 
 
 
 
 
Nærmere beskrivelser, sejlplan, menu og priser m.v.: 
 
http://www.visithaderslev.dk/sydjylland/daglig-sejlads-med-helene 
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Ude ved Bro 5 
 
Området ved vores yderste bro, har haft brug for en grundig renovering. 
 
Der er nu sat nyt læhegn op, gamle møbler er ryddet væk, og der skal nu lægges 
nogle knækfliser eller andet, så vi kan få nogle blomsterkummer. 
 
Har I knækfliser liggende, som vi kan bruge til det her projekt, så snak lige med en 
af dem ved Bro 5. 
 
Parkeringsforholdene for de 2-hjulede er også blevet forbedret. 
 
Der er sat skilte op med info om containere, der opfordres til at holde området 
pænt og ryddeligt, det er lidt langt væk fra containere og toiletter, men der henvi-
ses alligevel til at bruge disse rigtige faciliteter ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skiltene ved broerne er blevet frisket op og nogle er skiftet, så det er nemt for vo-
res gæster at se hvor i havnen de har lagt til. 
 
Hilsen Bro 5 

Fars 



 9 

 

Bolt 

Den gode gamle Naver igen … 

En motorfundament bolt var knækket, så weekendturen blev ikke til noget. Ved 

samme lejlighed fik vi gjort forankringen mere stabil, og tilpasset så det vil være 

nemmere at få motoren ud, og komme til bagpå den en anden gang. 

Saltvandet er skrap kost, så der var lidt småtterier så som udstødningsmanifold 

og andet der var udtjent og parat til at blive udskiftet. 

 

Før:   Efter, og klar til maler: 

 

 

 

 

 

 

- o — o — o — o - 
 

Der er altid aktivitet i Dyvig 
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Et fantastisk Hollandsk skib i Sønderborg 

Næsten flyvende …    Gennemført til mindste detalje  

Augustenhof fyr renoveres.   Mommark havn, fine broer, så når 
       de sidste pæle er slået og der kom-
       mer et par fortøjningsklamper mere, 
       så bliver det fint at lægge til :-)

Sejlteknik 
 
Vi nyder at se bl.a. de videoer som ligger på ”Sejlsport”. De fleste klip er fra 
situationer med godt vejr, men alligevel lærerige: 
http://www.sejlsport.dk/mere/sejladsteknikker/havnemanoevre 
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Fra den ene yderlighed til den anden 

 
De fleste husker Bodil, stormen hvor flere både stod på bunden på grund af lav-
vande, og med mange skader til følge. 
 
I dag blæste det fra Øst. Det gav 
højvande, så vi fik kompenseret … 
 
Havnemesteren havde en travl efter-
middag, med at være rundt og sikre 
at fortøjningerne sad korrekt på 
bådene i havnen, og ikke gled op 
over pælene. 
 
Det er et sjældent syn, at 
vores stenmole mod vest er over-
svømmet.     
   
Redaktionen 
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Forårsklargøring 
 

D. 3. maj mødte godt 40 medlemmer og familie op. Det blev til et par timers arbejde 
og lidt bådsnak ind imellem. 

Borde og bænke på legepladsen kom væk, 
der står nye i masteskuret, de får nok lidt 
nyt træ på en af dagene, så er de klar til 
sæsonen. 
 
Efter stormen var der blæst en del træ ned, 
det blev ryddet. Pladsen er nu pæn og ind-
bydende for både os selv og gæster. 
 
Grill pladsen ved Bro 5 har fået en ordent-
lig overhaling i det tidlige forår, nyt stabile 
læhegn er sat op, og de gamle møbler ryd-
det væk. 

Klubhuset, miljøskur og terrasse er blevet renset grundigt og malet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De yngste var der også. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis traktoren er i brug, må man selv tage slæ-
bet ! 



 13 

 

Slæbestedets vogn er under reparation, der er udarbejdet 
et sæt konstruktionstegninger, så fremover er det nem-
mere at få de kortkølede både til at stå ordentligt på vog-
nen. Smeden er i gang med den i skrivende stund … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Elsebeth 

- o — o — o — o - 
 

Hvem er det vi ser her 

    Konkurrence 

Han ses ofte i Dyvig, ingen tvivl om det. Men til denne 

lejlighed er han klædt helt anderledes end normalt. 

Jørgen Detlef Sørensen var på pletten, og fik taget dette 

enestående billede. 

Så nu sætter Jørgen en (1) flaske rødvin på højkant, 

blandt de rigtige svar som bådelaugets medlemmer gi-

ver ham, senest 2 uger efter at dette blad er sendt ud ! 

 

 

Hilsen Jørgen 

Resterne fra forårsklargøring af 
klubhus og både fjernes. 
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Visens skib kommer til Dyvig 
den 25 juli. 

 
 
 
 

Visens skib er atter på sommerturne i de danske farvande og i år kan de glade musi-

kanter og deres populære, underholdende og hyggelige sommerkoncerter opleves i 
Dyvig. Humor og god kontakt til tilhørerne er altid i højsædet, når den sangglade 
besætning fra Visens Skib træder op. Koncerterne afholdes i det fri på havnearealet.  

Alle er velkommen og det er gratis at overvære. 

For dem der ikke kan vente, kan visens skib både ses og høres på You Tube. 

Derudover vil vi gerne fremhæve Visens Skib alias SY Ellinor af Ebeltoft; det 

skønne skiw, som er en MØN 451 med en 20 m høj mast, en dybgang på 2,10 m og 
en kampvægt på 18 ton. Fordomsfrit huser og transporterer hun sin mere eller min-
dre sejlvante og musikalske indmad fra havn til havn og bidrager meget væsentligt 

til at gøre turnéen til en stor og dejlig oplevelse for de medvirkende. 

http://www.visensskib.dk 

”Som de skriver i deres turnéplan: 

 
Gratis visekoncert på havnen klokken 20.00 - 

 

Hvis båden kan nå frem og vejret tillader det. 

 
Medbring gerne noget at sidde på og tæpper, hvis det er koldt 
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- o — o — o — o - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- o — o — o — o - 
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Last Fight 
 

Opråb fra gamle sejlere der kun har råd til hvide sejl 
(som sejl skal se ud). 

 
Efter flere års deltagelse i Last Fight i løbet ”uden målebrev”, prøver jeg grundet 
manglende kræfter, at bringe følgende på bane. 
 
Det har selvfølgelig været skide sjovt at deltage, ellers blev man vel væk. 
 
Men for gamle folk og lille mandskab er 
det bittert efter 3 spiler sætninger, at gå 
over mållinjen lige før, i bedste fald, 
sammen med pigefolkebåden fra Søn-
derborg. Og de ser helt afslappede ud og 
jeg skal under dæk og skifte undertøj  
inden næste start. 
 
Og så til sagen:  
Var det en idé at skibe uden målebrev / manglende besætning blev 
sendt ud på en distancesejlads i stedet for up / down. 
 
Det kunne måske få det faldende deltagerantal til igen at stige. Jeg kunne sikkert 
få Marléne til at fortsætte ved rattet til en mere afslappet Last Fight. 
 
Jeg sender dette til E GAF for at få en debat i gang og det er bestemt ikke en 
kritik af sejladsudvalget, som har gjort et kæmpe arbejde i alle årene. 
Ref. til SYC. Als Rundt er det største løb ved at være ”uden målebrev”. 
 
Desværre er der også i dette løb mange deltagere med grimme farver i sejlene, 
og 8-10 bøffer siddende i rad og række, så dette gør efterhånden også deltagelse 
mindre sjovt. 
 
Sejlerhilsen Marléne & Uffe 
 

- o — o — o — o - 
Du Kaj - ja Bøje … 

al den der snak om elfor-

brug for at holde ”bajerne” 

kolde,  hvorfor gør vi ikke 

bare som de gør i 

Aabenraa ... 

Måle-brev ... 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I6dS23Zkf2V5fM&tbnid=_zNFcCK3iNURIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.denstoredanske.dk%2FIt%2C_teknik_og_naturvidenskab%2FTeknik%2FM%25C3%25A5ling_og_opm%25C3%25A6rkni
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kLXyGx7OPOhBiM&tbnid=2fOIrdEPh9IGgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffrkenevold.blogspot.com%2F2011%2F02%2Fder-kom-brev.html&ei=aV-AU92mB66Q4gTmsIHABA&bvm=bv.67720277,d.bG
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Aabenraa promenade 
 
En af forårets ture gik vanen tro, til Aabenraa, og vi var rundt og se på det store pro-
jekt de har i gang, omkring havnemiljøet. Det ser rigtig spændende ud. 

Dem vi snakkede med fra sejlklubben, ser frem til at der bliver et bedre friluft miljø, 
og ikke så P-plads agtigt i området fra sejlklubben og op imod byen. 
 
Der vil blive anlagt grønne områder til ”fitness” samt sportsbaner m.v. 
 
Vi fik ikke selv tage billeder, men fandt beskrivelse af projektet - og bl.a. den her 
tegning som en del af projektet.  
 
I kan se mere om projektet ”NY PROMENADE I AABENRAA - ETAPE 1:” 
på flg. adresse http://polweb.aabenraa.dk/media/245067/4109283.PDF 
 
Info: Elsebeth 
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Sankt Hans 
 

Der er tradition for Sankt Hans med bål, midsommervise og heks i Dyvig. Sådan 
bliver det også i år. Ifølge den gamle folketro er en heks en skadevolder, der kan 
forvandle sig om til trebenede harer og kan tage helbredet fra folk og dyr. I dag 
lever vi i fredelig sameksistens og hekse er kun symbolske figurer. 
 

Båltalen holdes i år af Tove Bruun 
 

Som sædvanlig står Jørgen Ellegaard fra Holm Pølser for maden som igen i år er 
kold kartoffelsalat, salat 1. ringriderpølse og 1. nakkekotelet. Pris 65. kr. 
 
Der vil også blive mulighed for at købe vand, 
øl og vin til fornuftige priser. 
 

Hilsen Festudvalget 

 

- o — o — o — o - 
 

Dansk Sejlunions svar  

 
Dyvig Bådelaug 

Indledningsvis bemærkes, at ordensudvalget er et tvistighedsorgan. Råd og vej-
ledning skal søges andetsteds. 

Jeg husker ikke at have set laugets vedtægter tidligere, hverken i det for mange 
år siden eksisterende vedtægtsudvalg eller efterfølgende som hjælper for unio-
nen vedrørende vedtægtsspørgsmål. 

På unionens hjemmeside/Din union/Til klubben/Administration/Klubvedtægter 
kan læses, hvilke minimumskrav der stilles til klubvedtægter og man kan finde 
standardvedtægterne. På idrætsforbundet hjemmeside dif.dk/foreningsliv/jura og 
vejledning/foreningens vedtægter, findes idrætsforbundets vejledning om klub-
vedtægter. 

Det er som navnet angiver standardvedtægter, som anviser nogle gennemprøve-
de og holdbare løsninger på den almindelige klubs behov. Men navnet angiver 
også, at klubben kan fravige dette forslag i det omfang klubben føler behov for 
det, når visse minimumskrav er opfyldt, jfr. den ovenfor anførte artikel på unio-
nens hjemmeside. 
                                                                                                       Fortsættes ... 

http://dif.dk/foreningsliv/jura
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Der er som regel behov for at fravige standardvedtægterne, når klubben tillige 
ejer/driver en havn. 

Det foreliggende forslag til nye love bør bestyrelsen gennemgå med henblik på 
tekniske ændringer, der er mere tidssvarende, hensigtsmæssige eller overholder 
de mere formelle krav fra unionen. Disse ændringer vil næppe volde store van-
skeligheder. 

Et problem er skismaet mellem bådejernes legitime interesse i at kunne styre 
havnen med de sædvanligvis større økonomiske beslutninger/risici og betaling 
for havneplads, end i den almindelige klubdel, med alle medlemmers involve-
ring. Løsningen kan være en vedtægtsbestemmelse om, at kun bådejerne kan 
stemme om havnespørgsmål.  

De foreliggende vedtægter kan ikke danne grundlag for medlemsskab af unionen 
uden ændringer, idet de ikke opfylder kravet om, at foreningen skal være demo-
kratisk. 

Alle medlemmer skal have demokratisk indflydelse - stemmeret på generalfor-
samlingen og være valgbare, medmindre indskrænkningen begrundes i alder 
(eller passivt medlemsskab). Tilsvarende skal samme gruppe være valgbare til 
bestyrelsen og udvalg m.v. 

Efter de gældende vedtægter er det kun aktive medlemmer - som i lauget er båd-
ejere - der har stemmeret og er valgbare. 

Det fremgår endvidere af klubbens hjemmeside, at der udenfor vedtægterne er et 
jollemedlemsskab, der ikke giver stemmeret eller valgbarhed. 

Har lauget lyst til sparring er de velkommen til at kontakte mig på 86381683. 

 

31. marts 2014 

Morten Gregers Berdiin 

 

- o — o — o — o - 
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Assistance på søen 
 

Tilbage i februar 2006, havde Ole Møller-Olsen et indlæg i bladet under mottoet  

 
"En for alle og alle for en" 

 
Det gik på at lave en liste med medlemmer, der vil hjælpe andre, der evt. har 
brug for hjælp til søs. Det kunne være ved motorstop, grundstødning, ingen vind. 
sygdom m.m. i nærområdet. 
  
Der blev den gang lavet en liste, men den trænger til opdatering. 
  
Jeg vil hænge en liste op i klubhuset, hvor man kan påføre sig med Navn og 
tlf.nr. 
  
Listen vil så blive tryk i E GAF bladet, så I kan have den med i båden. 
  
Hilsen Bjarne Jepsen 
 
 
 
 
Og for os der stadig har 
en VHF radio, så er der 
en opfriskning her mht. 
de kanaler der henstilles 
til at bruge i de forskel-
lige områder, for at mi-
nimere trafikken på ka-
nal 16. 
 
 

 
Hilsen Andy 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bcvG7HS_6M82VM&tbnid=kt6KaU-y-mysaM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.sailing.ie%2FTraining%2FVHFRadioCertificates.aspx&ei=kfSBU5L9GObk4QS49YG4Bg&bvm=bv.67720277,d.bG


 21 

 

Køb & Salg 

 
Sælges: 
 
Garmin 225 kortplotter, med kort, pris 1000 kr. 
Hilsen Bjarne Jepsen tlf. 40542161 

 
- o — o — o — o - 

 
Næsten ubrugt Cobb grill med ekstra stegeplade 
& 6 pakker briketter. Pris: 550 kr. 

 
 
 
 
 
 
 

Svømmevest. Pris: 50 kr. 
 

 
Sejlertøj str. 9-11 år. Pris: 350 kr. 

 Køleboks til 
 12 & 230 volt. 
 Pris: 550 kr. 
 
 
 
 
 
 

Brian Aasted tlf. 22154253 
 

Meget solid gummibåd som kan tåle at blive slæbt i timevis. Kan forsynes med 
påhængsmotor men er glimrende at ro. Ideel til at bringe dig ind til kysten når du 
ligger for svej, eller et herligt legetøj for børnene. 

Forsynet med 3 kraftige slæberinge, Op-
delte lufttanke og oppustelig dørk. Båden 
er 14 år men i god stand. Nypris 6500 sæl-
ges for 750 kr. 

Kent Münch, tlf. 2343 2770  
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Info om aktiviteter og ideer 
 

Genudsendelse 
 

I forbindelse med den lille konkurrence vi afholdt for at se reaktionen på ”det 
med småt”, er der bl.a. kommet opfordring til at medlemmerne bruger bladet 
endnu mere til at informere om hvad der foregår i bådelauget, både hvad de selv 
har gang i, og også mere information om hvad bestyrelse har i tankerne omkring 
diverse tiltag. 
 
Det vil give medlemmerne mulighed for at kommentere på det der er på vej, og 
f.eks. tilmelde sig arbejdshold hvis man i god tid ved hvad der skal ske af aktivi-
teter. 
 
Der er normalt et par indlæg fra bestyrelsen, og vores formand har sin faste side, 
men vi vil gerne hermed opfordre til, at dem der har noget på hjertet kontakter os 
og fortæller lidt om hvad de sysler med, altså både mere info fra bestyrelsen og 
andre medlemmer er velkommen. 
 
Redaktionen 

 
- o — o — o — o - 

 
 
Möjn. 
Hermed et billede af en Flittig Oprydder 
 

Jørgen Skovmand      Råkold standerhejsning 
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Kell Jürgensen 
Blomsterlyst 3, 6430 Nordborg 
Tlf. 7445 2849 
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Afsender: 
E GAF, redaktionen 
Elsebeth og Andy 
Schøn 
Kastanievej 11 

Deadline for næste nummer: 
31. juli 2014 

ISBN 1603-8991   33. årgang 

Ser I mangler, forkerte telefonnumre, E-mail 
adresser, navne i udvalgs oversigten mv. giv os 
et praj. 
 
E GAF pr. mail ? 
Så send redaktionen en mail, 
og du får en PDF version pr. 
mail. 
 
Bladet kan også ses på hjem-
mesiden: www.db-dyvig.dk 

Forår i Dyvig …  


