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Tlf. 2751 8033 
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Sekretær 
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Ebbe Enøe 
Th. Brorsensvej 80, 2.tv 
6430 Nordborg 
Tlf. 2790 5483 
Mail: eeno@sonderborg.dk 

Havneformand 
Erik Petz  
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Kell Jürgensen 
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Brev til Dansk sejlunion 
 

Bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen om ændringer af vedtægterne blev skudt 
i sænk med bemærkningerne fra Jens Kristensen om at en vedtagelse vil være ulov-
lig og i strid med Dansk Sejlunions standardforslag til vedtægter. Vi mener fortsat 
der er behov for en modernisering, men som dansk sejlunions vedtægter er formule-
ret, er der stor usikkerhed om hvad klubberne må foretage af vedtægtsændringer. 
 
Dansk sejlunion vedtægter § 26 klubbernes pligter, fastslår, at en DS klub har pligt 
til at sørge for, at klubbens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der af Dansk sejlunion er fastsat vedrørende indholdet af klubvedtæg-
ter. 
Vi er helt på det rene med, at dansk lovgivning skal overholdes og at man i vedtæg-
ter ikke må lave race eller kønsdiskriminering, men øvrige formuleringer bør Dansk 
Sejlunion overlade til de lokale klubbers generalforsamlingers afgørelser. 
Derfor har vi skrevet til Dansk sejlunion og bedt om en forklaring på hvad der er 
tilladt og hvad der ikke er tilladt. Brevet kan ses andet sted i bladet. Når svaret fore-
ligger vil vi naturligvis bringe det her i bladet. Henvendelsen vil i øvrigt også blive 
fulgt op på Unionens generalforsamling i Horsens den 29. marts. 
Her kommer et forslag fra Gråsten Sejlklub, gående ud på at begrænse unionens ind-
flydelse på lokale anliggende også til behandling. De fleste er bekendt med, at Grå-
sten sejlklub har ekskluderet et medlem som bestyrelsen og generalforsamlingen 
mente optrådte illoyal over for klubben. Medlemmet klagede til Dansk sejlunions 
ordensudvalg, der pålagde klubben at genoptage medlemmet. 
For yderligere information om regler henviser vi til Dansk Sejlunions hjemmeside, 
hvorfra vedtægterne kan hentes og hvor Dansk Sejlunions vejledning vedr. behand-
ling af sager i Dansk sejlunions ordensudvalg er beskrevet. 
 
Det har været en usædvanlig mild vinter i år og mange bådejere er kommet tidligt i 
gang med klargøring af bådene til søsætningen. Med hensyn til vores kommende 
investeringer i ny elstandere og flydebro træder vi vande, idet vi naturligvis er af-
hængig af medlemmernes vilje til også at bakke op økonomisk om investeringerne. 
En række klubber har meldt deres ankomst her i foråret og en klassebåds organisati-
on har spurgt om vi vil være arrangør af deres DM i 2015. Vi er en lille klub og er 
meget afhængig af, at frivillige, ud over bestyrelsens midte, vil hjælpe ved større 
arrangementer, så pt. er vi lidt i tænkeboksen. 
Vi kan godt bruge lidt flere frivillige til at hjælpe til med malearbejdet på vores byg-
ninger her til foråret, så vurder lige, om ikke det snart er din tur til at give et bidrag 
til foreningens arbejde med vedligeholdelse. 
Kære alle. Foråret er på vej – meget tidlige end det plejer –  Bøgeskoven kan snart 
spejle sine smukke grønne blade i det klare vand og jeg glæder mig til at  komme på 
havnen, der er endnu et stykke vej til sommertogtet, men hyggestemningen på hav-
nen er en god opstart. 
 
     Willy Sahl        
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Standerhejsning 
Tale fra Willy Sahl 

Hvert efterår og hvert forår er Verner Østergård travlt beskæftiget på serviceka-
jen med at flytte både fra det ene element til det andet. Sådan har det været igen-
nem mange år og sådan er det også i år. 
 
Igennem mange år har det også været en tradition at klubben gav en øl ved beg-
ge lejligheder. Igennem de senere år er denne gestus blevet udvidet til også at 
omfatte en ringriderpølse. 
 
At hejse standeren er både en smuk tradition og et symbol på fællesskab. Hver 
klub har sin stander og viser dermed sit tilhørsforhold over for andre sejlere.  
Nå du kommer nok fra Dyvig er en bemærkning som ofte høres rundt omkring i 
havnene. Hvor er der smukt nede hos jer. Så er det man retter ryggen – sender et 
anerkendende blik til standeren og er en lille smule stolt over at komme fra en 
klub der nyder stor anerkendelse blandt andre sejlere 
 
Vinteren har været mild. Vi håber vejrguderne smiler til os – både i april og re-
sten af sæsonen. Jeg vil ønske alle en rigtig god sejlersæson. 
 

Lad os hejse standeren og udbringe et trefoldigt leve for Dyvig Bådelaug ! 
 

 

 

 

 

Foto: 

Jørgen Skovmand 
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Nyt fra bestyrelsen 
 
Forårsklargøring 
 
Hermed indkaldelse til oprydning på pladsen ! 
 
Lørdag den 3. maj kl. 10:00 mødes vi og ordner pladsen. 
Efter oprydningen er der pølser, øl og vand. 
 
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 
 
Bestyrelsen har optaget to nye jollemedlemmer, det er: 
  
Kim Wind fra Mjels og John Christensen fra Havnbjerg. 
Velkommen i bådelauget !  
 
 

Ændring i konstituering 
 
Erhard Thomsen er blevet 
kasserer og Bjarne Jepsen 
er blevet pladsformand. 
 
 
 
 

  Pladsformand     Næstformand         Sekretær         Klubhus              Broformand 
  Bjarne Jepsen     og matr. forvalter   Lejf Møller      Inspektør             Anders Bruun 
                             Ebbe Enøe                                   Lise Nielsen 

Havneformand 
Erik Petz 

Kasserer 
Erhard Thomsen 

Formand 
Willy Sahl 
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Kalender 
 
 

2014 
 
23 apr.  Sikkerhedseftersyn af redningsveste kl. 19:00 i klubhuset 
25 apr. Søsætning 
26 apr. Søsætning 
 
3 maj Forårsklargøring og oprydning på pladsen kl. 10:00 
  Bagefter er der pølser, øl og vand 
31 maj Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer 
  af E-GAF 
 
4 okt. Optagning 
24 okt. Optagning 
25 okt. Optagning 

 
 

- o — o — o — o - 
 

 
Sikkerhedseftersyn af redningsveste 

 
Onsdag den 23.april kl. 19.00 i klubhuset 

 
Sikkerhed er afgørende for sejlere, derfor gentager vi arrangementet med Jørgen 
Farre fra Aabenraa sejlklub. Husk at medbringe dine oppustelige redningsveste i 
klubhuset. Her vil Jørgen Farre instruere i udskiftning af gaspatron og tablet, samt 
eftersyn for utætheder. 
 
Jørgen har et lager af gaspatroner og tabletter med til de mest almindelige red-
ningsveste. Skal du have et fornyelsessæt kan det købes og bliver monteret på ste-
det. 
 
Arrangementet er lavet for din og din families sikkerhed og det er gratis at deltage. 
 
Willy Sahl 
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Dyvig Bådelaug 
 

Willy Sahl 
Beretning 2014 

 
Bestyrelsen 
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 7 bestyrelsesmøder. Der har endvi-
dere været en række formelle og uformelle møder i tilknytning til vores om- og 
nybygning.  Arbejdet med nybyggeriet samt omflytninger har været arbejdskræ-
vende for såvel bestyrelsesmedlemmer som andre medlemmer. Arbejdet har væ-
ret præget af en betydelig frivillig indsats.  
Vores medlemskommunikation foregår mest igennem informationer i klubbla-
det. I år er der udgivet 6 numre. Der er lagt mange timer i redaktionsarbejdet, 
men også med at fremskaffe stof til brug for artikler m.m. i bladet. Stor tak til 
Andy for arbejdet. 
Der er investeret betydelig frivillig arbejdskraft i såvel vedligehold af vore broer, 
omflytning og indretning af mastebygningen, juniorafdelingen og teltpladsen. 
Der er foretaget et større vedligehold med maling af vore bygninger og malear-
bejdet fortsætter i år.  
Vi har fået opsat en hjertestarter og den 13 maj afholdte vi et førstehjælpskursus. 
Hjertestarteren har en værdi på 30.000 kr. og er sponsoreret af Trygfonden. Iføl-
ge vores kontrakt med dem skal vi holde hjertestarteren forsikret 
Vi hejste standeren den 23.marts og tog den ned den 26 oktober. Som omtalt 
andet sted i bladet har bestyrelsens lovudvalg gennemgået lovene og bestyrelsen 
indstiller at lovudvalgets anbefalinger vedtages af generalforsamlingen. 
 
Investering 
Vi har i årets løb investeret betydelige beløb til nybygning og betalingsterminal. 
Den 3. juli havde vi rejsegilde på vores nye tilbygning. Traditionen tro blev der 
budt på pølser og øl. Juniorafdelingen har hermed fået betydelig mere plads til 
deres grej og aktiviteter. Kajak afdelingen har fået kajakerne under tag, hvilket 
også var nødvendigt, idet vi ikke kunne få fornyet tilladelsen til at have contai-
neren stående. Omflytningen har desuden givet bedre plads til vinteropbevaring 
af masterne. 
 
Drift 
Vi har i 2013 haft et elforbrug på 63688 kWh. Det er en nedgang i forbruget i for-
hold til 2012 på ca. 1284 kWh. 
I 2013 har vi brugt 1417m3 vand, heraf er 575 m3 afledt til spildevandssystemet. 
Der er tale om en mindre stigning på 21m3 i forhold til sidste år. 
Der er lavet en driftsaftale mellem Sønderborg Forsyning og Dyvig Bådelaug om 
kloakpumpestationen. Aftalen tillader at der opsættes et telt ultimo april og nedta-
ges igen med udgangen af september. Sønderborg Forsyning servicere pumpestati-
onen udenfor dette tidsrum. Ved driftsstop i sommerperioden er Dyvig Bådelaug 
behjælpelig med af flytte borde og stole.     Fortsættes ... 
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Og rydde adgangsvejen, så der er adgang med en mindre kranbil til pumpestatio-
nen. Havnebrugsen er værdsat af vore gæster og de benytter den meget. Desværre 
har vi to gange i årets løb haft indbrud, hvor der er stjålet cigaretter og kontanter. 
 
Vedligehold 
Lørdag den 4 maj var der oprydningsdag. Mange medlemmer fulgte opfordringen 
til at møde op og når man er mange om det, så er det en overkommelig opgave. 
Efter oprydningen var der øl/vand og pølser til medhjælperne og pladsen fremstod 
pæn og ren igen.  Mange steder var grusbelægningen kørt ned og  grusarealet er 
derfor blevet renoveret med nyt stenlag. 
 
Vi bekæmper ukrudt med kemiske sprøjtemidler og reducerer dermed væksten hen 
over sommeren. I år afbrændte vi stativpladsen med gasbrænder. Ukrudtet for-
svandt også, men kom dog voldsomt tilbage hen over sommeren og stativerne var 
næsten groet helt efter, da vi nåede frem til efteråret. 
 
Vi har igen fældet træer på skrænten og efterårsstormene har medført yderligere 
behov for hugst, idet en del træer væltede. 
 
Der er rettet henvendelse til landmanden, der har majs på marker der støder op til 
vores arealer, om at undlade kørsel med tunge maskiner på vores arealer.  
 
 
Med sponsorstøtte fra Linak 
og Kvickly fik vi nye møbler 
til teltet. Desværre var kvali-
tet ikke i orden og mange 
stole gik i stykker. Efter en 
del snak gik COOP med til 
at udskifte møblerne med 
nye af en bedre kvalitet. De 
nye møbler er opmagasineret 
og klar til at blive taget i 
brug, når sæsonen starter op. 
 
 
Medlemsaktiviteter 
Vi startede sæsonen med standerhejsning i bidende kulde. Talen blev holdt i klub-
huset, men alle måtte ud for se på når standeren gik til top. Det var et ynkeligt syn, 
for snoren sprang og det hvide flag med den blå symbolik faldt til jorden. Vi fort-
satte indenfor med hygge og varme pølser. 
 
Igen i år holdt vi Sankt Hans i Dyvig med fællesspisning bål og båltaler. Vores 
bestyrelsesmedlem Ebbe Enøe holdt båltalen og Jørgen Ellegaard stod for maden 
med kartoffelsalat, grøn salat,  nakkekotelet og ringriderpølse.       Fortsættes ... 
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Jøgen Hornshøj står for opsætning af forstærkeranlæg og i år havde han gjort eks-
tra meget ud af at sætte musik på til midsommersangen. Det skulle være så smukt, 
men det forudsætter, at der er fodslaw når der skal synges. Jeg tror ikke vi genta-
ger fremgangsmåden. 
 
Den årlige fællestur til Aabenrå sejlklub blev gennemført den 15/16 juni og var 
igen en stor succes. Stor tak til holdet bag arrangementet. 
 
Den 9. august var der maritimt loppemarked. Her var der mulighed for at lave en 
god handel og der var livlig trafik på pladsen dagen igennem. 
 
Om aftenen var der sommerjazz med Hr. Jensens Jazzkapel. En rigtig hyggelig 
aften med rigtig mange gæster. Alt var udsolgt og vi var vel omkring 250 gæster 
til arrangementet. 

 
Den 30. juli sejlede Pernille fra Dyvig 
med kurs mod Gran Canaria. En tur 
der giver mange oplevelser og minder. 
Vi der kender Preben ved, at oplevel-
serne vil blive genfortalt på bedste sø-
mandsstil – helt uden underdrivelser. 
 
 
Tak for beretningerne i E GAF. Vi ser 
frem til fortsættelsen. 
 
 

Der blev afholdt afriggerfest den 8. 
november. Michael Villadsen stod 
for musikken og alle fik smurt stem-
mebåndet, så der var ingen proble-
mer med at synge med på fællessan-
gene. 
 
Kapsejlads 
Hver onsdag i sejlersæsonen er der 
kapsejlads og der er en god tilslut-
ning. Vi vil dog gerne snart se nogle 
nye ansigter. Kapsejladsen foregår 
på fredsommerlig vis, men giver god 
træning i trimning af båden. Resultaterne bliver bagefter drøftet i klubhuset over 
en kop kaffe og ostemad. De bedste resultater bliver belønnet med en vinpræmie. 
        
          Fortsættes ... 
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Traditionen tro blev året sidste kapsejlads ”Last Fight” afholdt den sidste lørdag i 
september. Tilslutningen var i år lidt mindre en sidste år. 
 
Gæstebesøg 
I samarbejde med Dansk Tursejlere var der arrangeret træf i Dyvig den  2. week-
end i juni. Arrangementet var vellykket og godt besøgt. Der var arrangeret ture til 
Hjortspringbåden, Jollemanns gård, Chrestens vingårs og Oldenor. 
Vi har haft anmeldt besøg af langtursejlernes klub i april, Kolding sejlklub i maj. 
Kieler Sejlklub, Aabenrå sejlklub, Assens Sejlklub, Haderslev sejlklub i juni. 
Nordborg træf i august. 
I vores betalingsterminal er der registreret et betydelig antal udenlandske sejlende 
gæster. Der er medlemmer der synes de fylder for meget, men gæsterne bidrager i 
betydeligt omfang til vores drift og skaber også liv og omsætning til området. 
 
Stormskader 
I modsætning til andre havne slap vi for større skader på broer og pæle ved  de  to 
storme efteråret bragte med sig. Men stormene giver os udfordringer, idet bådfor-
sikringer ikke dækker stormskader som bådene forvolder på vores havneanlæg. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Vi har i årets løb fulgt op på beslutningerne fra medlemsmødet i efteråret 2012. 
Investeringerne i betalingsterminal og nybyggeriet er gennemført og i takt med de 
økonmiske muligheder vil de resterende opgaver blive gennemført. 
 
Vi vil tilstræbe at kontingentet holdes på et rimeligt lavt niveau og at indtægter 
kommer i form af øget brugerbetaling. 
Vi vil fortsat bestræbe os på at være en attraktiv havn og tager gerne imod såvel 
danske som udenlandske gæster. 
En ny sæson er så småt ved at gå i gang og inden vi ved af det ser vi såvel motor-
både som sejlbåde med smukke hvide sejl på vej igennem E GAF. 
 
Tak for denne sæson. 
 

 
- o — o — o — o - 
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Referat 

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 

Fremmødte:   74    Stemmeberettigede:   53   heraf fuldmagter: 2 

  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent   

a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. 

Tommy blev valgt. 

Generalforsamlingen er varslet med 14 dag og udsendt med E-GAF og dermed fuld gyldig. 

Dagsordnen er godkendt af forsamlingen 

 

2. Formandens og udvalgenes beretning 

a. Formandens beretning: se dokument ”FMberetning 2014.pdf” 

Der var en diskussion omkring beddings vognen, om hvorvidt den skulle fornyes eller ej.  

Det kommer til at koste ca. 30000 kr. at forny den. Ved håndsoprækning, var der 27 for og 10 

imod at vognen skulle fornyes, og bestyrelsen bør derfor igangsætte arbejdet.  

Se medlemmers kommentar sidst i referatet. 

 

b. Juniorudvalgets beretning:  

Gert er træner, og beretter at de er rigtig glad for forholdene, og de børn og unge der 

kommer er glade for jollerne. 

 

c. Sejladsudvalgets beretning:  

Willy beretterat der gennem mange år er der tradition for ”Onsdags sejladser” hvor der er en 

del frivillige, der yder en fantastisk indsats, det gælder både Dommere og ”kaffe piger”. 

Der vare mindre tilslutning til Lastfight festen, og det vil selvfølgelig blive taget op i 

sejladsvalget. 

 

d. Bladudvalgets beretning:   

Se: E-GAFberetning 2014 

 

e. Festudvalget: 

Der har været afholdt de sædvanlige fester og vi fortsætter gerne med arbejdet…  

 

3. Regnskab   

a. Regnskabet fremlægges af Bjarne, se dokument ”Års regnskab 2013 Dyvig Bådelaug.pdf” 

Kajakker for 100.000 kr. er ikke medtaget i regnskabet under Aktiver, men de kommer med 

fra næste år. 

Et medlem spørger: Kran og kaj service, hvad dækker det over ? og hvorfor er beløbet ca. 

5000 kr mindre end sidste år. Bjarne kunne ikke lige på stående fod fortælle hvad posten 

dækker over, men ved eftersyn dækker beløbene over de to faste brugere vi har af kaj 

anlægget, hvor vi ikke har fået udsendt ”efterårsregningen” til den ene af parterne.  
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Regnskabet er der efter godkendt. 

Se medlemmers kommentar sidst i referatet. 

 

4. Indkomne forslag    

Forslag til lovændringer er omtalt andet sted i E GAF. 

Tekst markeret med ”fed + understregning” foreslås slettet.    

Tekst markeret med rød er ny tekst.   

Lovændring: se dokument lovændring 2014.pdf 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 700 kr. (Under forudsætning af vedtagelse af 

forslag om ensartet kontingent.) 

Kontingent for P. medlemmer - uændret 150 kr. 

FM uddyber forslaget, om ændring i kontingent, med kommende investeringer som argument.  

Bestyrelsen trækker forslaget og kommer med forslaget at  

Kontingent og indskud fastholdes som de er. 

Forslaget er vedtaget med stort flertal, ingen stemte imod. 

6. Valg af formand 

 Willy Sahl genopstiller  

Willy Sahl blev genvalgt som formand. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter    

På valg er:     Lejf Møller, genopstiller, valgt til bestyrelsen. 

Bjarne Jepsen, genopstiller, valgt til bestyrelsen. 

Anders Bruun, genopstiller, valgt til bestyrelsen. 

Suppleanter: Gert Sommerlund og John Dyrvig Jensen  

Gert genopstiller og vælges ind som suppleant  

John er ikke til stede.  

Palle Brok forslås som suppleant, og modtager valg.   

8. Valg af revisorer, 

Benny Vikke Madsen, genvalgt og Jens Kristensen genvalgt  

De redigerede love vil være at 

finde på hjemmesiden og som 

opslag i klubhuset 
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9. Valg af udvalg 

Juniorudvalget     

Gitte Bak Petersen (Kontaktperson)  

Kell Jürgensen (Kasserer)  

Lone Høi (Sekretær) 

Tanja Klepke 

Mathias Jürgensen (Cheftræner) 

Alle genvalgt. 

 

Sejladsudvalg:  

Benny Vikke Madsen,  

Thomas Jakobsen, 

Bjarne Jepsen,  

Willy Sahl,  

Kent Münch    

Thomas trækker sig, men alle andre er genvalgt 

Bladudvalg:  

Andy Schøn og Elsebeth Schøn modtager valg, men spørger om flere medlemmer, det er tilladt at 

henvende sig i løbet af sæsonen. 

Andy og Elsebeth blev genvalgt. 

Festudvalg:  

Gerda Sahl. Doris Harvest begge blev Genvalgt. 

10. Eventuelt    

 Ebbe uddyber masteskur ombygningen. 

 Der er en aftale om at vi får lavet et ”hejseværk” til masterne. 

 M der var kun to sejlbåds folk med på arbejdsholdet, sejlbåds sejlerne burde skamme sig.  

 M Der er maste der ikke er rigget af, det er for dårligt. !  

 M Jeg tror vi skal tage det op senere med vinter liggere i havnen. Da der kommer flere 

storme. 

 M Stor Ros til Bladudvalget….  

 M Print fra PDF på hjemmesiden med baggrundsbillede på bør ændres. 

M Vinterliggernes fortøjninger skærer i broen, kan der ikke laves nogle regler for  at de skal holde 

øje med at det ikke sker. Evt. en anden fortøjnings metode. 
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M som ny medlem i Dyvig, er det svært at finde ud af hvem der er hvem, kan vi ikke få nogle billeder i 

E-GAF og på hjemmesiden. 

M når der afrenses både m.m. på det lille jolle slæbested, ville juniorafd være glad hvis det 

efterfølgende bliver spulet rent.   

Opsang fra kassereren, hvor han henstiller til at få betalt kontingent og pladsleje til tiden. 

 

  

Willy takkede af og takkede for go’ ro og orden. 

 

Kommentarer under generalforsamlingen: 

 M= Medlem 

 FM = formanden 

 OS = Ordstyrer (Tommy Due Jensen) 

Til formandens beretning. 

M Hvis beddingsvognen skal laves igen, bliver den så lavet til brug for både for vingekøl.  

M Der er lavet mange tegninger og brugt mange timer på det, men der er p.t. ingen der kan tage stilling 

til om den skal laves, Hvis man bruger ”jerntræ” kan kølbåde også tages op, men ikke så lange både. 

Medlemmet er utilfreds med at han har brugt mange timer på at tegne uden at der er nogen der kan 

tage stilling. 

M Vi kan ikke være bekendt ikke at have en beddings vogn. 

M Vil da heller bruge 30.000 kr. for ikke at skulle stå med et erstatnings ansvar. 

M Synes at generalforsamlingen skal afgøre om der skal en vogn til  

M Hvor mange bruger beddingsvognen 4 ved håndsoprækning. 

M Kan man ikke bare bruge en vognmand til at tage både op. 

M Lige meget hvad, har vi altid kunne bruge en beddingsvogn gratis. 

FM Politikken vil nok være at der skal betales for at benytte beddingsvognen, vi vil gerne indkalde til et 

medlemsmøde, eller få lavet en tilkendegivelse her. 

M Kan der ses i regnskabet hvor mange der bruger vognen? ,  

Svar: nej det kan der ikke. 

Mastekranen betaler vi også alle til, derfor bør vi også have en beddingsvogn. 

OS lad os tage en hurtig afstemning om beddingsvognen skal renoveres. 

M det skal ikke koste noget at bruge vognen. 

OS ved håndsoprækning tælles 27 for 10 mod, bestyrelsen bør derfor sætte renoveringen i gang. 

Til Kasserens beretning: 

M Kajakkerne hvad er det for nogle, svar: Det er dem der kommer fra kajakklubben 

M Kran og kaj service, hvad dækker det over? og hvorfor er det 5000 kr. mindre end sidste år. 

Bjarne finder nogle tal frem til referatet. 

Lejf Møller (sekretær)     

 Tommy Due Jensen (Ordstyrer) 
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Brev til Dansk Sejlunion 
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Kontingent 
 

Generalforsamlingen 12. marts 
 
Så blev kontingentet fastsat af forsamlingen som vore love foreskriver.   
 
Bestyrelsen havde lagt op til en harmonisering, men forsamlingen vedtog 450 kr. for 
pensionister.   
 
Hvad får vi for 450 kr. når der skal betales 100 kr. til dansk sejlunion og der også 
skal udsendes klubblad mm. Der er efterfølgende ikke meget til videre vedligehold 
og reparationer.  
 
Beslutningen er der ikke meget fremtid i - 
 
For to år siden havde vi et medlemsmøde i idrætscenteret hvor medlemmerne pålag-
de bestyrelsen, at der skulle arbejdes med fornyelse af vore broer samt investering i 
nyt  El-anlæg på broerne.  
 
Med generalforsamlingens beslutning de sidste to 
gange kommer vi ikke rigtigt videre, og jeg har 
en følelse af, at man underkender bestyrelsens 
arbejde, og der er pt ingen fremdrift i fornyelse, 
og på sigt efterlader vi noget bras til vore efter-
kommere. 
 
Det der økonomisk holder os nogenlunde kørende 
er det gode besøgstal hen over sommeren og så 
vore faste sæsonpladser – IKKE medlemmerne. 
 
Hvis I vil se lidt fremadrettet kan I ikke være beslutningen bekendt. 
 
Hilsen Erik Petz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jørgen Skovmand & Andy 
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Dansk Sejlunion ændrer kurs 
 

Af Willy Sahl 

 
Dansk Sejlunion ændrer kurs og går i forhandling med Dansk idræts forbund om 
at sikre medlemsforeningerne størst mulig egen bestemmelse til interne forhold, 
herunder revision af standardvedtægter. 

 
Der blev flyttet hegnspæle på dansk sejlunions 
generalforsamling i Horsens den 29. marts. En 
koordineret indsats mellem formændene for Grå-
sten Sejlklub og Dyvig Bådelaug banede vejen for 
en ny holdning til øget selvbestemmelse i klubber-
ne. 
 
Begge formænd var på talerstolen og fik stor bi-
fald fra de omkring 150 deltagere i generalforsam-
lingen for deres indlæg og mange benyttede lejlig-
heden til at gå på talerstolen for at bakke op. 
 

Generalforsamlingen vedtog følgende udtalelse: 
 
Generalforsamlingen pålægger – med baggrund i problemstillingen fra eksklusi-
onssagen fra Gråsten sejlklub, Dansk sejlunions bestyrelse at gennemføre en 
dialog med Dansk idrætsforbund, der skal revidere rammerne for klubbernes 
selvstyre. 
 
Formålet er at sikre medlemsforeningerne størst mulig 
egen bestemmelse i relation til interne forhold. Med 
rammer menes bl.a. standardvedtægter, procedure og 
rådgivning til medlemsforeninger fra såvel DS og DIF 
 
Fra  
 
Flemming Ø. Pedersen 
Kommunikationskonsulent 
Dansk Sejlunion 
 
Kære Willy..  
 
Jeg har fået oplyst, at du har bedt om materiale angåen-
de Gråsten-sagen til brug for klubbladet.  
 
      Fortsættes ... 
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… fortsat 
 
Her er først lidt baggrund:   
 
Dansk Sejlunions generalforsamling behandlede lørdag den 29. marts 2014 et 
forslag om til ændringer af sejlunionens vedtægter. Hensigten med forslaget var 
at indskrænke Ordensudvalgets mulighed for at ændre i sejlklubbers beslutnin-
ger om eksklusion. Forslaget var imidlertid ikke foreneligt med de forpligtelser, 
som Dansk Sejlunion har i forhold til Danmarks Idrætsforbund. Generalforsam-
lingen besluttede i stedet, at Dansk Sejlunion skal arbejde for at ændre rammer-
ne for sejlklubbernes selvbestemmelse.  
  
Helt konkret vedtog generalforsamlingen følgende udtalelse: 
 
”Generalforsamlingen pålægger – med baggrund i problemstillingen fra eksklu-
sionssagen i Gråsten Sejlklub –  Dansk Sejlunions bestyrelse at gennemføre en 
dialog med DIF, der skal revidere rammerne for klubbernes selvstyre. Formålet 
er at sikre medlemsforeningerne størst mulig egenbestemmelse i relation til in-
terne forhold. Med rammer menes bl.a. standardvedtægter, administrative proce-
durer og rådgivning til medlemsforeninger fra såvel Dansk Sejlunion som fra 
DIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- o — o — o — o - 
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Arealet mellem 
klubhus og havnebrugs 

 
Fra Erik Petz 

 
Der er  lavet en ”Driftsaftale” – mellem Sønderborg Forsyning & Dyvig Både 
laug Benævnt  SF & DB 
 
Dette indebærer, at arealet foran kloakpumpestationen SKAL friholdes  
 
Pumpestationens placering:  
Kloakpumpestationen tilhørende SF blev etableret i 1997 og placeringen var 
dengang efter aftale med daværende formand for Bådelauget, og Nordborg 
Kommune.  
Stationen ”betjener” DB og 2 ejendomme på Hesnæsvej.  
 
Udviklingen over tid har gjort, at DB har etableret Havnebrugs, samt etableret 
grill plads der i sommermånederne er telt overdækket.  
 
Problemstilling: 
Grill plads og teltoverdækningen er til hindring for adgang til pumpestationen 
SF udfører service på stationen i april mdr. med forventning om, at der ikke 
kommer driftsstop hen over sommeren.   
 
Teltet opsættes maj, og nedtages igen med udgangen af september.  
 
I den øvrige tid skal der være frie adgangsforhold til pumpestationen.   
 

- o — o — o — o - 
 

Gang i forårsklargøringen 
 

 
 
Havnebrugsen får 
ny frisk indretning 
 
  
 

Der males og lakeres 
på livet løs ! 
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- o — o — o — o - 

 

Køb & Salg 

 
 
Købes: 
 
Vores Børnebørn vil gerne med på vandet til sommer derfor mangler vi 2 red-
ningsveste på 20-30 kg. Er der nogle der har børneveste i overskud. Jeg har en 
sejlervest Junior M til salg 
 
Venlig hilsen 
Gerda Sahl tlf. 28762903 
 

 

- o — o — o — o - 
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E GAF 
 

Vi blev ”valgt ind” som bladbestyrere for E GAF, på generalforsamlingen for et 
år siden. 
 
Det var et venligt skub fra Frede og derefter Uffe, og det var egentligt fint, det 
var annonceret at der skulle findes en ny redaktion, og hjemmefra havde vi alle-
rede snakket om det, at det kunne være interessant, men vi regnede egentligt 
med at der var så mange der gerne ville, at vi nok ikke ville kunne komme til.  
 
Vi har siden udsendt E GAF hver anden måned, det er rigtig interessant at arbej-
de med det hersens bladværk, men også et stort arbejde.  
 
Nogen af jer er rigtig gode til at sende materiale, det siger vi tak for – og håber 
det fortsætter, og jer der endnu ikke har fået noget med i bladet, send os gerne et 
par ord, så vil vi gerne være med til at ”sætte det op”.  
 
Vi vil gerne fortsat have både billeder, tekst indslag og artikler – om hvad der nu 
foregår i bådelauget, spændende ture og andet det er Jeres input der er med til 
at skabe bladet. Altså billeder + tekst !  
 

Fremover: 
Rotation / Turnus , vi vil foreslå at I tænker over hvordan vi f.eks. kunne have en 
turnusordning eller rotationsordning, hvor vi f.eks. får 1-2 nye med om året.  
 

Navne og adresser: 
Tag nu og at give sekretæren besked om ændringer, hver evig eneste gang får vi 
blade tilbage, og må selv finde adresser og køre rundt med blade - vi vil så gerne 
have at I får bladet … så giv sekretæren besked.  
 
Og endnu engang, fortsæt med at give os jeres historier, billeder og fortællinger, 
så vi kan bringe dem videre til klubben igennem bladet :-) det er Jer der er med 
til at give bladet liv !! 
 
 

Elsebeth og Andy 
E GAF 
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Udvalg fortsat 

Kapsejlads udvalg 
Benny Vikke Madsen                 
Tlf. 7445 2336          
Mail: madsen.fam@bbsyd.dk 

 

Kent Münch                               
Tlf. 4920 3224  
Mob. 2343 2770          
Mail: kent@mynch.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 
Hjemmeside: 
www.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:sahl@post10.tele.dk
mailto:bjarnejepsen@hotmail.com
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Afsender: 
E GAF, redaktionen 
Elsebeth og Andy 
Schøn 
Kastanievej 11 

Deadline for næste nummer: 
31. maj 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 …  

2014 

2014 2013 


