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Et tilbageblik 
 

Det er blevet til en del skrevne beretninger gennem de år jeg har bestridt formands-
posten i Dyvig. Dels er der de årlige beretninger til generalforsamlingerne, hvor 
årets gang bliver beskrevet, men også denne klumme i E GAF, hvor jeg efter bedste 
evner har forsøgt at beskrive dagligdagen på havnen, de beslutninger som bestyrel-
sen har taget, eller de overvejelser de gør sig om fremtiden. 
 
Bestyrelsens protokol er i henhold til tidligere generalforsamlings beslutning ikke 
offentlig tilgængelig. Baggrunden herfor er, at den kan indeholde følsomme beslut-
ninger, men i almindelighed er der jo ikke grund til at holde noget hemmeligt. 
Når jeg ser tilbage på årene, så er det især vores investeringerne der fylder. Dels 
kræver de en del forberedelser, men også medlemsinddragelse. Medlemsmøder har 
været et bærende element i vores investeringer gennem tiderne og selv om der ikke 
har været 100% enighed, så har vi altid gået fra medlemsmøderne med en god ma-
vefornemmelse af, hvor medlemmerne stod i deres opfattelse af vores investerings-
ønsker. 
Ja, så var der jo også arbejdspligten. 
Vi afskaffede den, dels er arbejdspligt skattepligtig, dels er er den vanskelig at ad-
ministrer, dels er alle ikke lige begejstret for at bruge deres fritid til foreningsarbej-
de.  
 
Til gængæld er der en del som gerne giver en hånd med i dagligdagen, men det er 
ikke pligt, det er frivilligt og ad den vej er vi kommet langt. 
Der var især to arbejdspligter som det var afgørende for mig at få afviklet. Den ene 
var istjenesten. Jeg synes det var uforsvarligt at bede folk om at gå ud på isglatte 
broer for at hugge is. Hvis nogen gled og faldt i vandet kunne det gå helt galt og 
måske kræve menneskeliv. Det kunne også medføre erstatningsansvar og begge 
dele var ubærlige. 
 
Det samme forhold gjorde sig gældende for stativudvalget. Et godkendt stativ, som 
alligevel gik i stykker og forårsagede skader, ville medføre et økonomisk ansvar og 
det vil formentlig ikke være muligt at tegne forsikring herfor, idet der ikke var spe-
cifikke og godkendte krav, som udvalget kunne læne sig op ad. 
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Til gængæld har der været mange glæder i hverdagen over oplevelser på havnen og 
i al beskedenhed en vis tilfredshed med, at opgaven langt hen ad vejen er løst på 
ordentlig og god måde. Til tider har det været nødvendigt at trække en streg i san-
det, men i de fleste tilfælde har en god dialog givet gode løsning på de udfordringer 
som altid vil opstå. 
 
Tak for denne gang. Stafetten er hermed givet videre. 
 
Willy Sahl 
 
 

- o — o — o — o - 

 
Kalender 

 
2016 

 
 14. Marts  Generalforsamling kl 19:00 i Nordals Idrætscenter 
  
 2.   April   Fælles søsætning (*) 
 29. April  Fælles søsætning (*) 
 30. April  Fælles søsætning (*) 
 
 2. weekend i juni Weekenden efter Nordals Festival, har vi vores 
    årlige officielle fællestur til Aabenraa, ASC, nærmere 
    info senere ... 
 
 
 
 
 
(*) Søsætning: 
Mht. Store både, der skal på Verners hænger, så aftaler 
man selv en tid med ham, og afregner også med ham.  
  
Hilsen Bjarne Jepsen 
Pladsformand 
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- o — o — o — o - 
 
 

Ankerligger i Dyvig. 
  
Efter en meget dårlig omtale af en ankerligger i Dyvig, set i Keep Sailing, en app for 
sejlere, med bla. omtale af div. ankerpladser i Danmark, er vi i bestyrelsen enige om 
at ankerliggere, som kommer i havnen skal behandles ordenligt, både af vore med-
lemmer og af havnemesteren. 
 
De skal kunne komme på havnen og bruge vore faciliteter som ander gæster, det kan 
vi kun have glæde af, måske kommer de næste gang og betaler i havnen, efter en 
god oplevelse. 
 
Vi vil jo også gerne behandles ordenligt når vi sejler rundt i Danmark. 
 
 
Indsendt af: Kiro II, Ebeltoft Havn - 13-07-2013 
 
Skøn ankerplads! Men bemærk dette: Man må overhoved ikke benytte de to havne 
der er i Dyvig hvis man er ankerligger!! Vi ville grille på havnen (med egen grill) 
men blev bortvist, da ankerliggere ikke på nogen måde måtte benytte faciliteterne på 
nogen af de to havne!! Her fik vi fortalt at selv havne arealet regnes som en facili-
tet!! Altså man må ingengang sidde på havnen!! De havde dog ingen problemer da 
vi kort forinden lige havde brugt en mindre formue i deres købmand! Vi blev så dår-
ligt behandlet, at jeg overvejer at skrive ind til et båd magasin da dette ikke kan væ-
re rigtigt... Smukke omgivelser, særdeles dårligt miljø i havnen!! Føj føj!!!! 
 
Mvh Anders Bruun 
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Ringmærkede Måge 
 

Under en af mine ture til Dyvig bemærkede jeg en af de første dage i januar, at der 
gik en måge rundt og ikke havde det så godt, men kunne næsten komme helt hen til 
den og det var tydeligt at den var ringmærket. 
 
Da jeg et par dage senere kom til Dyvig 
var den død. Ringen blev taget af foden og 
det viste sig at mågen var ringmærket i 
Finland, med mærkenummer ST 305.847 
Museum Zoolog Helsinki Finland. 
 
Der er jo en mening med at ringmærke 
fugle, så ringmærkningscentralen på Kø-
benhavns Universitet blev kontaktet med 
oplysning om sted og dato for fundet. Op-
lysningerne er blevet givet videre til Fin-
land og nu venter jeg bare på nærmere op-
lysninger om mågen 
 
Willy Sahl 

- o — o — o — o - 
 

Du Kaj … Ja Bøje ? 
 
Håber ikke vores ven gik til, fordi han ikke kunne 
Finne Land 



8  

 

Nye rejsemål med Danske rødder 
 

Caribien 
 
Jomfruørene, De vestindiske øer. U.S.Virgin Island, der er mange navne på den cari-
biske østat, der nu snart i 100 år er et amerikansk territorium, solgt af Danmark i 
1917 til USA for 25 mio. kr. i guld. 
 

Det var især naturen, varmen og historien, der sammen med et stigende pres fra ko-
nen, hendes søster og mand som gjorde udslaget. Vi måtte simpelthen opleve en an-
derledes ferie end det de kendte feriestede i Middelhavsområdet kan byde på. 
 
Ved siden af historien er det særligt natur, vand og anderledes mad man finder på 
øerne. Man føler sig velkommen på øerne, hvor mange stadigvæk kan berette om 
slægters grufulde oplevelser under slaveriet. Sukker blev konge på øerne og produk-
tionen var så givtig, at slavernes helbred kom i anden række. I den sammenligning 
havde polakkerne gode vilkår på Lollands roemarker. 

 
Engang var øerne dækket af plantager, 
og selv om det er længe siden man dyr-
kede sukkerrør, er der stadig gang i pro-
duktionen af den sukkerbaserede rom. 
 
Rom  
Den lokale favorit hedder Cruzan og fås i 
mange forskellige udgaver. Vi fik lejlig-
hed til at teste varianterne og duften fra 
romtønderne i lagerbygningen på fabrik-
ken i udkanten af Frederiksted. 
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I dag importerer man sukkeret og sætter gang i romproduktionen, som sættes til at 
gære i gigantiske tanke. Siden kommer det på tønder og lagres fra 1 og op til mange 
år. Det udskibes og sælges over hele verden. Som omtalt i et tidligere nummer af E 
GAF blev der i gamle dage landet en del rørsukker i Dyvig fra De vestindiske øer og 
der har helt sikkert også været rom i lasten. 
 
Grønt og turkis vand 
St John er den mindste af de tre øer. Her er ingen stres og jag. 70 pct. er national-
park.  Vores mål med en dags turen til St. John var at opleve og bade fra den ver-
densberømte strand Trunk Bay. Her er ikke andet end hvid koralstrand ud til det kry-
stalklare, nærmest turkis farvet vand. Her forenes stilheden med sol, afslapning og 
man forstår hvorfor øen er en magnet for turisterne og for den sags skyld også de 
mange skildpadder, der dovent svømmer rundt i vandet. 
 
Den livlige ø 
St. Thomas er mere livlig og er historisk set hovedøen. Havnen i hovedstaden Char-
lotte Amalie er knudepunktet for øerne. Det er her de store krydstogtskibe lægger til 
kaj og handelslivet er fuldstændig indrettet efter hvornår skibene lægger til 800 
krydstogtskibe pr. sæson præger byen. Forretningerne ligger for manges vedkom-
mende i huse, som danskere har bygget med 
mursten som blev sejlet i ballast fra København 
til øerne. PÅ St. Thomas fulgte vi en opfordring 
til at gå i kirke og gudtjeneste. En helt igennem 
anderledes oplevelse end en dansk gudstjeneste. 
Oplevelsen kan bedst bekrives med, at folk gik 
opløftet og glad fra kirken, fordi stemningen i 
kirken er glad og humørfyldt. Man føler sig vel-
kommen og glæder sig til næste besøg. 
 
Den danske arv 
St. Croix har ikke så mange turister som St. 
Thomas, men for os var det et must at se det 
berømte gule fort i Christianssted. Vi var trods alt på øerne i 250 år, og selv om vi 
var en del af et mørkt kapitel i historien med det forhadte slavesystem, så var det 
også danske Peter Von Scholten, der efter hårdt pres og oprør i 1848 satte øernes 
slaver fri. Han ses stadig som maleri i Guvernement House i Christianssted, hvor 
Dannebrog hver dag bliver hejst side om side med Star & Stripes og Virgin Islands 
eget flag. Tiden som koloni er ikke glemt, tværtimod, men i mange år var det 
tabu fordi den var så smertelig belastet. Sådan er det ikke mere og 
mange danskere nøjes ikke med at læse i historiebøgerne, 
men vil selv se og opleve øernes historie. 
 
Det kan vi godt forstå for 
det er en fantastisk 
oplevelse. 
 
Willy Sahl 

Som nogen nok bemærkede, var sidste nummers dækning 

af Caribien turen lidt kort … teknikken er ikke altid nem, en 

del af turbeskrivelsen havnede i en forkert postkasse, men 

nu fik vi heldigvis fået resten med i ”E-Gaf”. 
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Bestyrelsens ændringsforslag 
til generalforsamlingen 2016 i Dyvig Bådelaug. 

 
 
Forslag til § 4. 
 
Optagelse af medlemmer 
Bådelauget består af aktive og passive medlemmer, som skal være bosiddende i 
Sønderborg Kommune. 
Unge mellem 7 og 17 år kan optages i ungdomsafdelingen med forældres eller vær-
ges samtykke 
Aktive medlemmer over 18 år har ret til at deltage i generalforsamlingerne med 
stemmeret. 
Aktive medlemmer kan få plads, enten ved bådelaugets broer til deres båd eller op-
lagspladser til deres kajak, når der er ledig plads. For at få plads i vandet skal der 
indbetales et indskud som afskrives over 10 år. Indskuddets størrelse fastsættes af 
generalforsamlingen. Yderligere betales en årlig pladsleje afhængig af bådens stør-
relse. Pladslejen fastsættes af bestyrelsen, således at udgifterne til havnens drift sik-
res. 
 
Både som har liggeplads i Dyvig Bådelaug skal være ansvarsforsikrede. 
 
En bådplads kan overdrages til nærmeste familie, såfremt vedkommende er aktiv 
medlem. For overdragelsen betales et overflytningsgebyr på 50% af det normale 
indskud. 
 
Som æresmedlem 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 årets løb have varetaget tillidsposter i bådelauget. Udnævnelsen 
kan foretages af bådelaugets bestyrelse, når beslutningen herom træffes af en fuldtal-
ligt og enigt forum. Æresmedlem er kontingentfrie. 
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Forslag til § 5. 
 
Følgende tekst udgår. Aktive medlemmer, der har opnået den for den enkelte gæl-
dende pensionsalder, 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 medlemmet ikke båd, nedsættes kontingentet til det 
til enhver tid gældende kontingent for passive medlemmer. Nedsættelsen træder i 
kraft fra og med første opkrævning der udsendes i det kalenderår, der følger efter 
begge krav er opfyldt 
 
Ny tekst. Aktive medlemmer som ikke mere har båd, kan søge om at få kontingentet 
nedsat til det til enhver tid gældende kontingent for passive medlemmer. Nedsættel-
sen træder i kraft fra og med den efterfølgende kontingentopkrævning. 
 
 
Forslag til ny tekst til § 7 
 
Ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, 
den højeste myndighed i alle laugets anliggende. Den ordinære generalforsamling, 
der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med minimum 4 ugers varsel på 
bådelaugets hjemmeside, samt ved opslag i klubhuset. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag offentliggøres 
på hjemmesiden senest 3 dage før generalforsamlingen. 
 
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 personlig 
fremmøde eller ved anden persons fremmøde med fuldmagt. 
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Beretning 2016 
 

af Willy Sahl 
 
Bestyrelsen 
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 7 bestyrelsesmøder. Der er desuden 
afholdt en række formelle og uformelle møder om havnens drift, forenings- og med-
lemsaktiviteter. Formanden har deltaget i Dansk sejlunions generalforsamling, samt 
i Lillebælt Syd kredsens generalforsamling, samt møder om nyt oplevelsescenter på 
Nordals. 
Den 12. november blev der afholdt medlemsmøde i Nordals Idrætscenter. Mødet 
havde som overordnet formål at drøfte mulighederne for at finde en formandskandi-
dat, som vil træde til på den kommende generalforsamling. Det lykkedes, idet Jør-
gen Thomsen gav et tilsagn, dog betinget af at John Jørgensen også ville indtræde. 
 
Tilbage står fortsat de organisatoriske udfordringer med at få vores vedtægter til de 
krav som dansk sejlunion og Dansk Idrætsforbund stiller til deres medlemsorganisa-
tioner om medlemsrettigheder. Vores jolle- og kajakmedlemmer har ifølge vores 
nuværende vedtægter ingen stemmeret på generalforsamlinger. Det er et klokkeklart 
brud på de generelle retningslinjer og der skal findes en løsning. 

 
Efter 8 år som havnemester har Christian 
Strojeck valgt at gå på pension. Christian var 
gæsternes mand og han har en stor andel i, at vi 
i 2010 blev valgt af medlemmerne i Dansk 
Tursejlerforening til årets havn. Som afløser 
for ham har vi ansat Connie Hansen som ny 
havnemester. 
 

 
Sponsorstøtte er af uvurderlig betydning for klubben. Dels giver det os økonomisk 
muligheder for udvikling af havnen, dels er det en rar fornemmelse at mærke opbak-
ning fra erhvervslivet til sejlsporten. Vores hovedsponsor er igen Linak. Linak har 
sponsoreret vores nye telt, samt nye Rød/Grønne skilte. De er også hovedsponsor på 
den årlige Last Fight kapsejlads. Desuden er Brødrede Nørulf på sponsorlisten, sam-
men med andre som giver præmiegaver til kapsejladsen. 
 
Vi har igen i år ydet assistance til sejlere, som er kommet i situationer de ikke selv 
kunne klare. En af assistancerne medførte, at vi fik beskadiget motorbenet og skruen 
på påhængsmotoren til havnejollen. Det blev en forsikringssag og vort forsikrings-
selskab har betalt for udskiftning af motorben og skrue. Vi syntes at det var den nød-
stedtes forsikringsselskab som skulle påtage sig det økonomiske ansvar, men ifølge 
juraen, så har den nødstedte ikke forårsaget skaden og er derfor ikke juridisk ansvar-
lig. 
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Medlemsaktiviteter 
Vi havde standerhejsning den 4. april. Det er en dag som mange ser hen til. Når 
standeren er sat, så er de fleste både blevet søsat og der er kommet liv på havnen. 
Standeren skal snart fornyes. Dens tilstand begynder at udgøre en sikkerhedsmæssig 
risiko, idet den er ved at være gennemtæret. 
Den årlige oprydningsdag fandt sted den 9. maj. Affaldsmængden blive mindre og 
mindre år for år og vi er ved at være i bund med gamle efterladenskaber og pæle 
rester. 
Vi efterlyste ejermænd til gamle stativer i E gaf. De stativer der ikke kunne identifi-
ceres blev fjernet.  Enkelte lærte ved den manøvre, at det er en god ide at sætte navn 
på sit stativ, så man er sikker på det også står der til næste år. 
 
Klubudflugten gik igen til ASC Åbenrå. 
Der var 9 både og 18 personer med på 
turen. Det var som sædvanligt rigtig 
hyggeligt. Der var bagt kager til delta-
gerne til eftermiddagskaffen, om aften 
var der fælles hygge ved grillen. Bagef-
ter var der vafler og Is. 
 
Skrænten bag klubhuset er blevet ryddet 
for træer og krat. Det har givet så mange 
grene at der var mere end nok til Sankt 
Hans bålet. Der var igen fælles spisning, 
hvor Jørgen Ellegaard fra Holm Pølser 
står for maden. En gæv skare af sejlere bidrog igen i år med opsætning af bål og 
heks. Men selv om der var rigeligt halm til optænding, så måtte der bruges en pæn 
sjat diesel for at få ordentlig gang i bålet. 
 
Gravers havde lavet en besøgstur for Bavaria klubben til flyvestation Skrydstrup. 
Der var ledige pladser og 9 personer, som har relation til Dyvig Bådelaug deltog i 
arrangementet. Det var naturligvis redningseskadrille 721 med redningshelikopteren, 
der havde vores største interesse, den er så vigtig for os som sejlere, men det var 
også imponerende at se afdelingen der huser F- 16 flyene. En del af dem var stadig 
præget af, at de har været udstationeret og deltaget aktiv i Irak krigen. 
 
Den 24. juli kom de glade visesangere på Visens skib igen til Dyvig. Lige som sidste 
år var arrangementet godt besøgt, der var langt flere end teltet kunne rumme og det 
var ikke kun sejlere der fandt vej til arrangementet, mange lokale mødte op og gav 
dermed opbakning til arrangementet. Der er allerede truffet aftale om at de kommer 
igen næste år og datoen er fastsat til den 21.07.16. 
 
John Jørgensen har forskønnet bro 3. med en bænk. Indvielsen fandt sted den 27. 
juni og blev indviet med grillpølser, kartoffelsalat og en lille skænk. Nu kan med-
lemmer og gæstesejlere sidde ned og nyde udsigten til det flotte Dyvig Badehotel.  
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En af de sidste dage i april kom Pernille tilbage fra en lang tur til de kanariske øer. 
Som Preben lidt modstræbende indrømmede, så har vi det godt i Dyvig sammenlig-
net med udenlandske havne, men udlængslen var for stor, så den 1. august blev kur-
sen igen sat mod syd til det samme område. Peter Mathiesen valgte igen at tage på 
langfart. Han emigrerer sammen med kone og barn til Brasilien. 
 
Den 22. juni fik vi besøg af 27. glade musikanter fra Oldendorf i Tyskland. De var 
på en kombineret øvelse og ferietur til Nordals med deres brassband og gav en 2 
timer lang koncert på havnen. Efter koncerten blev de fotograferet ombord på sejl-
skibet ”Lone”. 
 
TV journalist og sejler entusiast Preben Heide har i sommerens løb lavet sejler TV 
på en tur fra Limfjorden og til grænsen. Han lå turen forbi Dyvig og lavede optagel-
ser i området. Besøget blev aftalt til den 15. juni og der blev lavet optagelser om 
Mjels Sø, Mjels Vig og Dyvig. Optagelserne blev lavet for de regionale tv selskaber 
og det er blevet til en hel serie af udsendelser. Udsendelserne har fået titlen: De 
gamle mænd og havet. Udsendelsen fra vores område en udsendelse nummer 10 og 
har været vist i de regionale tv stationer. 
 
Vi sluttede sejlersæson af med standerstrygning den 24. oktober. Traditionen tro 
blev der afholdt en afrigger fest, som fandt sted den 6. november. Der var ikke stor 
tilslutning til festen og festudvalget overvejer om festen skal gentages. 
 
Det gamle klubhus, også kaldet kontoret er blevet renoveret. I dagene op til jul har 
besætningen pillet det gamle loft ned, sat nyt isolering op og monteret loftet igen, 
der er kommet nyt lysarmatur og der er blevet malet. Vedligeholdelsen er udført af 
frivillig arbejdskraft. 
 
Traditionen tro mødes vi i klubhuset den 1. januar kl.14.00 og ønsker hinanden et 
godt nytår og nyder en øl eller vand. Det benyttede ca. 40 medlemmer og pårørende 
sig af i år. 
  
 
Havnens drift 
Den nye flydebro er blevet ta-
get i brug. Opsætningen blev 
foretaget ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft og vi har nu igen 
en sikker bro at færdes på. En 
gruppe vinterbadere har fået 
lov til at benytte broen om vin-
teren og da det som bekendt 
kan være rigtig koldt på denne 
årstid, har de fået lov til om-
klædning i masteskuret. 
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Først på året blev vores nye el standere sat op, igen var det frivillige som tog slæbet 
med opsætningen. Tilslutning af ledninger og strøm blev foretaget af fagfolk fra Als 
el og vvs. Ved samme lejlighed blev vores sikringer opgraderet. 
 
I dagene omkring Kristi Himmelfart blev der foretaget en uddybning af sejlrenden i 
E Gaf. Bent Larsen har forestået projektet og vi har været medunderskriver på en 
ansøgning til kommunen om økonomisk støtte. Der har været delte meninger om 
nødvendigheden af projektet, men nu er det gennemført og vi er forhåbentlig sikret 
en god dybde i mange år. 
 
Oliefiltre går under betegnelsen ”farligt affald. ” Igennem årene har vi afleveret det 
på Vesterlund Containerplads, men på grund af mængden kunne denne ordning ikke 
fortsætte. Vi er derfor blevet tilmeldt ASE kemi, som indebærer en afhentning på 
havnen 2 gange om året. Oliefiltre skal sættes til afdrypning i tragten til spildolie før 
de kommer i den blå beholder. 
 
Der er kommet ny rulleport bag ved kajakafdelingen i masteskuret. Her opbevarer vi 
vores borde og bænke om vinteren 
 
Mastekranen gennemgår et årligt sikkerhedstjek. Alligevel skal den omgås med for-
sigtighed. Et gammelt mundheld siger: Den der smører godt kører godt, men det var 
tæt på at gå galt ved en mastepåsætning. Det viste sig af fedtet i låsemekanismen til 
udlæggerarmen var blevet for stift, så låsepallen ikke kunne få ordentlig fat. Heldig-
vis skete der ingen person eller materiel skade, men det var tæt på. 
 
Elforbruget er faldet mærkbart i år. I 2014 
havde vi et forbrug på 61300 kWh. Det er 
faldet til 49300 i 2015. Da strømforbruget 
til havnebrugsen og varmepumpen er no-
genlunde konstant, må faldet især tilskrives 
at der er indført brugerbetaling for elforbrug 
på broerne. 
 
 
Vandforbruget er derimod steget betydeliget fra et forbrug i 2014 på 1535 m3 til 
1824m3 i 2015. En stigning 290 m3. Vi har en mistanke om et ledningsbrud, så vand-
forbruget bliver fulgt nøje. 
 
Udvalgene 
Festudvalget er det udvalg der bliver trukket allermest på. Det er dem der sørger for 
kaffe og ostemadder efter kapsejladsen hver onsdag i sejlersæsonen. De er på en 
eller anden måde med i alle arrangementer på haven. 
 
Kapsejladsudvalget har gennem årene stået for afviklingen af kapsejladserne og ikke 
mindst det årlige Last Fight arrangement. 
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Kontorholdet er ikke generalforsamlingsvalgt, men har fingren på pulsen i havnen 
og giver gerne en hånd med i det almindelige vedligeholdelsesarbejde. Mange med-
lemmer og gæster har fået teknisk assistance til udstyr og motorer som har drillet. 
De har valgt det gamle klubhus som mødested og på den måde aflastet det etablere-
de klubhus. Deres tilstedeværelse har faldet enkelte for brystet og ikke mindst luftet 
deres utilfredshed med, at der også drikkes øl på kontoret. Bestyrelsen bakker op om 
det frivillige arbejde og dermed også kontorholdet. Vi er bestemt ikke en afholdsfor-
ening og blander os ikke hvordan medlemmer og gæster forvalter deres forbrug af 
diverse drikkevarer. Vi vil dog ikke tolerere utilbørlig optræden. 

 
Afslutning 
Jeg kan med glæde se tilbage på mange år som formand for bådelauget og konstatere 
at 2015 også har været præget af mange aktiviteter. Vi har gennemført og afsluttet 
vores store investeringsprogram på havnen. For os som sejlere betyder det, at vi kan 
glædes over en veldrevet og velbesøgt havn, hvor vi har gode muligheder for at dyr-
ke sejlsporten og mødes med kollegaer under afslappede forhold. I bestyrelsen har vi 
forsøgt at levere de ydelser som medlemmerne efterspørger. Det kan lyde enkelt og 
ligetil, men forudsætningen er en samspillende og effektiv bestyrelse. Vores samar-
bejde har levet op til mine allerbedste forventninger. Tak 
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Generalforsamling 
 

Dyvig Bådelaug indkalder hermed til generalforsamling 
mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens og udvalgenes beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag.  

Bestyrelsen har ændringsforslag til vedtægternes § 4, 5 og 7. 
Ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsorden, benævnt 
bestyrelsens ændringsforslag til generalforsamlingen 2016 i 
Dyvig Bådelaug 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud.  
6. Valg af formand (modtager ikke genvalg.) 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Lise Nielsen er ikke på valg, men har meddelt at hun ønsker at 
stoppe. Der skal derfor vælges en afløser for 1 år. 
På valg er:  
Anders Bruun (modtager genvalg.) 
Bjarne Jepsen (modtager genvalg. 
Palle Brock (modtager genvalg.) 
Kent Mûnch (modtager genvalg.) 
Suppleanter: 
Poul Erik Johnsen og Per Phillipsen 

8. Valg af revisor Benny Vikke Madsen og Jens Kristensen 
9. Valg af udvalg 
 Juniorudvalget  
 Sejladsudvalg: Benny Vigge Madsen, Bjarne Jepsen, Kent Münch 

og Willy Sahl (Willy Sahl modtager ikke genvalg.) 
 Bladudvalg: Andy Schøn, Elsebeth Schøn og Detlef Dethlefsen 
 Festudvalg: Gerda Sahl. Doris Harvest 
10. Eventuelt 

 
N.B. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Forslag der vedrører § 15 om lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. Forslagene vil herefter blive lagt på foreningens 
hjemmeside. 
 
På bestyrelsens vegne 
Willy Sahl 
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Arkivfoto: Klar til rejsegilde, for vores nye tilbygning, juli 2013. 
 
 
 
 

- o — o — o — o - 

 

 

Du Kaj … Ja Bøje ? 
 
Når nu 2 af vores 3 redaktører de smutter, er der helt 
sikkert nogen der tager over og lukker hullet efter 
dem … nej - bladet E Gaf det lukker sæ’ følig’ ikke, 
der skal bare et par nye friske redaktører til, og det 
skal der nok komme !  
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Udvalg 

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

 

Kent Münch                               
Tlf. 4920 3224  
Mob. 2343 2770          
Mail: dyvig-web@stofanet.dk 

Willy Sahl                                   
Tlf. 7445 3312           
Mail: sahl@smukke.com 

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@smukke.com 

 
 

Doris Harvest 
Skovtoften 11, 6430 Nordborg 
Tlf. 2173 8516 

Juniorafdelingen:  
 
Kontaktperson og træner 
Gert Lumbye Hansen 
Tlf. 2790 5811 
Mail: glha(@)sonderborg.dk 

 
 

Kasserer 
Kell Jürgensen 
Blomsterlyst 3, 6430 Nordborg 
Tlf. 7445 2849 

Kajakafdelingen: 
Christina Engkær Matthies 
Tlf. 4024 38888 
Hjemmeside: 
www.nordalskajakklub.dk 
Mail: Formand@Nordalskajakklub.dk 

Dyvig Bådelaugs hjemmeside: 
 
Junior afdelingen er nu også på denne 
side  www.db-dyvig.dk 

Klubbladet E GAF 
 
Elsebeth og Andy Schøn 
Kastanievej 11, 6430 
Nordborg. Tlf. 7449 1401 
Mail: els_as@jubii.dk 
      

                    Detlef Dethlefsen 
                    Færgevej 26 
                    Mjels,  
                    6430 Nordborg 
                    Tlf. 2993 9064 
                    Mail: 
                   detlef.dethlefsen@gmail.com Bladets mail: egafdyvig@gmail.com 

mailto:madsen.fam@mail.dk
mailto:sahl@post10.tele.dk


20  

 

Afsender: 
E GAF, redaktionen 
Elsebeth og Andy Schøn 
Kastanievej 11 
6430 Nordborg 

Deadline for næste nummer: 
31.  Marts  2016 

ISBN 1603-8991   35. 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 

 

Svendborg Sund. Her ses en 
fisker, så fornemmer man broens 
størrelse. 
       Foto: Elsebeth 

Fra sommerturen. Foto: Birgitte Lambertsen 


