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Formandensblog
S

iden sidst har vi fået afholdt årets første
bestyrelsesmøde, og herunder gennemgået årsregnskabet, som vi netop havde modtaget fra revisor til kommentering.
Alle udvalgsberetninger til Årbogen er modtaget, korrekturlæst, og i skrivende stund er
Årbog med årsregnskab og budget sendt til
tryk, så Årbogen kan ligge klar til afhentning
i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen
den 21. marts. Regnskab, budget og beretninger vil ligeledes ligge på hjemmesiden.
Tak til Margit, Anne og Niels-Erik for det store arbejde i den forbindelse.
Den 1. februar deltog Morten og jeg i K.A.S.
Introduktionskurs. Det er efterhånden blevet
tradition, at klubbens formand og skolechefen stiller op og og giver en intro til klubben,
og igen i år spurgte Annette Kragskov Havlit
og Jacqueline Acda os, om ville være med. Vi
fordelte opgaven sådan, at jeg startede med,
at fortælle om klubbens historie, og om Svanemøllehavnen, hvorefter Morten fortalte om
sejlerskolen, om uddannelsesforløbet, klubture osv., Jacqueline fremviste et film klip fra
Filmcentralen kaldet ”Amatørsejlklubben” som
er taget i Langelinie havn i 1915. Den viser
en festlighed afholdt på K.A.S gamle klubskib
”Tjalfe”, og med en masse meget fornemt
klædte damer og herrer. Der var stil over det
dengang, blev vi enige om.
K.A.S. har også for nylig afholdt det årlige
kursus i ”Førstehjælp og søsikkerhed”. Det løb
af stablen d. 6. og 7. februar, hvor Mia Krogh
Hansen og Klare Ternov gav en rigtig god
gennemgang af emnet, specielt fokuseret på
sejladsrelaterede emner. Kurset, som løber

over en enkelt aften, er en del af Navigationskurset, og jeg deltog i den forbindelse om
onsdagen, som ”hjælpende hånd”.
Vi fik en super gennemgang af førstehjælpens
”ABCDE” metode, til hypotermi symptomer
og behandling, til genoplivning med hjertemassage og meget andet. K.A.S har i år indkøbt en ekstra træningsdukke til at træne
hjertemassage på. Den kaldes for ”Dukke
Anne”, og pga en fejl fra leverandøren var den
nær ikke nået frem i tide. Det lykkedes dog
alligevel efter en ambulancekørselslignende
afhentning af Morten, i sidste øjeblik.
Derudover har jeg brugt en del tid på, at forberede samt afholde en navigationsprøve for
Frem (ØSF) sammen med SKKs Jens Kvisgård.
Man må jo som bekendt ikke længere være
censor i egen klub, og derfor var Jens og jeg
blevet tildelt sejlklubben Frem, i henhold til
det nye rotationsprincip, som der arbejdes
med klubberne imellem.
Rent praktisk forfattede Jens og jeg i fællesskab en 60 min. navigationsopgave, en 30
min ”færdighedsopgave” og en planlægningsopgave. Sidstnævnte blev udleveret til eleverne efter afholdelse af de to første, og så fik
de ca. 4 dage til at forberede en besvarelse,
således at de kunne gennemgå den på eksamensdagen den 10. februar.
Frem er den første klub der afholder navigationsprøve på denne måde, og i løbet af de
kommende uger kommer så turen til Sundet,
SKK og K.A.S. Efterfølgende skal den nye
form evalueres.
Fortsat god vinter!
H Jon Bundesen, formand
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Der indkaldes hermed til

Generalforsamling

Onsdag den 21. marts kl. 19.30
i klubhuset

Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år
e. Behandling af indkomne forslag
f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
g. Valg af formand
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer
i. Valg af revisor og revisorsuppleant
j. Eventuelt

OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes §7 stk. 2:
”Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder”.
Ad punkt e: Indkomne forslag - ingen
Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingent og indmeldelsesgebyr uændret
Ad
punkt g: Valg af formand - Formanden er på valg - villig til genvalg
		

Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margit Arentoft		 ikke på valg
Niels Erik Andersen		 på valg - villig til genvalg
Morten Ingerslev		 ikke på valg
Charlotte Andersen		 på valg - indtrådt i perioden (opstiller for et år)
Per Svendsen		 ikke på valg
Anne Nimb		 ikke på valg
Svend Bie		 på valg - villig til genvalg
Svend Allan Olsen		 på valg - villig til genvalg (valgt for et år i 2017)
Ad punkt i: Valg af revisor samt intern revisor.
Som revisor foreslår bestyrelsen
		 ReviPoint, statsautoriserede revisorer A/S
Interne revisorer
Knud Dahl 		 ikke på valg - fratræder
Bestyrelsen foreslår Jan Haagensen (for 1 år)
Ane Samuelsen		 på valg - villig til genvalg
			
Suppleant for interne revisorer
		 Jan Haagensen - på valg

H

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

ANNONCE
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Medlemstilbud fra Restaurant

Standberg

3-retters menu
Forret: Wanton fyldt med torsk/purløg serveret med smagsfuld skaldyrsbisque
Hovedret: Skiver af grillet mør okseflap med sæsonens grønt og årstidens kartoffel hertil
estragonsky med sennepskorn
Dessert: Nyrørt passionsfrugt iscreme med chokobrud og sirup
Normalpris: 385,- // K.A.S. medlemspris: 179,Serveres i perioden fra d. 15.02.2018 til d. 15.04.2018 og i perioden fra d. 15.05.2018 til d.
15.06.2018. Tilbuddet gælder fra tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18-21 og kun ved forudbestilling. Oplys medlemsnummer ved bordbestilling.
Vi ses!

H Restaurant Strandberg
strandberg.albert@gmail.com
26 80 28 32 · 31 74 17 71
Middagen kan også bestilles forud for generalforsamlingen den 21. marts kl. 18.

ÆRET VÆRE PRINSENS MINDE

5

Hans Kongelige Højhed

Prins Henrik
er gået bort
V

ores protektor igennem mange år er gået bort, 83 år gammel.
Vi siger på K.A.S.s vegne mange tak for de mange år han gav os som protektor, og mindes samtidig de lejligheder hvor Prinsen deltog i begivenheder i K.A.S.
Han var for eksempel personligt til stede ved K.A.S.s 100 års jubilæum i 1991, og igen i
2008 da den ny-restaurerede gamle 6mR-båd Oui Oui blev gensøsat i Svanemøllehav-

nen.

Prinsen har også inviteret til nytårskur flere
gange i årenes løb.
Vi ønsker god vind på hans sidste rejse.

H Bestyrelsen

SKOLEUDVALGET
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Forårsfeeest!!
Lørdag den 21. april klokken 18
K

onceptet er det gode, gamle - for det
virker hver gang! Vi hylder vores nye
førere og byder velkommen til jer alle, nye
såvel som gamle på sejlerskolen! Vinterstøvet
danses af og årets holdplaner inspiceres.
Vi glæder os til at se jer til middag og fest.
I år starter vi med velkomstdrink i Jomsborg,
på klubhusets 1. sal.
Kl. 19 starter middagen i Cafe Sundet, som
ligger på Sejlklubben Sundets 1. sal (på ”Svaneknoppen”). Cafe Sundet har lovet os en
lækker 3-retters middag. Drikkevarer (inkl.
kaffe og cocktails) kan købes i baren.

Efter middagen kommer ”Bravo Mister Baske”
og spiller. De har lovet spitzen klasse partymusik.
Prisen for hele arrangementet er kr. 250.
Tilmeldingsfristen er torsdag den 5. april. Tilmeld dig allerede nu på www.kas.dk. Bemærk,
at der er et begrænset antal pladser.
Spørgsmål kan rettes til foraarsfest@kas.dk.
Vi glæder os til at se dig!

H På skoleudvalgets vegne
Johnny, Morten & Taja

SKOLEUDVALGET
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Teoretisk prøve i

Navigation
H

vis du skal til teoretisk prøve i navigation, så læs her!

Prøven bliver afholdt i K.A.S. klublokaler.
Prøven bliver fordelt på 2 dage:
Søndag den 8. april afholdes skriftlig prøve,
med start kl. 10:00 (kom i god tid ;0)
Lørdag den 14. april kl. 9.00 til 16.00
afholdes mundtlig prøve.
Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet
senest den 7. marts.
Den skriftlige prøve består af en 1 timers navigationsopgave og en 30 minutters opgave
i paratviden indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandsskab. Det

er ikke tilladt ar bruge sin mobiltelefon under
prøven. Inden I går hjem får I udleveret en
skriftlig opgave i sejladsplanlægning som skal
være løst inden lørdag den 14/4. I må godt
løse opgaven i grupper, men I bliver eksamineret enkeltvis.
Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20
minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges
særlig vægt på sejladsplanægningsopgaven,
men også på besvarelserne af de skriftlige
prøver, herunder vigeregler og nødsignaler.

H Johnny og Morten

Skoleudvalget

K.A.S.
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Velkommentil
Anders Bang Sørensen
Annette Hansen
Bente Egelund Jørgensen
Camilla Kristine Appel
Camilla Skov Riis
Carla Juliane Stolper
Christian Ledertoug Vogel
Esben Nordstrøm Tobias

Gitte Krenk
Henrik Munck
Jacob Hermann Olesen
Kristina Larsen
Lisbet Tegllund
Marlon Buriti
Michael Kristensen Bjørn
Michael Villadsen

Monika Kovacic
Otto Krog
Signe Skov Henningsen
Simon Skov Riis
Thomas Hartvig
Troels Keun Nielsen
Tue Mandrup

H Redaktionen
ønsker god vind!

H
Erling Larsen Industrilakering ApS
Inventar · Døre · Stole · Vinduer · Skilte · Alu/Metal · Glasfiber

Alt i Sprøjtelakering
Laurentsvej 36 · 2880 Bagsværd · Tlf. 44 98 98 28 · www.erling-larsen.dk
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Indkaldelse til

Bådejermøde

Onsdag den 7. marts kl. 19.00

F

orårets bådejermøde er onsdag den 7.
marts kl. 19.00 i Jomsborg.

Mød op til bådejermødet, få en hyggelig aften og vær med til at have indflydelse på aktiviteterne på land- og bådpladserne.
Der bliver serveret kaffe og der er mulighed
for at købe øl og vand.

Dagsorden
1. Valg af referent
2. Søsætning forår 2018
3. Nyt fra bådpladserne
4. Nyt fra havnen
5. Ideer og ønsker for bådpladserne
6. Eventuelt

H Bådpladsudvalget

Per Svendsen

Søsætning på Kulpladsen Lørdag den 21. kl. 07.00 til 17.00
Søsætning på Gammel Plads 26-03, 28-03, 05-04, 09-04, 12-04, 18-04, 23-04, 26-04,
02-05, 07-05. Listerne med rækkefølge vil snart komme på hjemmesiden.
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Fødselsdag
og foredrag den 13. marts!
K.A.S. inviterer traditionen tro til fødselsdag denne gang byder vi på tapas m.m., og som
noget nyt et inspirerende foredrag med eventyreren Thomas Veber. Du kan læse mere om
arrangementet og Thomas Veber i BARKASSEN nr. 1.
Tid og sted:
Tirsdag den 13. marts 2018 fra kl. 17.30 i
Restaurant Strandberg
Program:
kl. 17.30: Vi byder på tapas og et glas øl/vin/
vand, kaffe og fødselsdagskage, og formanden holder tale
kl. 19.30: Vi byder velkommen til et spændende foredrag med Thomas Veber.

Sådan tilmelder du dig:
Gå ind på www.kas.dk (først til mølle-princippet - max 100 deltagere)
Sidste frist for tilmelding er 6. marts 2018.
Arrangementet er gratis.
Vi har fået dejlig mange tilmeldinger til fødselsdagen. Ved redaktionens afslutning er der
stadig ledige pladser. Husk at melde afbud,
hvis du måtte blive forhindret, så vi kan give
pladsen til en anden.
Vi glæder os til at se dig.

H Mange hilsener

Aktivitetsudvalget
Liv Skovholm

Tilbud gælder indtil 24. februat eller så længe lager haves - forbehold for trykfejl og udsolgte varer

NY T FRA AKTIVITETSUDVALGET

ryding-maritime.dk - Vordingborggade 9

93, 2100 København Ø - 7023 7355

BÅDPLADSUDVALGET
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SOMMERTURSGRUPPEN

Sommertur2018
J

eg lovede Jer at fortælle mere om planerne
for sommerturen og her kan I læse lidt om
ugerne og om turen generelt.
Vejret på den tid af året byder normalt på
rimelige forhold. Den fremherskende vind i
Danmark er vestlig. Med lidt held har vi vind
fra vest på turen til Rønne. Omkring Bornholm er det af mindre betydning, hvor vinden
kommer fra. Distancerne er ikke så lange. På
turen til Rügen er vi glade for alt andet end
sydvest. Hjem til København er vest og sydvest det bedste, så ligger vi i læ af kysterne.

Uge 27
Fra København til Rønne er der ca. 100sm
og på vejen er der en del havne at overnatte
i. Turen kan enten gå syd om Skanør, hvor
der er en stor havn eller gennem Falsterbo
kanalen. Falsterbo kanalen er en flot tur, men
der kræves slæb gennem broen. Der er en
stor havn i nordenden og liggepladser uden
faciliteter i sydenden. Efter Trelleborg, der er
en færgehavn, ligger Gisløvlage, Smygehamn
og Abbekås inden vi rammer Ystad. Stor fin
færge- og lystbåde havn. Forbindelse via
jernbane. Byens gamle del er et besøg værd.
Og Inden vi når Rønne er Hammerhavnen en
mulighed.

SOMMERTURSGRUPPEN
Uge 28
En tur rundt om Bornholm incl. Christiansø
er på ca. 70 sm. Bornholm er alting på et
forholdsvist lille areal. Smuk natur, meget
varieret. Idylliske havne, især Allinge, Gudhjem og Svaneke. Maden er et hit. Der er et
væld af gode råvarer og gode spisesteder. Et
must er fiske buffeten i Nordbornholms røgeri
i Allinge. Der er 10-11 havne rundt om øen,
så der er korte dagsture på programmet. En
overliggerdag eller to kombineret med f.eks.
rovfugleshowet en mulighed. Et besøg på
Christiansø skal med i planen. Der er så fint.
På Christiansø må besøgende ikke overnatte,
medmindre de ligger i havnen eller på campingpladsen, hvor der skal bestille plads i forvejen. På gæstgiveriet er der 6 værelser og de
er sandsynligvis booket. Når den sidste færge
med dagsturister kl. 16 sejler til Gudhjem,
vågner øen. De lokale kommer frem og nyder
aftenen. Jeg glæder mig til en stor kold fadøl
på kroen, mens solen går ned.
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Uge 29
Nu skal vi sejle og det er jo det det drejer sig
om. Ugens distance er på ca. 95sm og vi lægger ud med en lille tur på ca. 50 sm til Sassnitz, der er en stor færge- og lystbådehavn.
Derefter er der korte distancer til Stralsund.
Farvandet ved Rügen minder lidt om Roskilde
fjord og Limfjorden. Masser er spændende
navigation og flot natur at sejle i. Prøv at
zoome ind på Rügen og se hvilken labyrint
det er. Da vi er i Tyskland er der godt afmærket i sejlrenderne og meget orden i havnene.
Også her er der mulighed for overliggerdage
og sightseeing. Stralsund er et must. En gammel hansestad.
Hvis vejret er til det, vil Gedser eller Hesnæs
på Falster være et godt sted at skifte. Det gør
turen for deltagerne i den sidste uge lidt lettere.

H
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Uge 30
Denne uge byder på den længste distance,
125 sm hjem til Svanemøllen, hvis ikke flåden
har nået Falster. Fra Stralsund er det muligt
at sejle på begge sider af Hiddensee. Hvis
vejret er til det, er Gedser og Guldborgsund
en mulighed. Ellers er Hesnæs på Falster eller
Hårbølle på Møn første havn. Derefter er det
kendt farvand nordpå.
Sommerturen byder alt i alt på en stor variation. Kendte havne og nogle vi ikke har været
i før. Sejlads over åbent vand og korte distancer. Og et væld af fine naturoplevelser.
Transport
Skipperne på bådene sørger for aftaler om
lån/leje af bil. Det enkleste er, hvis ny skipper
kører sin besætning og bagage ud og gammel
skipper kører hjem.

En uge på sommerturen
forløber nogenlunde således
Lørdag kl. 12.00 overdrages båden til den
nye skipper og den afgående besætning
vender hjem. Skipperne og flotillechef holder
skippermøde. Her besluttes, om der sejles
samme dag eller først næste. Skipper og besætning forbereder sig hjemmefra på begge
muligheder. Efter ankomst til første havn vurderes om der skal afholdes nyt skippermøde.
Der er normalt skippermøde kl. 09.00, hvis
ikke der er afholdt et aftenen før.
Vi forsøger at ligge samlet og spise nogenlunde samtidigt hver dag.
Torsdag meldes hjem til nye skippere, hvor
næste skiftehavn er.
Fredag er store festdag, hvor vi virkelig kræser. Vi laver en flerretters menu til hele flåden
og klæder om til middagen. Aftales torsdag.
Det kan være praktisk for ny besætning at
rejse hjemmefra allerede fredag og støde til
flåden. Og alle er velkomne til festen, blot vi
ved det.
Det er velset, at alle har en overraskelse med
til sin båd. Man vælger selv, hvornår den bringes i spil. Det kan være noget til maven, en
udfordring eller en leg.
Hvad koster en uge ombord?
Bådleje 350kr. Til mad, drikke og havnepenge
går der nok 1500kr, (lidt højt sat) og så er
der transporten fra og til København, samt
det du bidrager med. Der er forskellige måder
at håndtere økonomien. En måde er at have
en pung, hvor husholdningspengene er lagt i
fra starten. Så tages pungen med på indkøb
og betaler. Det er enkelt.
Tilværelsen ombord kræver overskud og rummelighed. Vi er op til 6 personer ombord og
der er gulvplads som i en telefonboks. Så bare det at komme omkring, kræver noget. Det
er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der
foregår omkring dig og at du bidrager med
god vilje og godt humør.

SOMMERTURSGRUPPEN
Tilmelding og fordeling
Efterhånden som tilmeldingerne løber ind,
laver jeg en skitse til fordeling af skippere og
besætning. Den bliver sat på opslagstavlen i
klubben løbende. Endelig fordeling sker sidst
i juni. Jeg respekterer selvfølgelig ønsker om
at sejle sammen, så langt det er muligt, men
bemandingen skal være forsvarlig. Som nævnt
i sidste nummer har vi indgået en aftale med
Sundet om at blande besætning og førere,
hvis det bliver nødvendigt.
Betaling
Bådleje går til egen klub, selvom der sejles
hos naboklubben.
Depositum følger deltager og går til båden
som delvis dækning af mad og havnepenge.
Flotillechef og skippere står for regnskabet.
I år ændrer vi vilkår for betaling, således at
bådleje og depositum 1000 kr i alt, betales
senest ved bindende tilmelding d. 4.6.18.
Ved afbud efter d. 4.6.18 tilbagebetales de-
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positum 650kr. Bådlejen 350kr går til egen
klub.
Ved afbud efter d. 25.6.18 tilbagebetales 0kr.
Bådlejen 350kr går til egen klub. Depositum
650kr går til båden.
Baggrunden for dette skyldes for mange afbud forsent i forløbet. Det har givet unødigt
besvær med bemanding.
Hvis man er i tvivl om man virkelig ønsker at
deltage, kan dette måske hjælpe med en afklaring og for dem der vil med, gør det nok ingen forskel.
Glæder mig til at se Jer på sommerturen.

H Jesper Simonsen
Sommertursgruppen

18

SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
S

å skal vi til det igen, bådene skal klargøres, slibes, males, vaskes og poleres og
derefter i vandet, nogle skal have mast på andre kan sejle direkte til deres plads, sommerpladsen kan tages i brug fra 1. april.
Arbejde på både stående på landpladsen
Husk at være forsigtige når I skal til at polere
/ordne fribord på land, lad være med at stå
på noget gammelt, faldefærdigt og udslidt
”stilads” og husk at topsikre stigerne første
gang i kravler op i båden. For egen sikkerheds
skyld brug de værnemidler der stilles til rådighed og tilrådes.
Husk slibemaskiner / støvsuger skal bruges
og kan lånes/lejes gennem klubben.
Den 3. april starter klubberne med søsætning
og de både der har ligget i vandet vinteren
over skal sejle til deres sommerplads. Skulle
der mod forventning ligge en anden båd på
pladsen kan havnekontoret kontaktes med
henblik på at få at en fremmed båd flyttet.
Påsken kan i år bruges til at få rykket rundt på
de både der har ligget i vinteren over.
Kulpladsens både søsættes d. 21 april, alle
både samme dag.
Fortøjning til tovholderne på agterenden af Ybommene (se havnens hjemmeside) er ikke
forsvarligt, tovholderne er ikke stærke nok til
at fortøjre båden i, brug den påsvejste bøjle
nederst på Y-bommen.
El standere
I forbindelse med havnens el standerne og
køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside hvor der står hvordan men gør brug

af el standerne og hvad man kan og skal gøre
for korrekt brug, bl.a. at man kan ”parkere”
op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis
man ønsker det kan havnepersonalet vejlede
i korrekt brug af el standerne således at man
ikke ”stjæler” en anden bådejers strøm.
Vand på broerne
Vandslanger bliver ophængt på broerne og
der bliver åbnet for vandet når frosten er væk.
Affald
Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig
henstilling om at sortere det korrekt således
at man ikke har køkkenaffald i f.eks. maleraffaldet o.s.v.
Havnen har opsat små containere til tomme
dåser (tømmes efter behov) således at de
ikke havner i den store blå container, da dåser
ikke er småt brandbart, også elektronik (radio
/ fjernsyn o. lign.) skal bortskaffes korrekt.
Ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet.
Affald der ikke kommer fra eller i forbindelse
med båden f.eks. 50” fjernsyn og store køleskabe / frysere o.lign. må ikke hensættes i
miljøstationerne.
HUSK, navn på båden for og bag samt hjemhavn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land.
Husk at meddele havnekontoret adresseændring, ny e-mail eller nyt telefonnummer.
Havnen ønsker alle et godt og sikkert forår,
selvom solen skinner er vandet stadig koldt.
GOD VIND.

H Med sejlerhilsen

John Vestergaard
Havnefoged

ANNONCE
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NEKROLOG

Peer Ussing
K.A.S. har mistet et af sine ældste medlemmer
med mere end 60 års anciennitet.
Peer var født i 1929 og døde den 10. februar
i år efter en kortere sygdomsperiode. Peer
blev medlem af K.A.S. i 1955 og var i en periode i 60-erne lærer på sejlerskolen. Peer var
uddannet civilingeniør og arbejdede alle aktive år for F. L. Smidth, herunder ca. 10 år i
Frankrig.
Jeg lærte Peer at kende i 1970, og fra 1984 til
2011 var vi sammen ejere af først ”Madeleine”
(Jensen 29) og senere af ”Baruna” (Nimbus
30). Peer og jeg var altså makkere i mere end
25 år. Det var et helt enestående makkerskab,
vi var aldrig uenige eller sure på hinanden. Vi
har altså været sammen i rigtig mange timer
og dage på båden og på bådpladsen. Vi blev

Inden længe sidder vi der ved langbordet igen

med årene meget nære venner, og jeg kan
derfor trygt sige, at Peer var et enestående
og meget fint menneske. Han var tro, trofast,
troværdig, ærlig, og så var Peer perfektionist,
tingene skulle være i orden.
Alle år sejlede vi sammen hver onsdag, og alle
år havde vi den tradition, næsten mani, at vi
skulle til Hallands Væderø i Kristi Himmelfarts
dagene. De senere år var vi enige om, at ”plejer er død”, alle situationer skulle takles på de
aktuelle præmisser.
Peer efterlader sig to sønner, to børnebørn
og ikke mindst Britt, som han var lykkelig gift
med i mere end 60 år.
Ære være hans minde.

H Jørgen Warming

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

Torskemiddag
D

en 14. februar afholdt vi det årlige torskegilde med 35 søulke med damer.

Det var en dejlig dag med god stemning og
lækker torsk mm. Det nye madhold klarede
opgaven med bravour.

Det er med sorg vi har mistet en god søulk.
Per Ussing blev begravet fra Sct. Marie Kirke
17.02.2018.
Se Jørgen Warnings smukke nekrolog på den
forgående side.
7

H Med søulkehilsen
Torben Molbech
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FORSIDEN
Foto: Jon Bundesen
Så er der ved at være liv på bådpladserne
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