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ElEKTrisK polErmasKiNE

Den ideelle polermaksine til båden, bilen mm.
• 1200W
• Justerbar hastighed 600 - 3000 omdrejninger
• Lev. m/håndtag, bagplade m/velcro og lammeulds polerskive.
• 3,2 kg
Normalpris 599,-

Nu
449,-

ANti diesel pest
Forhindre tilstopning af filter
Normalpris 149,-

Nu
÷15%

Oliesuger 6,5 l

dulON i & ii

Nem og renlig tømning af
spildolie. Automatisk stop,
når beholderen er fuld.
Lev. incl. slange og hældetud.

2 komponent poleringsmiddel
med langtidsbeskyttelse af
bådens gelcoat og lak også mod
UV bestråling

Normalpris 899,-

Normalpris 349,-

Nu
÷15%

Nu
269,-

Fynsvej 113 • Kolding
75530200 • kmc@koldingmarine.dk

Tilbuddene gælder til 28. februar eller så længe lager haves
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Sejl og k alecher
Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods

Kalecher
Hynder

Bøjler, beslag
Reparationer vask

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk
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kapsejlads

Kapsejlads
Afslutning af 2. serie

Så fik vi afsluttet dette års onsdagssejladser. Præmiehøsten til Kolding Bådelaug
var rigtig flot:
Leif Hansen tog første pladsen i 1. start,
løb 1. Arne Andersen snuppede 1. pladsen i 1. start løb 2. Ole Kristensen løb
med 2. pladsen i 2. start løb 4.

Også tak til...
Annette Vogensen og Ejler Larsen har
igen i år trofast deltaget i onsdagssejladserne som dommere. Stor tak til dem for
deres uvurderlige indsats.

Jan Kjær Larsen fik ligeledes en 2. plads
i start 3, løb 6, og Steen Lund tog sig af
3. pladsen.
Ole Kristensen blev klubmester i Kolding
Bådelaug. Stort tillykke til alle for de flotte
præstationer.

Til vore annoncører:
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, logo, tlf., fax, e-mail ønskes
ændret. Kontakt blot peer.larsen@live.dk
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Redaktionsgruppen:
Claus Munch Andersen
Peer Erling Larsen

seniorklubben

Seniorklubben 2016
Oktober

Ons. 19. Onsdagstræf

10.00

November

Ons. 02. Onsdagstræf

10.00

November

Ons. 16. Onsdagstræf

10.00

November

Ons. 30. Onsdagstræf

10.00

Vi er 10 - 15 stykker, der mødes hver 14. dag. Jan Aalykke står
for indkøb og alt det øvrige praktiske. - DU er meget velkommen!

Nye medlemmer i klubben
Velkommen til:
Palle Janus Jensen - Fredericia
Morten Dall Iversen - Kolding
Morten Backmann - Kolding
Julie Hermansen - Kolding
Jette Fredslund - Kolding
Kurt Petersen - Rødding
Anja Sommerlund - Kolding

Johnny Jensen - Ribe
Gert Højberg - Rudkøbing
Michael Overgaard - Grindsted
Michael Schuh - Kolding
Mark Holm – Vamdrup
Søren Baltzer Rasmussen – Silkeborg
Benny Pedersen – Vamdrup
Jens Peter Nielsen – Nykøbing Mors

• Reparationer i gelcoat/glasfiber, træ og stål
• Polering, voks, bundbehandling
• Vinterkonservering/vedligeholdelse
• Installation af maritimt udstyr

Lillebælt Bådservice
v. Leck Risby · 6000 Kolding
Tlf. 75 53 58 80 · Mobil: 21 62 28 80

www.lillebaeltbaadservice.dk

Layout og annoncer:
KBL - Peer Erling Larsen
Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside: Maritim camping - Søren Hornbak

• Henter trailer både til service/opbevaring
• Værksted til både op til 36 fod
• Opsyn efter aftale

Gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd, 6000 Kolding.
Oplag 450.
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VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER

Vi servicerer Yanmar, Volvo, Vetus, Bukh,
Mercruiser og andre gode mærker.

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE

Vinterkonservering og service

Dieselmotorer
Pris inkl. moms
1+2 cyl
3 cyl
4-6 cyl
2.500

3.125

4.795

Benzinmotorer
Pris, inkl. moms
4 cyl
6 cyl
8 cyl
2.795

3.495

3.750

Vilkår: Vinterkonserveringsmiddel, olie og oliefilter er med i prisen. Brændstoffilter, vandudskillende brændstoffiltre,
tændrør, tærezink i motor, rem, impeller i kølevandspumpe og luftfilter kontrolleres. Prisen for disse reservedele kommer
oven i.
Specialpriser: For Volvo Penta D4, D6, D9 og D12 er ekstra tillæg. Samme for Yanmar 4 og 6BY samt 4LH.

Vi tager ikke kørepenge i Kolding, Haderslev, Årøsund, Fredericia, Middelfart og Brejning. Ofte kan
man undgå kørepenge i Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Horsens, Esbjerg, Ribe, Tønder, Silkeborg,
Århus, m.f. Det forudsætter blot at vi har et par andre ærinder i området.

______________________________________________________________________________
Dansk Marineudstyr APS
Industrivej 1, 6000 Kolding, Telefon 7552 7533,
E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk
www.danskmarineudstyr.dk
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Palby Fænø rundt 2016

Palby Fænø Rundt
Lørdag den 1. oktober afviklede vi vores
sidste kapsejlads for i år Palby – Fænø
Rundt. Respitsejlads sædvanen tro.
Med 22 både med en besætning på
i alt 83 personer var der lagt op til en
spændende sejlads. Vi startede dagen
med morgenmad og skippermøde i vores
klublokale, så der var trængsel.
Desværre syntes vejrguderne ikke, at der
skulle så meget fart over feltet. Starten
gik i meget flov vind. Inden sejladsen
mødte jeg Jens Birch, og sagde til ham
med en glimt i øjet, at dommerne allerede
havde besluttet af afkorte banen – “første båd over startlinien havde vundet”.
Sejladsen var sat til, at blive skudt af kl.
16.00 og med den flove vind var det i
sig selv en præstation blot at komme i
mål inden denne tidsfrist. Det lykkedes da
også kun for 7 både. Mange lå dog lige
uden for nordhavnen, hvor mållinien var
placeret, og kunne let høre, at sejladsen

blev skudt af. Det blev til gengæld et
spændende opløb med de tre første både
Visione 5, Hva’ skal den hedde.. og Magic
M. Bådene lå, som sluttiderne også indikerer, meget tæt. Så der blev kæmpet
lige til det sidste. Flot afslutning på en lang
dags sejlads.
Som sagt nåede 7 både i mål inden sejladsen med hård hånd blev skudt af med
tre skud, så himmelen blev til “sort sol” af
de mange lettende måger, som troede at
de alligevel var blevet overlistet af en af
de mange jægerne, som benyttede den
første dag i jagtsæsonen.
De syv både var
1. 15.39,32 Visione 5
2. 15.10.44 Hva’ skal den hedde…
3. 15.40.50 Magic M
4. 15.52.19 Pumpkin
5. 15.55.25 Moshulu
6. 15.56.18 Blitz
7. 15.57.59 Matchless
7

www.pwc.dk

Start
dialogen
med PwC
i Trekantområdet

Med 40 knob
på vejen..!
• Specialbygget
Specialbyggettrailer
trailermed
med
kølbrønd
kølbrøndog
oghydrauliske
hydrauliske
støtter
støtter

Ring og book et møde
på telefon 7921 2700

•• Optagning
Optagningog
ogsøsætning
søsætning
af
både
op
til
5,5
af både op til 5,5tons
tons
•  Chauffør
med
20
års
• erfaring
Chaufførmed
med
20 års
bådtranserfaring
bådtransport
i ind-med
og udland
port i ind- ogkøretøj
udland
•  Luftaffjedret
sikrer
skånsom transport
• en
Luftaffjedret
køretøj sikrer

en skånsom transport

Kontakt Brian på tlf.:
Kontakt
på96
tlf. 06 44
76 96 06Nicolai
55 / 76
76 96 06
65 / 76 96 06 44
bbs@kht.dk

nd@kh-transport.dk
www.kht.dk
www.kht.as
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025813

Park Allé 18, 6600 Vejen

PwC
Herredsvej 32
7100 Vejle
T: 7921 2700
Revision. Skat. Rådgivning.

Generalforsamling torsdag den 10. november

Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til Kolding Bådelaugs ordinære generalforsamling
torsdag den 10. november 2016 kl. 19.00
i klublokalet i Marina Syd, Skamlingvejen 5, 6000 Kolding.
Dagsorden som følger:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
		
		
12.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand i lige år
a. På valg er Claus Munch Andersen – modtager genvalg
Valg af kasserer i ulige år
a. Søren Hornbak - har endnu et år tilbage
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg er :
Bjarne Næslund Christensen – modtager genvalg
Erik Wind – modtager genvalg
Claus Lau Kristensen – modtager ikke genvalg
Tommy Berg Jensen – modtager genvalg
Valg af suppleanter
På valg er
Bjarne Næslund Christensen – er trådt ind i bestyrelsen
Martin Lindbæk – modtager genvalg
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige år og en i ulige år)
På valg er:
Jan Kjær Larsen – modtager genvalg
Brian Terp - har endnu et år tilbage
Revisorsuppleant
Eventuelt
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Forsidebilledet maritim camping
findsomhed? Søren kastede et blik op i
masten - og fik øje på Kolding Bådelaugs
stander under sallingen.
Det viste sig at være Anders Hjortlund
med familie i deres trimeran, Trident 27,
som var på sommertur i det sydfynske.
Billeder: Søren Hornbak

En praktisk løsning...
På sin vej gennem det maritime, danske
landskab (vandskab) stødte vores kasserer, Søren Hornbak på denne praktiske
løsning i Ærøskøbing, En praktisk løsning
til afhjælpning pladsmanglen i kahytten.
- Hvem kunne mon udvise så stor op-

Tilmelding betalingsservice

V

i nærmer os igen en kontingent opkrævning for det kommende år. Hvis
du ikke allerede har tilmeldt dig betalingsservice, så vil det være en rigtig god idé,
at du får det gjort nu.
Det vil gøre det nemmere for dig og ikke
mindst for vores kasserer. Kassererjobbet er en af de rigtig tunge poster i en
bestyrelse, derfor er det vigtigt at vi alle
gør, hvad vi kan for at gøre det nemmere.
så derfor tilmeld dig nu!
Sådan går du!
Du skal bruge dit medlemsnummer.
Nummeret finder du på bagsiden af dette
10

nummer af Gasten. Det er vigtig, at det
er dit nye medlemsnummer. Så tjek lige
bagsiden af Gasten inden du tilmelder dig.
Du kan tilmelde dig Betalingsservice på
klubbens hjemmeside. Der ligger et link
på forsiden.
Endvidere skal du bruge din NemID. Tilmeldingen åbner i et nyt vindue, som du
blot skal udfylde og godkende med dit
NemId.
Du kan også tilmelde dig via din netbank.
Bestyrelsen

”Se program
på
hjemmesiden”

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2016
Oktober

Man. 10.

Intro. Sløjd

19.00

Oktober

Ons. 12.

Intro. Navigation

19.00

Oktober

Man. 24.

Start Sløjd

19.00

Oktober

Ons. 26.

Start Navigation

19.00

Oktober

Fre. 28.

Foredrag Kolding Havn

19.00

November

Fre. 04.

Fællesspisning

18.00

November

Man. 07.

Sløjd

19.00

November

Ons. 09.

Navigation

19.00

November

Tors. 10.

Generalforsamling

19.00

December

Tors. 01.

Banko

19.00

December

Lør. 31.

Nytårstaffel

11.30

Standernedtagning
Som på formandens befaling brød solen
frem, netop som standeren skulle tages
ned som afslutning på sæsonen.

høre formandens tale og for at markere
afslutningen på sejlsæsonen 2016.
Som det sig hør og bør efter fællessangen fyldtes klubhuset til kaffe og kage.

Et stort antal medlemmer var mødt op
søndag eftermiddag den 2. oktober for at
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sejlerskolen teori

Sejlerskolen 2016
Teoretisk del af duelighedsbeviset.
Kolding Bådelaug tilbyder igen i år undervisning i den teoretiske del af duelighedsbeviset.
Vi starter med en introaften onsdag den
12. oktober i klubhuset på Marina Syd.
Her fortæller vi lidt om undervisning og
de krav, der stilles til eksamen.
Pensum indeholder blandt andet følgende
emner:
- Søvejsregler
- Navigation
- Søsikkerhed
- Forebyggelse og bekæmpelse af brand
i mindre skibe
- Beskyttelse af havmiljøet

Kompasafmærkning - er skipper
på sikker kurs?

Der vil denne aften være mulighed for fælles bestilling af kursusmaterialer.
Selve kurset starter onsdag den 26. oktober og løber over ca. 20 onsdage og
afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen i foråret.
Instruktør på kurset er Claus Munch Andersen. Tilmelding til Intro aften kan ske
på klubbens hjemmeside.
Tilmeldingen er ikke bindende.

Navigationen kan give lidt hovedbrud...
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fra fiskerleje til storhavn

Kolding havn
- fra fiskerleje til storhavn.
Fredag den 28. oktober får vi besøg af
Lars Gregers Hansen, der vil vise sin film
”Kolding fra fiskerleje til storhavn”.
Det foregår i vores klublokale fra kl.
19.00.
Kontakten til Lars Gregers Hansen er
kommet istand via Gitte Stæhr Hansen
– båden Baron Hansen – som har haft
Lars som chef gennem en årrække. Gitte
præsenterer Lars og filmen således:

"Havnen er den blå mortorvej, der er med
til at give Kolding karakter og pondus",
siger tidl. chefredaktør på Kolding Folkeblad, Lars Gregers Hansen. Han har lavet
en DVD-film om havnen fra 1200 tallet til
i dag, og kalder filmen "Kolding Havn fra
fiskerleje til storhavn".
Kolding, som byen og havnen (Riberdyb) så
ud i 1500-tallet.

Lars Gregers Hansen var chefredaktør
på Kolding Folkeblad fra 1978-88. Siden
startede han sit eget firma "PRCentret i
Kolding". Han interesserer sig meget for
lokalhistorie og står sammen med en ven,
tidl. Ingeniør Olaf Hermansen, bag flere
lokalhistoriske film om Kolding.
Lars Gregers Hansen udgiver også hver
uge netavisen "Kolding Senior" en gratisavis på internettet for alle i Kolding over
60 år. Han er virkelig en ildsjæl.
Efter filmen er Lars Gregers Hansen klar
til at besvare spørgsmål.
Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet
af aftenen.
Entre kr. 30.
Tilmelding skal ske via klubbens hjemmeside.
Vel mødt.
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den første kapsejlads

Al begyndelse er svær!
I sommer faldt jeg over en gammel bog,
som i et afsnit beskrev sejlsportens og
kapsejladsens start, og herfra citeres
Danmarkshistoriens første kapsejlads:

af ”Fanny” af Flensborg. Selvom Kapsejladsen blev ramt af et Uheld, viser den
dog, at der er privatejede Lystfartøjer her
i Landet.”

”Den 7de September 1855 afholdtes den
første, kendte danske Kapsejlads paa
Flensborg Fjord. Der var ca. 50 Deltagere fordelt i Lystfartøjer og mindre
Brugsbaade i de forskellige Løb. Med
Start ved Havnen til Maalet, et ved Oxeø
udlagt Fartøj, ca. 1 Mil fra Havnen.”
”Vinden var Nordøst og laber, men under Sejladsen trak en kraftig Byge hen
over Fjorden, og i denne Byge kæntrede
”Cosak”, og 3 Mand af den 4 Mands
Besætning druknede. Den af Kong Frederik den 7de udsatte Præmie vandtes

I dag vil vi nok bruge kraftigere ord til at
beskrive 3 sejleres druknedød, og der
skulle da også gå 3 år, førend man i
1858 gentog ”successen”.
Siden 2009 har der været afholdt ”Kongelig Classic 1855” til minde om den første kapsejlads.
(Redaktøren)
Kilder:
Danmark og Havet Bind II årg. 1948.
www.kongelig-classic.org
Flensborg Zeitung 7de Sept. 1855.

Smag ud
af huset
Hos BECK smager maden af noget og
der er mange menuer at vælge mellem.

Ring - så leverer vi GRATIS når du holder
fest i klubhuset eller er medlem af bådelauget. (min. 15 kuverter, i Kolding)
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beckmenu.dk

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

fællestur

Fællestur til Middelfart

Å

rets fællestur 27.- 28. august gik til
Middelfart. Vi lejede Fænøsund Sejlforenings klubhus som base og blev budt
varmt velkommen af deres formand,
Helge Pedersen, da vi kom for at hente
nøgler og få en rundvisning.

Efter velkomst og en eftermiddag med
sørøverhistorier i solen og livlig snak med
gamle og nye bekendtskaber, blev der
dækket op til aftensmad. Et par ekstra
sejlere sluttede sig til, inden grillen blev
tændt ved 18-tiden, og alle fik mulighed
for at tilberede medbragte gourmetretter.
Søndagens vejrudsigt lovede knapt så
skønt sommervejr, så efter fælles morgenmad og rengøring vendte de fleste
hjemad ved 10-tiden.
Tak for fantastisk tilslutning og opbakning
til turen – vi glæder os allerede til næste
år.

Der var liv og aktivitet overalt på marinaen – det kunne jo være, det var den
sidste snert af sommer, vi fik lov at få i
år, og det skulle nydes.
Vi mødtes til bindebajere på klubhusets
terrasse kl. 14 med ca. 20 glade sejlere,
og et par ligeså glade skibshunde, der var
ankommet i det fantastiske sommervejr,
og tog hul på en hyggelig weekend.

Tekst: Anne Mette Kærgaard Olesen
Billeder: Per Knud Nørgaard Mikkelsen

15

nekrolog
Carls stille humor fejlede bestemt heller
ikke noget, og Carl havde fortsat stor
glæde af båden i mange år herefter.
Carl påtog sig en suppleantpost i bestyrelsen, som få år efter førte til sekretærposten i bestyrelsen. Og herefter fulgte
flere år som kasserer.

C

arl Thomsen er ikke længere iblandt
os. Hvis der er noget, der hedder Tordenskjolds soldater, ja så var Carl Tordenskjold selv. I mangel af soldater, så påtog
Carl sig selv opgaven. Ingen opgave var
for stor og ingen var for lille. Der findes
stort set ikke den opgave/post, som Carl
ikke har haft/løst i sin lange periode som
aktivt medlem af Kolding Bådelaug.
Carl prøvede kræfter som optimistleder i
en årrække. Herefter fulgte oprettelsen af
Kolding Bådelaugs første sejlerskole. Carl
fandt det vigtigt, at der i klubben var mulighed for at uddanne nye sejlere. I mangel
af skolebåde, ja så stillede Carl blot sin
egen folkebåd ”Springtime” til rådighed.
Fra pålidelig kilde har jeg hørt, at Carl
”kom til” at købe den på en bådudstilling uden at rådføre sig med sin hustru.
Senere satte Carl, lidt presset af sin
hustru, nødtvungen igen båden til salg,
som et kompromis. Prisen blev sat til kr.
183.000 (et pænt stykke over nyprisen
på kr. 160.000 for tilsvarende båd).
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Udover bestyrelsesarbejdet fandt Carl
også tid til løsning af andre opgaver i
klubben. Carl var at finde på dommerbåden til vore kapsejladser; han overtog
kort jobbet som redaktør af Gasten, da
klubben kom i bekneb i en periode. Adskillige redaktører har også nydt godt af
Carls stregtegninger til bladet. Carl var
”Koldings Bo Bojesen”. Også klubhuset og
udlejning heraf blev hans ansvarsområde.

Carl på fjorden i ”Springtime”

streger fra koldings bo bojesen
vendelse. Carl var da 70 år og hjemmesider og e-mails i sin spæde vorden. Carl
var idérig, kreativ, visionær og saglig. Og
altid med et lunt glimt i øjet.
Carl blev af klubben hædret for sin store
indsats ved at blive udnævnt til æresmedlem.
Carl er ikke kommet meget i klubben de
seneste år, for som han udtrykte det, han
brød sig ikke så meget om at komme i
klubben, når han ikke længere kunne yde.
Nok et typisk karaktertræk for et så energisk menneske som Carl.
Da Carl fandt, at tiden var inde til at slutte
sit arbejde i bestyrelsen, ja så blev jobbet som klubmester uden for bestyrelsen
opfundet – formentlig Carls egen idé, og
i denne funktion fortsatte han med at varetage udlejningen af klubhuset, forestod
planlægning af en renovering af klubhuset
og aflastede klubbens nye kasserer med
medlemsplejen og en lang række administrative rutiner.

At klubben bestemt aldrig blev glemt, ja
det vidner Kolding Bådelaug standeren,
som fortsat pryder væggen i hans kontor om.
Vi har mistet et af Kolding Bådelaugs
store medlemmer.
Æret være Carls minde

Carl var også talsmand for, at klubben
skulle oprette en hjemmeside og i det
hele taget at tage edb-teknologien i an-

Her er tidl. formand Henrik Søegaard
fanget af Carl Thomsens streg.
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nytårstaffel
ARTIKLER
- en rigtig hyggelig tradition

Nytårstaffel

Sædvanen tro er det også i år Anja og
Tommy, der står for årets nytårstaffel
lørdag den 31. december.

Hele herligheden kan du få for kun kr.
50,- pr. kuvert. Drikkevarer kan købes til
rimelige priser.

Fra kl 11.30 til 14.00 står maden klar i
klubhuset. Her er der mulighed for under
afslappede forhold at ønske hinanden et
godt nytår.

Der er ikke tilmelding til arrangementet.
Så du kigger bare ind, når det passer dig.
Der var flot fremmøde til arrangementet
sidste år, og der var stor enighed om, at
det er en rigtig hyggelig tradition.

Anja disker op med en lækker menu
bestående af
• Sild m/hjemmelavet karrysalat
• Lune frikadeller
• Hjemmelavet kartoffelsalat
• Æbleflæsk
• Lun leverpostej
• Ribbenssteg med rødkål
og dertil hjemmebagt rugbrød.

”Tursdag”

Vi havde store forventninger til vores nye
tiltag – Tursdag. Aktiviteten skulle ses
som en pendant til vore onsdagssejladser, blot for tursejlere. Det var meningen
at give ”ikke kapsejlere” mulighed for at
mødes på vandet og i klubhuset i en fælles aktivitet. Tanken var endvidere, at nye
sejlere kunne lære ældre sejlere at kende
og lære af dem. I det hele taget kunne der
ske erfaringsudveksling. Vi kunne vælge
at sejle med hinanden, således at man
kunne prøve andre bådtyper at kende.
Desværre blev det en meget begrænset
succes. Mange gav udtryk for, at ideen
var rigtig god, men meget få mødte op.
Det lykkedes mig at få lov at prøve at sejle
trimaran. Tak til Anders Hjortlund for det.
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Efter fire - fem aftener og en del udsendte
opfordringer måtte vi erkende, at ideen
ikke var slået igennem, og vi valgte derfor
at lukke aktiviteten ned i forbindelse med
den forestående feriesæson.
Det rejser så spørgsmålet – var ideen
forkert, eller er der bare ikke behov for
flere aktiviteter i klubben.
Derfor vil vi lave en lille rundspørge på
hjemmesiden, hvor vi beder om input til
den fortsatte udvikling af klubbens ”palette” af medlemstilbud. Vi håber, at du
vil deltage i ”undersøgelsen”, og i det hele
taget give os forslag til fornyelser og forbedringer af vore aktiviteter.

At sejle
- er at leve...

Kom og se vores udvalg i nye og brugte
både, påhængsmotorer og trailere!
Se udvalget på www.boges.dk

Vi har 40 års
ERFARING.

Tilbyder alt i
REPARATIONER
af bådmotorer.
Vi har et meget stort
RESERVEDELSLAGER.
SALG
af motorer, både,
veste, tove,
plejemidler m.m.

Vores værksted har stor erfaring med
service og reparationer af bådmotorer

Fabriksvej 2-4 ▪ 6640 Lunderskov
Telefon 7558 5811
www.boges.dk ▪ info@boges.dk

Kig ind og oplev god
SERVICE.

KOLDING
MARINE
SERVICE
Vesterløkke 38
6091 Bjert - Tlf. 75 57 20 01
kms@km-service.dk
www.km-service.dk
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støt vore annoncører - de støtter os!

Poul Erik Bech

Jernbanegade 25, 6000 Kolding
E-mail: 602@edc.dk

7550 3600

PÅ SIKKER ”KURS” NÅR DU SKAL SÆLGE
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Gejlhavegård
23
G
l
DK-6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66
info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk
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Information om Kolding Lystbådehavn
Status i projektet Flytning af Lystbadehavn nord - Marina Syd – Marina City
Rammerne er nu lagt for udflytning af
lystbådehavn nord og udvidelse af Marina
Syd, kombineret med udvikling af en ny,
bæredygtig bydel indeholdende attraktive
boliger, erhvervs- og servicefunktioner,
kultur- og fritidstilbud integreret med et
aktivt sejler og vandsportsmiljø.
Kolding Kommune har ansat en fuldtids projektleder (programleder) Torben
Gade, Projektleder Marina City, arkitekt
MMA. Torben skal de næste 3 år skal
være tovholder på projektet.
Kommissoriet, inklusiv tidsplan er på vej
til at blive godkendt og sendes til at alle
bestyrelser, når den er på plads. Det er
vores håb, at denne informationsskrivelse
vil afhjælpe en del af de mange spørgsmål
der naturligvis dukker op i vores sejlermiljø.Vi indleder nu, over de næste 3 – 4
år, en lang, spændende og ressourcekrævende periode i et projekt som hen
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ad vejen vil kræve en vis smidighed af
os alle, indtil vi står med en ny velfungerende marina.
Vi vil løbende mundtligt og skriftlig informere alle medlemmer via de respektive
klubber og via Kolding Lystbådehavn web.
www.koldinglystbaadehavn.dk
En løbende dialog fremover med de fire
klubber er vigtig. I første halvdel af 2017
vil vi indgå en nærmere dialog med de
enkelte klubbestyrelser omkring disses
specifikke ønsker og forslag til den kommende marinaens udformning og faciliteter.
I første omgang kan vi informere om de
væsentligste emner fra kommissoriet.
Styregruppe
Der er nedsat styregruppe, der både
refererer til bestyrelserne i havnen,
lystbådehavnen og byrådet i Kolding
Kommune.

information fra Lystbådehavnens bestyrelse

Styregruppens medlemmer:
- Direktør for By- og Udviklingsforvaltningen (styregruppens formand)
- Formand for Kolding Lystbådehavn
- Næstformand for Kolding Lystbådehavn
- Havnedirektør Kolding Havn
- Områdechef for Plan, Byg og Ejendomme
Kolding Kommune
På styregruppemøder deltager programleder, programsekretær og kommunikationschef (Kolding Kommune). På et senere tidspunkt kan investor(-er) tilknyttes
Styregruppen.
Foruden styregruppen vil der blive nedsat en koordineringsgruppe, en programgruppe og en række projektgrupper
Maritime mål og fokusområder
Projektet stiler mod at indeholde den
største og mest attraktive marina i Danmark, udenfor Københavnsområdet.
Området skal være en del af byen, og
marinaen skal være for alle. Der skal generelt skabes attraktion via intensitet og
aktivitet i bydelen, året rundt.
Marinaen skal være attraktiv for alle
vandsportsudøvere i regionen, og der
skal i projektet skabes attraktive miljøer
for alle typer vandsportsaktiviteter, som
er relevante for Kolding Fjord og Lillebælt.
Udviklingen af området skal ske med et
fokus på, at der skal sikres en god adskillelse af marinadelen og boligdelen. Lejen
på bådpladser skal være konkurrencedygtig i forhold til Trekantområdet. En del af
opgaven er at finde gode løsninger for
vinteropbevaring af både.
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Mål og fokusområder i forhold til erhvervshavnen:
- En koordinering af erhvervshavnens
udviklingsinteresser, –behov og mulige
synergier i forhold til Marina City.
- En afdækning og løsning af eventuelle
miljømæssige konflikter mellem erhvervshavn og Marina City.
- Et tidsplan for flytningen af Marina Nord
til Marina Syd, og hermed frigivelse af
arealet i nord.
Succeskriterier – foreløbig tidsplan
Det overordnede succeskriterium er, at
der indenfor de kommende 3 år skabes
det planmæssige grundlag og indhentes
de fornødne myndighedstilladelser for
udvikling af området, og at grundlaget
for landindvinding er skabt. Dertil er 1.
etape igangsat.
Derudover er der følgende succeskriterier:
1. Godkendelse af overflytningsplanerne
for Kolding Lystbådehavns Marina Nord
til Marina Syd (2017).
2. Godkendelse af udbudsformen og vilkår
for denne (ultimo 2016).
3. Fastlæggelse af etapeopdeling og funktioner (ultimo 2016)
4. Godkendelse af rammerne for den
fremadrettede planlægning i dialog med
de statslige myndigheder (ultimo 2016/
primo 2017).
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lystbådehavnen fortsat...
5. Godkendelse af økonomimodel for det
videre arbejde (2017).
6. Tilvejebringelse af det nødvendige beslutningsgrundlag for fremsættelse af
ændringsforslag med anlægsbevilling til
budget 2018 (sommeren 2017).
7. Fastlæggelse af marinaens udformning, herunder landfaste installationer i
en designproces med områdets interessenter (første halvdel af 2017).
8. Godkendelse af diverse plandokumenter i forbindelse med kommuneplantillæg
og VVM (2017 og 2018).
9. Godkendelse af udbudsvilkår vedr. det
første grundudbud (2017/2018).

skolebådene
Effekten på kort sigt vil være:
At grundlaget for projektering og udførelse af landvinding, byggemodning, marina og byggerier vil være skabt.
På længere sigt vil effekten være, at Kolding får en ny, bæredygtig bydel, som
byder på moderne sejler- og vandsportsfaciliteter, attraktive boliger, erhvervs- og
servicefunktioner, kulturelle og rekreative
tilbud for borgere, brugere og turister –
og som samlet set understøtter Koldings
vision ”Vi designer livet”.
En anden vigtig effekt vil være, at Kolding
Lystbådehavns brugere og vandsportsudøverne bakker op om flytningen og glæder
sig til forandringen.
På vegne af bestyrelsen

10. Godkendelse af lokalplanlægning for
1. etape og marinaen (lystbådehavnen)
i dialog med de statslige myndigheder
(2018/2019).

Henrik Søegaard
Næstformand KLH
Kolding den 20. september 2016

Reparation af skolebåde

S

kolebådene – vore to L23’-ere – er
et vigtigt aktiv for klubben. Adskillige
nye sejlere bliver hvert år uddannet med
typisk 8 lektioner i foråret og 8 lektioner
i efteråret. Det giver selvfølgelig en vis slitage på bådene, som vi jo har købt brugte.
Vi har derfor i år lavet en aftale med Kolding Sejlklub om, at vi kan få den ene af
bådene ind i deres hal på nordhavnen ca.
en måneds tid, hvor vi så har mulighed
for at lave en større renovering af båden.
Tommy Berg Jensen har lovet at være
tovholder på projektet, men han kan selv24

følgelig godt bruge nogle ekstra hænder
til projektet. Vi skal have lavet en del af
træværket indvendigt og have alt træværk slebet og malet.
Vi vil beskrive projektet og tidsplanen nærmere på klubbens hjemmeside, når tiden
nærmer sig. Her vil der også blive mulighed for at melde sig til nogle arbejdstimer. Det er vigtigt, at vi har den fornødne
arbejdsstyrke i den periode, hvor båden
står inde.
Så hold øje med hjemmesiden og hjælp
klubben med nogle arbejdstimer.

Flotillesejlads i limfjorden
ARTIKLER

Flotillesejlads i Limfjorden 2017?

S

ejlsæsonen 2016 er knap slut, og vi
begynder at tænke på, hvor vi skal
sejle hen til næste år.

hvor vi kan høre om, hvilke ønsker I har.
Vi har i første omgang lagt os fast på
ugerne 24 – 25 – 26 2017.

Vi har leget lidt med tanken om at lave
en flotillesejlads i Limfjorden med start og
slut i Hals. Vi er et par ”gamle” limfjordssejlere, som synes, at der er rigtig mange
dejlige steder fra Hals til Thyborøn. Vi vil
gerne arrangere en sådan tur og være
”andemor” hele vejen.

Hvis du er interesseret og synes, at vi
skal arbejde videre med denne idé, så
kontakt os på

Hvis der er interesse og tilslutning nok, vil
vi holde et par møder i løbet af vinteren,

Mange sejlerhilsner
Birgitte og Poul Nielsen - Aphrodite

Mail: btnpn@outlook.dk
Tlf: 51297934
Deadline: uge 45 2016
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den forkerte ø!

Den forkerte ø!

M

orgenkaffen var næsten drukket, og
vi sad og fik et sidste kig på Avernakø. Vi gjorde så småt klar til at sige
farvel og på gensyn til denne skønne sydfynske ø.
Da vi gik ud på dækket og begyndte at
gøre klar til at stikke til søs, kom en ung
kvinde gående på molen. ”Hej, jeg hedder
Mette. I skal vel ikke til Lyø?” Det kunne
vi bekræfte hende i, at det var lige det, vi
skulle. Hun bad om et lift, hvilket vi selvfølgelig sagde ja til.

Lyø havn
komme til Fåborg og videre med færgen
til Lyø.
Glad satte Mette sig om bord på færgen
og hoppede af, da færgen gik i havn. Efter kort tid indså hun imidlertid, at hun
var hoppet af i den forkerte havn og stod
således på Avernakø kl. 08.30, og kunne
konstatere, at næste færge først afgik 8
½ time senere!

Avernakø - set lidt fra oven!
Mette var på musikhøjskole på Lyø sammen med kæresten og hende søn. Sønnen var blevet syg, og Mettes forældre
kørte fra Sjælland til Fåborg aftenen forinden for at hente sønnen ved havnen.
Her lærte Mette så lidt om forskellen på
offentlig trafik i København kontra Lyø, for
der gik ikke flere færger tilbage til øerne
den aften.
Mette fik lov til at overnatte hos noget
familie i Odense og måtte op kl. 5.00 næste morgen for via offentlig transport at
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Mette skulle deltage i en koncert kl. 14,
og selvom en svømmetur var besnærende, valgte hun alligevel at tage chancen med een af bådene i lystbådehavnen.
Og sådan gik det til, at vi assisterede Lyøfærgen. Mette lørte om offentlig transort
i øhavet og om forskellen mellem lyø og
Avernakø. Mette nåede sin koncert på
Lyø gammel skole.
En herlig sommeranekdote indsendt af
Kevin Bahnsen.
Billeder er venligst udlånt af
www.visitsydfyn.dk

sejl og grill

Sejl og grill

Vi havde en gedigen succes med sejl og
grill i 2015. Sejl og grill er en aktivitet,
hvor vi via Facebook inviterer måske kommende sejlere på en tur ud af Kolding
Fjord med et ophold i Paradisbugten.
I 2015 havde vi vel omkring 25 gæster
med fordelt på otte – ni både stillet til
rådighed af vore medlemmer. Alle var
enige om, at det var en aktivitet der skulle
gentages.
Vi gik derfor før sommerferien ud for
at sikre os, at vi kunne skaffe tilstrækkeligt med både til aktiviteten i år, inden
vi sendte en invitation ud via Facebook.
Desværre kunne vi kun mønstre 3 både,
til trods for flere opslag og en direkte kon-

Redaktør søges
(Gentagelse af annoncen fra sidst)

Dette er måske det sidste nummer af
Gasten...
Du sidder måske med det sidste nummer
af vores medlemsblad Gasten.
Peer Erling Larsen har nu lavet Gasten
siden oktober 2012. Peer kan imidlertid
ikke længere finde den fornødne tid til at
være redaktør af bladet, og vi skal derfor
have fundet en afløser, som vil påtage sig
opgaven med at være redaktør og grafisk
designer af bladet. Helt sikkert en stor
opgave, men også spændende.

redaktør
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søges
takte til skipperne fra sidste år. Der var
selvfølgelig flere forskellige årsager til,
at de enkelte skippere fra sidste år ikke
kunne deltage. Vi blev dog ikke mødt med
svaret, at man ikke syntes at det var en
god aktivitet.
Vi vil derfor gøre endnu et forsøg på
at gentage aktiviteten i 2017. Vi håber
selvfølgelig på opbakning fra klubbens
medlemmer. Det er en måde, hvorpå vi
kan øge tilgangen til såvel klubben, som
til sejlsporten i det hele taget.
Datoen for Sejl og Grill til næste år er
endnu ikke fastsat, men vil blive kommunikeret ud, når vi i januar lave næste års
oversigt.
Claus Munch Andersen

Bladet har igennem årene være af meget høj standard og været til gavn for
klubbens medlemmer, men også et ”flot
ansigt” ud ad til.
Vi skulle derfor gerne have fundet en ny
redaktør, som vil videreføre vores klubblad i samme høje standard. Klubben råder over et design program til opsætning
af bladet.
Så sidder du med en ”lille” redaktør i maven, så kontakt Peer Erling Larsen eller
Claus Munch Andersen, så vi kan drøfte
muligheder.
Claus Munch Andersen
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Nyt fra sejlerskolen

I

år startede 12 elever på KBL’s
sejlerskole, hvoraf 11 elever har fuldført
sæsonen, og som blev gennemført på 4
hold.
Der var tilmeldt 8 elever til den praktiske
prøve i sejlads. En måtte melde fra i
sidste øjeblik pga. indtrufne omstændigheder. Så 7 elever gennemførte prøven
i et vejr, der ikke var særlig gunstig, idet
vinden stort set blev væk, så prøverne
blev udført for motor.
Lidt ærgerligt, da man hele sommeren
har øvet MOB, sejlet i 8-taller rundt om
bøjerne, ud og ind af havnen for sejl, og
som alle havde glædet sig til at vise det
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de kunne, men sådan er det også at
være sejler.
Efter prøverne var overstået strøg KBL
sin stander med tale af formanden
som kunne meddele, at alle 7 elever
havde bestået.
Et stort tillykke skal lyde til:
Julie Hermansen
Jette Egeskov Johannesen
Jacob Nielsen
Søren Møller Pedersen
Morten Rasmussen
Thomas Lautrup
Niels Damgaard Jensen

kommende arrangementer
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Sløjd
I lighed med tidligere år vil
vi oprette et sløjdhold i vinterens løb.
Hver mandag i vintersæsonen fra uge 43 mødes vi
på Pædagogisk Center på Dyrehavevej
kl. 19.00, hvor der er mulighed for stort
set at lave alt i træ.

Marina Syd mandag den 10. oktober kl.
19.00. Her vil der blive mulighed for at
drøfte hvilke projekter, der skal arbejdes
på i løbet af vinteren og evt. drøfte indkøb
af materialer.
Vi har de seneste år lavet mange forskellige projekter. Der er lavet cockpit-sæt
i teak, nye luger, salonbord og mange
andre ting.

Tommy Berg Jensen har velvilligt stillet
sig til rådighed i år som instruktør. Der
vil blive afholdt introaften i klubhuset på

Tilmelding kan ske ved kontakt til Tommy
Berg Jensen på
E-mail: maxisejler@gmail.com
eller på mobil 24 83 96 98.

Fællesspisning

Banko

Fredag den 4. november kan du roligt invitere hustruen/manden i byen. Der åbner
byens billigste og hyggeligste restaurant
dørene, idet vi har arrangeret fællesspisning i klubhuset.
Aftenens værter er Helle og Søren Hornbak, samt Else og Erik Wind.
Menuen står på Kong Fiddes (Kong Frederik d. 9.) livret, og prisen for det kongelige måltid er fastsat til kr. 75,00 for
menuen, og hertil kan købes vin, øl og
vand til meget favorable priser.
Underholdningen er helt i top, for den
sørger du selv for.
Da der formentligt bliver rift om pladserne, er det vigtigt, at du sørger for
bordreservation. Det gør du på klubbens
hjemmeside.
Vel mødt

Det er lidt tidligt at tale om jul og juleaktiviteter. I skrivende stund skinner solen
fra en skyfri himmel og indbyder mere til
en sejltur på fjorden end til en omgang
bankospil. Men tro mig, lige pludseligt
bliver det mørkt det meste af dagen og
temperaturen falder mærkbart.
Og så er det bare hyggeligt med en gang
Banko med gløgg og æbleskiver, og hvad
der ellers hører til julehygge.
Bankoaftenen er planlagt til 1. december
kl. 19.00 i klubhuset. Peer Erling Larsen
har lovet at trække numrene, og dermed
sørge for spændingen. Claus Munch vil
være hans ydmyge hjælper og forsøge
at få gløggen og æbleskiverne varme og
klar.
Vi vil selvfølgelig forsøge at skaffe lige så
flotte gevinster som sidste år.
Vel mødt til en hyggelig aften
Peer og Claus
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bestyrelsen

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Næstformand
Peer Erling Larsen
peer.larsen@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Næslund Christensen Claus Lau Kristensen
bjarne.naeslund@gmail.com clk@astrup-entreprise.dk

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

Deadlines for Gasten:

Bestyrelsesmedlem
Kevin Bahnsen
kevinbahnsen@gmail.com

Suppleant
Martin Lindbæk
martinneumann25@hotmail.com

Nr. 4............. 15. november /2016
Nr. 1..................15. februar /2017
Nr. 2...........................15. maj /2017
Modtager redaktionen materiale
efter disse deadlines, medtages
materiale kun efter nærmere aftale.
- Ellers medtages materialet i det
næstkommende nummer.
Red.

Repr. Lystbådehavnen
Henrik Søegaard
hs@profibermail.dk
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Bestyrelsen i Kolding Bådelaug:

Formand:
Claus Munch Andersen...........................................2025 8140
Næstformand:
Peer Erling Larsen.....................................................2961 3058
Kasserer:
Søren Hornbak............................................................6166 3573
Sekretær:
Anne Mette Kærgaard Olesen............................6066 5332
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind........................................................................6130 8251
Bjarne Næslund Christensen............................. 4070 2318
Kevin Bahnsen.............................................................8171 1467
Tommy Berg Jensen................................................2483 9698
Claus Lau Kristensen...............................................2036 0975
Bestyrelsessuppleant:
Martin Lindbæk...........................................................2287 7795
Revisorer:
Jan Kjær Larsen.........................................................7557 1204
Brian Terp......................................................................6165 2827
KBL’s repræsentant i Lystbådehavnen:
Henrik Søegaard....................................................... 2028 8213

Øvrige kontakter:
Kolding Lystbådehavn:
Havnemester:
Lars Guldberg
klh@koldinglystbaadehavn.dk
Lystbådehavnens hjemmeside:
http://www.koldinglystbaadehavn.dk
Gasten:
Ansvar Redaktion/Annoncer
Peer Erling Larsen
peer.larsen@live.dk
Web-master:
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com
Tryk:
From Grafisk:
info@from-grafisk.dk
Annette Rosenberg:
ar@from-grafisk.dk

7553 2722

2961 3058

2025 8140

7552 7711

Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug:
Område:

Navn:

E-mail:

Telefon:

Klubhus/udlejning:
Kapsejlads:

Tommy Berg Jensen
Claus Lau Kristensen

maxisejler@gmail.com
clk@astrup-entreprise.dk

2036 0975

Broudvalg:

Kevin Bahnsen

kevinbahnsen@gmail.com

8171 1467

Målere:

Jan Kjær Larsen

7557 1204

Jens Kromann Birch

2176 5044

Ib Hansen

3054 6625

Sejlerskole:
Praktisk sejlads:
Navigation:

Erik Wind
Claus Munch Andersen

bogbinder@gmail.com
clausmunch@gmail.com

6130 8251
2025 8140

Klubbåde:
Speedbåd:
L23- Tillid:

Kevin Bahnsen Kenneth Ley Milling

kevinbahnsen@gmail.com
Kennethley@gmail.com

8171 1467
2877 2883

L23- Brønserud:

Martin Lindbæk

martinneumann25@hotmail.com

2287 7795

Mastemærker:
Klubbens skure:
Sponsorudvalg:
Webmaster:
Dansk Sejlunion:
Medlemskartotek:

Via KBLs hjemmeside
Bjarne Næslund Christensen
Peer Erling Larsen
Claus Munch Andersen
Claus Munch Andersen
Søren Hornbak

www.koldingbaadelaug.dk
bjarne.naeslund@gmail.com
peer.larsen@live.dk
clausmunch@gmail.com
clausmunch@gmail.com
kblkasserer@gmail.com

4070 2318
2961 3058
2025 8140
2025 8140
6166 3573
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Afsender:
Kolding Bådelaug
Skamlingvejen 5,
6000 Kolding.

tiv
Attrak
rente
5 års
Op til 1 d
løbeti

ATTRAKTIV
FINANSIERING AF
DIN NÆSTE BÅD
Læs mere på midspar.dk/baadfinans

