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 Reparationer vask

Fynsvej 113 • Kolding 
75530200 • kmc@koldingmarine.dkTilbuddene gælder til 31. december 2014 eller så længe lager haves

FACONSYET BÅDPRESENNING - Leveres med opbevaringstaske og 15 ankerstropper

.dk

En presenning beskytter mod vind og vejr. 

Anvendes til overdækning af både, huse osv.

 
Palby Flex presenninger er en slidstærk presenning af 240 g/m2 armeret klar 

plast med forstærkede kanter og polykarbonat øjer med 50 cm mellemrum. 

• Ultraviolet beskyttelse mod sollys.
• Nem at arbejde med – let, blødt og fleksibelt materiale

• Miljøvenlig og økonomisk – kan genbruges og forurener ikke ved forbrænding

PALBYfLex Presenninger

Size: 4 x 8 m

3 m

Varenr. : 04.1695

1,5 m

4 m

5 m

Palbyflex presenning A4.indd   1

04/06/10   10.33

alu stativer PALBYfLex 
presenninger

Oliesuger 6,5 l
Nem og renlig tømning af 
spildolie. Automatisk stop, 
når beholderen er fuld. 
Lev. incl. slange og hældetud. 
Normalpris 899,-

Med eller uden udligger.
Fås i flere størrelser.
Normalpris fra 6.199,-

Armeret plast
Lang levetid
Forstærkninger i hjørner
Retangulære eller formsyede
Normalpris fra 239,-

nu
÷15%

nu
÷15%

nu
÷15%

anti diesel pest
Forhindre tilstopning af filter
Normalpris 149,-
nu
÷15%

 
Poul Erik Bech 

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

7550 3600 
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Kolding Bådelaug byder velkom-
men til disse nye medlemmer

Thomas Høgstedt Sørensen, 
Egtven

Aage Møller,Viborg

Karina & Rene Schmidt, Gram

Brian Jacobsen,Kolding

Kirsten Nielsen (Peter Nielsen), 
Kolding

Michael Æsterballe, Karup J

Lars Nybo, Kolding

Svend Erik Kjør Frederiksen, Kol-
ding
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  OM GASTEN

Ny redaktør/redaktions-
gruppe
Peer Erling Larsen har lavet vores 
medlemsblad Gasten siden 2012, 
men har nu på grund af tidspres 
bedt om at blive frigjort fra re-
daktør posten. Peer har leveret 
et blad i en megen høj kvalitet, et 
blad som vi som klub kan være 
meget stolte af og et blad som 
mange af vore medlemmer ser 
frem til at modtage.
Vi har derfor søgt en afløser på 
posten og er glade for at kunne 
præsentere en ny redaktør. Jørn 
Wegener Larsen – tidligere for-
mand i klubben – har tilbudt at 
stå for den tekniske del af bladet. 
Peer har lovet at oplære Jørn i 

kunsten at sætte et flot blad op. 
Så vi vil nok i de næste par numre 
kunne se, at Peer spøger i bag-
grunden.
Et blad er imidlertid ikke kun et 
spørgsmål om Lay-out. Der skal 
også stof til at fylde bladet ud. 
Vi har derfor brug for medlem-
mernes input til bladet. Ikke nød-
vendigvis færdige artikler, men 
gerne forslag og idéer til indlæg. 
Så finder vi nok, nogen der kan 
sætte det på papir. Vi har brug for 
artikler om f.eks. ferietogter, idéer 
til forbedring af din båd, referater 
fra fællesture og sammenkomster, 
maritime nyheder, forslag til besøg 
af maritime seværdigheder o.s.v.
Du kan kontakte Jørn på 
mail wegenerlarsen@live.dk.

Til vore annoncører.
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, logo, tlf., fax, e-mail ønskes 
ændret. Kontakt blot Anne Mette Mortensen på mail amum17@hotmail.
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Gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd, 6000 Kolding.
Oplag 450. 
 

Layout og annoncer:
KBL - Jørn Wegener Larsen 
Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside: Oversvømmelsen på havnen i januar

 SENIORKLUBBEN

Seniorklubben 2017
Februar Ons. 22. Onsdagstræf 10.00
Marts Ons. 08. Onsdagstræf 10.00
Marts Ons. 22. Onsdagstræf 10.00
April Ons. 05. Onsdagstræf 10.00
April Ons. 19. Onsdagstræf 10.00
Maj Ons. 03. Onsdagstræf 10.00
Maj Ons. 17. Onsdagstræf 10.00
Maj Ons. 31. Onsdagstræf 10.00
Juni Ons. 14. 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!

På årets generalforsamlig fik vi 
valgt en ny bestyrelse. Der var 
genvalg til vores formand Claus 
Munch Andersen. Herudover gen-
valgtes sejlerskoleleder Erik Vind, 
klubhusansvarlig Tommy Berg Jen-
sen og bestyrelsesmedlem Bjarne 
Næslund Christensen. Claus Lau 
Kristensen ønskede ikke genvalg 
og i stedet valgtes Kim Fredslund 
som kapsejladschef.
Vi fik valgt to nye suppleanter til 
bestyrelsen, nemlig Anne Mette 

Mortensen og Per Mikkelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig 
med Peer Erling Larsen som 
næstformand og Anne Mette K. 
Olesen som sekretær. Du kan se 
en samlet oversigt over besty-
relsen og diverse udvalgsposter 
bagerst i bladet eller på klubbens 
hjemmeside.

Ny bestyrelse
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VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER 

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

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE 

 Dieselmotorer 
Pris inkl. moms 

Benzinmotorer 
Pris, inkl. moms 

 1+2 cyl 3 cyl 4-6 cyl 4 cyl 6 cyl 8 cyl 
Vinterkonser-
vering og service  

 
2.500 

 
3.125 

 
4.795 

 
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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GASTEN 

I forbindelse med redak-
tørskiftet, har vi også 
”ansat” en ny annonce 
sælger. Anne Mette Mor-
tensen, som på årets 
generalforsamling blev 
valgt ind som suppleant i 
bestyrelsen, har ikke blot 
påtaget sig opgaven som 
sælger af annoncer til 
Gasten, men har faktisk 
allerede løst opgaven. 
Alle vore tidligere an-
noncører er kontaktet 
og der er lavet aftaler 
med disse. Endvidere har 
Anne Mette kontaktet ny 
emner og truffet nye af-
taler. Flot arbejde.

Har du emner til nye an-
noncører eller sponsorer 
er du velkommen til at 
kontakte Anne Mette 
Mortensen på mail 
amum17@hotmail.com.

Tlf. +45 7555 7611    

www.gestenbaad.dk

 
Vi 

Vi leverer

også special 

inventar i høj 

kvalitet!- dansk kvalitetshåndværk 
ÆGTE TEAKDÆK

Siden 1978 har Gesten Bådaptering aps. 
leveret aptering samt teakdæk til både danske 
og udenlandske sejlbåde i højeste kvalitet. Hos 
os sættes der en ære i, at kombinere de gode 
danske håndværkstraditioner med den nyeste 
teknologi samtidig med, at det er vigtigt for os, 
at opretholde et bæredygtigt miljø.

Salg af lister til montering for  
opbygning af teakdæk og cockpit.

post@gestenbaad.dk

Gesten Bådaptering aps.

Ny annonce-

sælger
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ARTIKLER

02
58

13

Start 
dialogen 
med PwC 
i Trekant-
området
Ring og book et møde 
på telefon 7921 2700

PwC
Herredsvej 32
7100 Vejle
T: 7921 2700

www.pwc.dk

Revision. Skat. Rådgivning.

Kontakt Brian på tlf.: 
76 96 06 55 / 76 96 06 44

bbs@kht.dk
www.kht.dk

•  Specialbygget trailer med
   kølbrønd og hydrauliske
   støtter
•	 Optagning	og	søsætning
   af både op til 5,5 tons
•		Chauffør	med	20	års	
   erfaring med bådtrans-
   port i ind- og udland 
•		Luftaffjedret køretøj sikrer
   en skånsom transport

Med 40 knob
på vejen..!
• Specialbygget trailer med

kølbrønd og hydrauliske
støtter

• Optagning og søsætning
af både op til 5,5 tons

• Chauffør med 20 års
erfaring med bådtrans-
port i ind- og udland

• Luftaffjedret køretøj sikrer
en skånsom transport

Kontakt Nicolai på tlf.
76 96 06 65 / 76 96 06 44
nd@kh-transport.dk
www.kht.as

Park Allé 18, 6600 Vejen
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FORÅRSKLARGØRING

Klargøringssuppe
I lighed med sidste år arrangerer vi klargøringssuppe i klubhuset i for-
året. Vi har sat forårets komme til starten af april, og når det er forår 
skal vi i gang med at gøre vore både klar til søsætning og det kræver 
varm suppe. Derfor tænder vi op under gryderne lørdag den 8. april 
og søndag den 9. april. 
Der er ingen tilmelding til arran-
gementet, så går du og gør båd i 
stand eller er du i det hele taget 
blot på havnen, så kig ind i klubhu-
set mellem kl. 12.00 og 13.00 og 
varm dig lidt på en tallerken suppe. 
Prisen er kun kr. 50,00 pr. person 
for suppe og en kop kaffe. Du kan 
købe øl og vand til klubbens sæd-
vanlige lave priser.

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

www.lillebaeltbaadservice.dk 

• Reparationer i gelcoat/glasfiber, træ og stål

• Polering, voks, bundbehandling

• Vinterkonservering/vedligeholdelse

• Installation af maritimt udstyr

• Henter trailer både til service/opbevaring

• Værksted til både op til 36 fod

• Opsyn efter aftale
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Jeg tror han kalder det for Pirat-
banko – hvor der forsættes på den 
samme plade flere gange efter 
det første banko-råb. Det betyder 
somme tider at banko-råbet bliver 
flerstemmigt og der bliver ryddet 
betragteligt op på præmiebordet. 
Men det er altid spændende og 
underholdende.
Efter den hårde dyst var der sæd-
vanen tro gløgg og æbleskiver.
Tak for fine præmier fra Danske 
Marineudstyr, Karin og Thorkild 
samt Lego.

REFERATER

Julebanko
Der var flotte præmier på spil, da 
klubben afviklede det årlige banko-
spil. 30 medlemmer havde fundet 
vej til klubhuset den 1. december. 
Peer Erling Larsen gav den som 
”Banko-Carl” med udtryk som 
”Gamle Ole” og hvad der ellers hø-
rer jargonen til. Der er fart over 
feltet, når Peer afvikler spillet. 

Nytårstaffel
Igen i år eller rettere sidste år var der inviteret til nytårstaffel i klubhu-
set. Nytårstaflet er en af klubben traditioner, ja hvis man går tilbage 
i de gamle numre af Gasten, så finder man 
nytårstaflet helt tilbage til 1982, hvor taflet 
allerede omtales som en tradition.  En hyg-
gelig tradition som igen i år samlede ca. 50 
medlemmer. Alt var i det hele taget som det 
plejer at være – fin stemning, fornem an-
retning frembragt af Anja og til priser, som 
ingen bliver udplyndret af. Alt i alt – super ar-
rangement. Håber vi ses næste år.
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REFERATER

VHF-kursus
Vi fik afviklet endnu et 
VHF-kursus i Kolding 
Bådelaug. Kurset i for-
året var jo som bekendt 
stort set udsolgt inden 
vi fik det annonceret i 
klubben. Denne gang 
var det så lige mod-
sat. Vi var tidligt ude 
med annonceringen og 
kunne næsten melde 
udsolgt inden Danske 
Tursejlere fik annonceringen på plads. Det betød at Kolding Bådelaug 
havde 14 medlemmer på skolebænken i weekenden den 19. og 20 no-
vember. 
Der blev knoklet igennem de to dag kurset varede, for om søndagen 
skulle der afvikles en prøve på elevernes udbytte af kurset. Prøven afvik-
les som et spørgeskema med tre svarmuligheder. Spørgsmålene falder 
i forskellige grupper, hvor hver gruppe skal bestås. I nogle af grupperne 
er der kun plads til en fejl. Så der blev ”svedt lidt” over prøven, men jeg 
har efterfølgende erfaret at alle vore elever fik det eftertragtede VHF-
certifikat.

Folkebåd i kuling syd for Stenderup Hage
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

Bestyrelsen ønsker at være i sam-
klang med klubbens medlemmer. 
Derfor er det vigtigt at få input fra 
medlemmerne omkring, hvilke akti-
viteter vi skal arbejde på. 
Derfor udskrev vi en medlemsun-
dersøgelse for at få svar på disse 
spørgsmål. Vi havde håbet på, at 
medlemmerne ville bakke denne 
undersøgelse op, og vi blev ikke 
skuffede – tværtimod. Ikke mindre 
end 109 besvarelser kom ud af 
undersøgelsen. Et flot resultat, 
som vi er meget glade for.

•	Af undersøgelsen kan vi udlede 
over 90% lægger stor vægt 
på naturoplevelsen og 45% 
lægger vægt på sammenholdet 
ved andre sejlere.

•	Kigger vi på, hvorfor man har 
valgt et medlemskab af Kolding 
Bådelaug siger 49% at det 
skyldes at klubhuset ligger på 
Marina Syd. Skarpt herefter 
kommer den positive omtale af 
klubben – det svarer 40% og 

endeligt svarer 
30% at klubben 
bygger på vær-
dier, som med-
lemmet sætter 
pris på.

•	Kigger vi på 
kommunikationen til vore 
medlemmer, så svarer 73% 
at de finder informationen på 
hjemmesiden, 66% finder det 
i Gasten og 58% bruger vore 
nyhedsmails.

•	45% af de medlemmer der har 
besvaret undersøgelsen, har 
deltaget i 3 eller flere af vore 
arrangementer det sidste år. 
40% har været til 1 eller 2 
arrangementer. Af disse har 
ikke mindre end 69% svaret 
at man er meget tilfreds med 
det/de arrangementer man 
har deltaget i, 28% tilfredse 
og 2% mindre tilfredse og en-
delig 1% utilfreds – altså en 
enkelt besvarelse.

•	Kigger vi på udbuddet af aktivite-
ter, svarer 25% at aktiviteten 
i høj grad passer til deres øn-
sker, 52% at de oftest passer, 
21% at de passer af og til og 
endelig har to svaret aldrig.

•	Vi spurgte så om, hvad med-
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

lemmerne ønskede at Kolding 
Bådelaug skulle udbyde af ak-
tiviteter. Her var topscoreren 
foredrag med ikke mindre en 
78%. Herefter fulgte undervis-
ning med 53%. Sammenkom-
ster og fællessejladser øn-
skede henholdsvis 39% og 
39%. 21% ønskede kapsej-
ladser og endelig ønskede 
19% arrangementer for 
børnefamilier. Vi har fået 
en række forslag til kon-
krete aktiviteter ind. Disse 
vil vi forsøge at indarbejde 
i vores kalender for i år og 
for næste år.

•	Vi spurgte endvidere til med-
lemmernes vilje til at give 
en hånd med i arbejdet om-
kring klubben. Igen en meget 
glædelig række af svar. 

•	Emnet frivillighed er en af hjørne-
stenene i bestyrelsen arbejde 
i år og vil blive behandlet i en 
anden artikel.

•	Endelig tog vi spørgsmålet om 
levering af Gasten op. Vi 
spurgte om medlemmerne 
ønskede Gasten med posten, 
elektronisk eller selv afhente 
den i klubhuset. 48% ønskede 
Gasten som fysisk blad med 
posten, 40% ville gerne kunne 
downloade bladet og 12% var 
villige til selv at hente bladet i 
klubhuset. Også dette arbejder 
vi videre med at finde en form 
på.

Tak for en rigtig flot respons på 
vores spørgeskema. En række 

svar som vi helt sikkert kan og vil 
bruge til noget. Nogle af forsla-
gene til aktiviteter er allerede ind-
arbejdet i vores årskalender, som 
vi gjorde færdig på vores netop 
overståede bestyrelsesseminar.

Vi udlovede tre præmier for ind-
sendte besvarelser. Præmierne 
uddeles med baggrund i lodtræk-
ning blandt de indkomne besvarel-
ser.
Redningsvesten blev vundet af Mo-
gens Hansen
En polotrøje med klublogo gik til 
Lasse Qvist og endelig den sidste 
polotrøje med logo gik til John Eb-
besen
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ARTIKLERFRIVILLIGHED

Frivillighed/frivillig-
hedsbørs
Begrebet frivil-
lighed er der 
ikke noget 
nyt i, det har 
eksisteret lige 
så længe som 
klubben. Klub-
ben er opret-
tet og drevet 
af frivillighed 
gennem alle 
årene. Frivillig-
hed er klubbens 
fundament. Utallige er de menne-
sker, der i årenes løb har givet en 
hånd med, for at få klubben til at 
fungere.

Hvorfor så sætte fokus på frivil-
lighed?
Svaret er, at frivillighed ikke helt 
kommer af sig selv. Hvis ikke be-
styrelsen beder om hjælp, men 
forsøger at gøre 
alting selv, ja så har 
bestyrelsen efter 
min menig fejlet. 
For det første bliver 
opgaverne for en 
siddende bestyrelse 
alt for mange og 
for store og for det 
andet – og det er 
nok så vigtigt – en 
klub er kun en rigtig 
klub, hvis den byg-
ger på fællesskab. 
Fællesskabet opstår 
jo ikke ved, at der 

sidder en lille skare af personer, 
der ordner 
og beslutter 
alt. Det er 
netop når 
vi er sam-
men om 
opgaverne 
og beslut-
ningerne, at 
fællesskabet 
og enga-
gementet 
opstår og 
dermed den 

rigtige klub.

Claus Koch fra ”Kora” foreslog 
for et par år siden at der blev 
oprettet en frivillighedsbørs på 
klubbens hjemmeside. En over-
sigt, hvor man kunne tilbyde sin 
hjælp i forskellige kategorier. Det 
kunne være hjælp til afvikling af 
kapsejlads, det kunne være hjælp 

fortsættes side 18
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                  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 både-
lauget. (min. 15 kuverter, i Kolding)

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

beckm
enu.dk

Den ordinære kontingent opkrævning for i år er nu slut. Det var 
første år med Betalingsservice og det har været en succes. 
Over halvdelen af kontingenterne kom ind på kontoen i blot et 
beløb. Samtidig blev de betalte kontingenter bogført på hvert en-
kelt medlem ved samme lejlighed. Så kan det ikke blive nemmere 
for kasseren. Så nu håber vi, at rigtig mange af dem, der har 
modtaget et girokort ud over at have betalt dette også har brugt 
anledningen til at få meldt betalingen på Betalingsservice. Et lille 
skridt for den enkelte – men et kæmpe skridt for kasseren.
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KALENDER

Marts  Man. 13. Sløjd 19.00

Marts Ons. 15.. Navigation 19.00

Marts Tor. 16. Sikkerhedskursus 19.00

Marts Man. 20. Sløjd 19.00

Marts Ons. 22. Navigation 19.00

Marts Man. 27. Besøg i Skrydstrup 19.00

Marts Man. 27. Sløjd 19.00

April Søn. 02. Instruktørkursus Kold. Sejlklub 19.00

April Tir. 04. Intro nye kapsejlere 19.00

April Ons. 05. Navigation 19.00

April Tor. 06. Intro sejlerskolen 19.00

April Lør. 08. Klargøringssuppe 12-13 12.00

April Søn. 09. Klargøringssuppe 12-13 12.00

April Lør. 15. Klargøring skolebåde

April Ons. 19. Regelgennemgang kapsejlads 19.00

April Lør. 22. Broslagning 8.00

April Lør. 22. Klargøring skolebåde

April Søn. 23. Broslagning 8.00

April Søn. 23. Klargøring skolebåde

April Søn. 23. Standerhejsning 14.00

April Ons. 23. Skippermøde Kold. Sejlklub 19.00

April Tor. 27. Klubaften tovværk 19.00

April Lør. 29. Rigning af skolebåde.

April Søn. 30. Rigning af skolebåde

Maj Ons 03. Kapsejlads 18.00

Maj Tir. 04. Prøvesejling skolebåde
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Maj Man. 08. Sejlerskole

Maj Ons. 10. Kapsejlads 18.00

Maj Man. 15. Sejlerskole

Maj Tir. 16. Klubaften om meteorologi 19.00

Maj Ons. 17. Kapsejlads 18.00

Maj Tor. 18. Intro for nye medlemmer. 19.00

Maj Man. 22. Sejlerskole.

Maj Man. 29. Sejlerskole.

Maj Ons. 31. Kapsejlads 18.00

Juni Lør. 03. Pinsetur

Juni Søn. 04. Pinsetur

Juni Man. 05. Pinsetur

Juni Ons. 07. Kapsejlads Skærbæk

Juni Lør. 10. Stumpemarked

Juni Lør. 10. ”Vild med vand”

Juni Man. 12. Sejlerskole

Juni Ons. 14. Kapsejlads 18.00

Juni Tor. 15. Intro nye medlemmer 19.00

Juni Tor. 15. ”Vild med vand”

Juni Man. 19. Sejlerskole

Juni Ons. 21. Kapsejlads 18.00

Juni Fre 23. Sct. Hans i Paradisbugten 18.00

Juni Man. 26. Sejlerskole

SOMMERFERIE
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til fællesture, artikler til Gasten og 
så videre. Denne Frivillighedsbørs 
skulle så være en værktøjskasse 
eller en rekrutteringsbase for 
bestyrelsen, når den havde for-
skellige opgaver, der skulle løses. 
En base, som gør det enkelt for 
bestyrelsen at finde frem til hjæl-
pere til en given opgave. En base, 
som f.eks. kunne danne basis for 
nedsættelse af et broudvalg, en 
fællestursgruppe, en gruppe til 
rekruttering af dommere og med-
hjælpere til kapsejlads – ja listen 
kunne blive lang.

I skrivende stund har vi netop 
modtaget besvarelserne af vores 
medlemsundersøgelse. I denne un-
dersøgelse har rigtig mange givet 
udtryk for, at de gerne vil stå til 
rådighed for konkrete arbejdsop-
gaver.  Alle disse personer vil blive 
kontakte direkte, med henblik på 
at disse tilsagn må indgå i vores 
frivillighedsbørs. Med en forhå-
bentlig positiv respons på disse 
henvendelser, vil bestyrelsen al-
lerede være i besiddelse af en flot 
database. Det er rigtig positivt.
Det stopper ikke her. Bestyrelsen 

vil fortsat have fokus på området 
og vi vil løbende forsøge at gøre 
basen så stor som muligt, indehol-
dende så mange medlemmer som 
muligt.
Kan man da slet ikke være med-
lem af Kolding Bådelaug uden at 
melde sig og deltage som frivillig?
Jo, selvfølgelig kan man det. Det 
kan være mange årsager til, at 
man ikke kan deltage i det frivillige 
arbejde. Døgnet har kun 24 timer 
og der skal jo være plads til andet 
– arbejde, familie/børn, andre for-
eninger og lignende. Med det op-
land klubben dækker over kan der 
også være geografiske hindringer.
Der kan således være mange år-
sager til, at man ikke kan/ikke vil 
deltage i arbejdsopgaverne. Dette 
faktum ændrer dog ikke ved, at 
klubbens mål er at få så mange 
med i fællesskabet som muligt 
– og det kan være med hjælp til 
såvel store som små opgaver. Det 
er som sagt frivilligheden der ska-
ber fællesskabet. men i den sidste 
ende også det der gør klubben 
mulig. Skulle vi aflønne alle de frivil-
lige timer der lægges i klubben, ja 
så slog vort nuværende kontingent 
ikke til.
Endelig – hvem har lyst til at være 
formand/bestyrelse for en afløn-
net klub?
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Fabriksvej 2-4 ▪ 6640 Lunderskov 
Telefon 7558 5811 

www.boges.dk ▪ info@boges.dk 

Kom og se vores udvalg i nye og brugte 
både, påhængsmotorer og trailere! 

Se udvalget på www.boges.dk 

Vores værksted har stor erfaring med 
service og reparationer af bådmotorer 

Vesterløkke 38
6091 Bjert - Tlf. 75 57 20 01

kms@km-service.dk
www.km-service.dk

KOLDING
MARINE 
SERVICE

- er at leve...
At sejle

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.

Kig ind og oplev god
SERVICE.
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS! 
Fynsvej 113 • Kolding 

75530200 • kmc@koldingmarine.dkTilbuddene gælder til 31. december 2014 eller så længe lager haves

FACONSYET BÅDPRESENNING - Leveres med opbevaringstaske og 15 ankerstropper

.dk

En presenning beskytter mod vind og vejr. 

Anvendes til overdækning af både, huse osv.

 
Palby Flex presenninger er en slidstærk presenning af 240 g/m2 armeret klar 

plast med forstærkede kanter og polykarbonat øjer med 50 cm mellemrum. 

• Ultraviolet beskyttelse mod sollys.
• Nem at arbejde med – let, blødt og fleksibelt materiale

• Miljøvenlig og økonomisk – kan genbruges og forurener ikke ved forbrænding

PALBYfLex Presenninger

Size: 4 x 8 m

3 m

Varenr. : 04.1695

1,5 m

4 m

5 m

Palbyflex presenning A4.indd   1

04/06/10   10.33

alu stativer PALBYfLex 
presenninger

Oliesuger 6,5 l
Nem og renlig tømning af 
spildolie. Automatisk stop, 
når beholderen er fuld. 
Lev. incl. slange og hældetud. 
Normalpris 899,-

Med eller uden udligger.
Fås i flere størrelser.
Normalpris fra 6.199,-

Armeret plast
Lang levetid
Forstærkninger i hjørner
Retangulære eller formsyede
Normalpris fra 239,-

nu
÷15%

nu
÷15%

nu
÷15%

anti diesel pest
Forhindre tilstopning af filter
Normalpris 149,-
nu
÷15%

 
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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DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66

info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk

G lGejlhavegård 23
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PÅ SIKKER ”KURS” NÅR DU SKAL SÆLGE 
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I forbindelse valget på generalfor-
samlingen til ny bestyrelse blev 
Kim Fredslund valgt ind. Kim har 
tidligere siddet i bestyrelsen, men 
denne gang sidder har med an-
svaret for kapsejladsområdet. Kim 
sejler selv kapsejlads som en del 
af besætningen på ”Ja, hva’ ska’ 
den hedde….”

Kim vil forsøge at slå et slag for, 
at vi får flere til at sejle kapsejlads. 
Derfor vil der i foråret blive lavet 
en ”Intro aften for nye kapsej-
lere”.  Her vil interesserede kunne 
komme ned i klubben og høre om 
de elementære kapsejladsregler 
og høre lidt om ”takt og tone” på 
banen. Det kan være medlemmer 
som blot vil finde en båd og sejle 
med som gast, men det kan selv-
følgelig også være medlemmer der 
har lyst til at sejle i egen båd med 

egen besætning. På mødet kan vi 
måske også finde nogle mentorer, 
som vil hjælpe de enkelte besæt-
ninger i gang med de første sejlad-
ser. Så hold øje med kalenderen 
på hjemmesiden.

Kim vil også arbejde for, at vi i Lille-
bæltsgruppen får gang i nogle flere 
fællessejladser. Lillebæltsgruppen 
er et uformelt samarbejde mel-
lem klubberne i Skærbæk, Strib, 
Fredericia, Middelfart samt Kolding 
sejlklub og Kolding Bådelaug.

Endelig er nye dommere og hjæl-
pere på dommerbåden på Kims 
ønskeliste for det kommende år.
Du kan finde alt om årets kapsej-
ladser og resultaterne heraf på 
klubbens hjemmeside under ”Kap-
sejlads”.

NYT OM KAPSEJLADS 
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Sikkerhedskursus
Sikkerhedsundervisning har igen-
nem en årrække været en fast 
bestanddel af klubbens under-
visningsudbud. Det er det også i 
år. Erling Winther inviterer til sik-
kerhedskursus den 16. marts kl. 
19.00 i klubhuset. Her vil Erling 
fortælle om, hvad du kan gøre for 
ikke at komme i problemer, hvor-
dan du forebygger ulykker. Skulle 
alle disse forebyggende forberedel-
ser alligevel ikke være nok, så har 
Erling også anvisninger på, hvor-
dan skaderne begrænses bedst 
muligt. Erling vil samtidig demon-
strere en 
lang række 
sikkerheds 
hjælpemid-
ler.
Erling er 
vores sik-
kerhedsre-
præsentant 
i Kolding 
Lystbåde-
havn og er 
samtidig 
Sejl sikkert 
ambas-
sadør hos 

SIKKERHED

Tryg Fonden.
Sikkerhedskurset er i år udvidet 
med muligheden for et besøg hos 
Eskadrille 722 – redningshelikop-
ter – hos Figther Wing – Skryd-
strup. Her skal vi høre om sø-
redning og hvad vi selv skal være 
opmærksomme på , hvis der op-
står en nødsituation. Endvidere vil 
der være mulighed for at besøge 
vore F-16 fly.
Du kan finde mere om de to akti-
viteter og tilmelde dig på klubbens 
hjemmeside www.koldingbaade-
laug.dk
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Lidt om Slowhands 
sommertogt 2016
fra d. 03.06 til d. 26.07

Ruten var i store træk: Samsø, 
Roskilde, Ven, København, Nyord, 
Gedser, Rostock, Wismar, Lübeck, 
Fehmarn, Nakskov og det Sydfyn-
ske.
Første del af turen var en uges 
sejllads i Roskilde fjord, hvor v 
havde 2 børnebørn med nogle 
dage. Det er et smukt og dejlig 
sted at sejle.
Næste sted som skal nævnes er 
Ven, hvor vi lå i Norreborg havn. 
Det er en flot ø - og nu med Whi-
skydestilleri.
Alle siger, at man skal ind på 
Nyord, og man bliver heller ikke 
snydt.

Vi så kirken i byen og kirkegården, 
som ligger meget dejligt ude på 
landet – ca 2 km fra byen.
Sct. Hans aften tilbragte vi i To-
reby Havn. Det er en lille havn på 
Lolland lige overfor Nykøbing F. 
Sikken velkomst vi fik, allerede da 
vi fortøjrede og hele aftenen igen-
nem tog de sig pænt af os og en 
enkelt gæstesejler mere.
Derefter ned igennem Guldborg-
sund til Gedser. Så bliver det ikke 
meget kønnere at sejle inden-
skærs i DK. Vi havde ikke meget 
vand under kølen i Guldborgsund 
men kom dog fint igennem uden 
grundstødning.
Om aftenen i Gedser havde vi et 
voldsomt uvejr med lyn og torden. 
Det drev heldigvis forbi – på af-
stand. Men flot var det med alle 

Nyord købmandshandel
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de lyn.
Det er en smal sag at sejle turen 
fra Gedser til Warnemünde. Vi løb 
dog ind i  meget tæt tåge, og det 
er ikke rart med den trafik, der 
er af færger, krydstogtskibe og 
fragtskibe til og fra Warnemünde. 
Vi sejlede forbi sømærker i en af-
stand af 0.272 sm, som var væk i 
tågen. Men lige så pludselig tågen 
kom, forsvandt den igen, og ind-
sejlingen til Warnemünde lå plud-
selig solbeskinnet foran os.
Rostock og Wismar er et besøg 
værd, og man sejler meget tæt 

til bykernen og indkøb 
begge steder. Vi mener 
dog, at det havde væ-
ret nok med et besøg i 
en af byerne, da de er 
ret ens.
I Rostock har de nye 
sporvogne, som er 
hurtige, lydløse og me-
get lidt forurenende. 
Der så vi også en kirke 
- på størrelse med Ha-
derslev Domkirke – som 

var bygget om til 22 lejligheder 
med kviste og altaner.
Næste stop var Lübeck. Vi sej-
lede ind ad floden Trave til en lille 
frihavn Kattegat, hvorfra der kun 
var 20 min med bus til Lübeck. Vi 
blev modtaget af et dansktalende 
klubmedlem. Hun havde en lille ac-
cent, så vi troede, hun var fra en 
el. anden egn i DK. Det viste sig, 
hun kom fra Tyskland, men havde 
studeret arkitektur i Kbh. Hun 
viste os til rette, og vi lånte hen-
des nøgler til havnen, da den var 

aflåst. Nøglerne kunne 
vi bare aflevere i en 
skuffe i klubhuset, når 
vi sejlede igen.
Kattegat er en dejlig 
lille havn med gode fa-
ciliteter og fred og ro. 
Der er busser til Lü-
beck 5 min gang fra 
havnen, og det koster 
kun 5 euro per næse 
hin und zurück.
Vedr. sidste del af 
turen så er Nakskov 
fjord bestemt et be-

Sporvogn i Rostock
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søg værd og kommer man ind til 
byen, må man ikke gå glip af at 
besøge  kirken 
Senere lå vi 3 dage i Lundeborg, 
hvor vi havde en sjov lille oplevelse.
Da nabobåden skulle til at sejle, 
opdagede de, at ”forstagskon-
domet” var i bekneb og ikke ville 
ned. Der skulle en mand i masten 
- men det blev en pige, som kom 
fra ”konebåden” fra Korsør. De var 
3 generationer af piger -  6 i alt 
om bord, og en af dem – en ung 
pige på ca. 20 år og 50 kg blev 
hejst i masten og fik ordnet det 
lille problem.
Videre til Ballen på Fyn- men et 
lille stop i Svendborg først for at 
proviantere i Føtex. (Undlad ikke at 
købe kærnemælkshorn hos bage-

ren) Ballen er en dejlig lille frihavn 
med en ny badebro - men med 
simple toilet og badeforhold.

Vi har besøgt 22 frihavne på 
turen. Det giver en dejlig bespa-
relse. Kattegat i Tyskland var den 
billigste med 3 euro pr døgn.
Vi havde kun et enkelt lille uheld på 
turen, som indtraf den første dag 
på turen syd om Samsø. Vi mi-
stede vores flag, og det opdagede 
vi først i Ballen. Første mulighed 
for at få købt et nyt var i Lynæs, 
og vi placerede det midlertidigt i 
hækstaget.
De forskellige steder, vi anløber, 
tjekker vi ud på nettet. Derefter 
beslutter vi, om der er noget, som 
skal have særlig opmærksomhed. 
Men noget af det flotteste, vi 
så, var turen rundt sydkysten af 
Langeland i 6-8 sek.m med hvide 
toppe på bølgerne, ½ sol og skyer 
og den flotte kyst med det flotte 
fyr.

For at runde af vil vi sige, at vi har 
haft en rigtig god tur, set rigtig 
meget og mødt mange søde, rare 
og hjælpsomme mennesker. Vi 
synes, vi har haft fint vejr, hvor vi 
nu har været og havneafgiften og 
leveomkostningerne i Tyskland er 
en del lavere end herhjemme.

Således oplevet af Slowhand som-
meren 2016

Irene og Svend Andreasen

S O D A  &  Ø L
 Sodavand  kr 20     øl  kr 20      Cider  kr 25     cocio kr 20      kildevand kr 20

I S
Vaffel eller bæger med guf & syltetøj

 1 Kugle kr 24          2 Kugler kr 30          3 Kugler kr 36          4 Kugler kr 42

Flødebolle kr 5

S O F T I C E
Lille kr 24         Stor kr 30          Drys kr 5

A G T E R V A F F E L
 4 kugler, softice, guf, flødebolle & syltetøj kr 50

A G T E R K O P P E N
 2 kugler, softice, drys & guf kr 40

S L U S H I C E
 Lille  kr 15            Stor kr 20

O S  &  S T E D E T
 

Familien Stolberg, Inge & resten af holdet byder velkommen til Agter Grillen

Stedet hvor unge og gamle mødes, for at nyde grillmad og is med udsigt. 

Tag maden med hjem, eller nyd den her på lystbådehavnen i smukke omgivelser.

Velbekomme!

 

MANDAG-TORSDAG KL. 15.00-20:30 / FREDAG-SØNDAG KL. 11.00-21.00

JULI/AUGUST MANDAG-SØNDAG kl. 11.00-21.00 

 

Å B N I N G S T I D E R

 

D I N E  I N  &  T A K E  A W A Y

 31 50 31 31
SE MERE PÅ WWW.FACEBOOK.COM/AGTERGRILLEN
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Tlf. +45 7555 7611    

www.gestenbaad.dk

 
Vi 

Vi leverer

også special 

inventar i høj 

kvalitet!- dansk kvalitetshåndværk 
ÆGTE TEAKDÆK

Siden 1978 har Gesten Bådaptering aps. 
leveret aptering samt teakdæk til både danske 
og udenlandske sejlbåde i højeste kvalitet. Hos 
os sættes der en ære i, at kombinere de gode 
danske håndværkstraditioner med den nyeste 
teknologi samtidig med, at det er vigtigt for os, 
at opretholde et bæredygtigt miljø.

Salg af lister til montering for  
opbygning af teakdæk og cockpit.

post@gestenbaad.dk

Gesten Bådaptering aps.
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Skamlingvejen 5      6000 Kolding     Tel. +45 75 53 15 15     www.marinaenkolding.dk

r e s tau r a n t 
b a r  &  t e r r a s s e

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS! 
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Annoncering af Pinse-
tur
Vi er i gang med at planlægge 
vores Pinsetur. Der har været 
flere forslag om, hvor turen skulle 
gå hen i år, men efter forskellige 
overvejelser og undersøgelser af 
mulighederne er valget nu faldet 
på Assens, hvor vi har lånt As-
sens Sejlklubs lokaler.
Et af forslagene til årets Pinsetur 
var Baagø. Det faldt på, at vi ikke 
kunne reservere havnepladser i 
havnen, da havnemesteren fryg-
tede at det kunne give utilfredshed 
hos de øvrige gæster af havnen. 
Vi turde ikke løbe an på, at der 
var plads nok til de senest an-
komne.
Et besøg på Baagø er imidlertid 

ikke helt opgivet, da vi overvejer 
at lave en udflugt fra Assens med 
færgen til Baagø. Her vil vi så 
kunne få en rundvisning på øen 
og høre øens historie. Endvidere 
vil der blive mulighed for at spise 
en medbragt madpakke i ”Heste-
stalden”. Så stort set det samme 
program, som vi kunne have lavet, 
hvis hele Pinseturen var gået til 
Baagø.
Vi arbejder endvidere med et be-
søg og rundvisning på udstillingen 
”Mennesket og havnen” i Assens.
Ud over disse aktiviteter vil der 
selvfølgelig være hyggeligt samvær 
og fællesspisning. 
Nærmere om det endelige pro-
gram og tilmelding vil komme på 
klubbens hjemmeside, når det 
foreligger.
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Næstformand
Peer Erling Larsen
peer.larsen@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Repr. Lystbådehavnen
Henrik Søegaard
hs@profibermail.dk

Sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Kevin Bahnsen
kevinbahnsen@gmail.com

BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
clk@astrup-entreprise.dk

Deadlines for 2017

Nr. 2 .........................15. maj /2017
Nr. 3 .................... 15. august /2017
Nr. 4 ...............15. november /2017

Modtager redaktionen materiale 
efter disse deadlines, medtages ma-
teriale kun efter nærmere aftale. 
- Ellers medtages materialet i det 
næstkommende nummer. 
Red.

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Næslund Christensen
bjarne.naeslund@gmail.com

Suppleant
Anne Mette Mortensen
amum17@hotmail.com

Suppleant 
Per Mikkelsen
mikkelsen.per@yahoo.com
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Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug:
Område: Navn: E-mail: Telefon:
Klubhus/udlejning: Tommy Berg Jensen maxisejler@gmail.com -
Kapsejlads: Kim Fredslund kokkemanden@stofanet.dk   2639 2834

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: Erik Wind bogbinder@gmail.com 6130 8251
Navigation: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140

Klubbåde:
Speedbåd: Kevin Bahnsen -  kevinbahnsen@gmail.com 8171 1467
L23- Tillid: Kenneth Ley Milling Kennethley@gmail.com   2877 2883
L23- Brønserud: Martin Lindbæk martinneumann25@hotmail.com   2287 7795

Mastemærker: Via KBLs hjemmeside www.koldingbaadelaug.dk -
Klubbens skure: Bjarne Næslund Christensen bjarne.naeslund@gmail.com 4070 2318
Sponsorudvalg: Peer Erling Larsen peer.larsen@live.dk 2961 3058
Webmaster: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140
Dansk Sejlunion: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140
Medlemskartotek: Søren Hornbak kblkasserer@gmail.com 6166 3573

Øvrige kontakter:
Kolding Lystbådehavn:
Havnemester:
Lars Guldberg 7553 2722
klh@koldinglystbaadehavn.dk
Lystbådehavnens hjemmeside:
http://www.koldinglystbaadehavn.dk

Gasten:
Ansvar Redaktion/
Jørn Wegener Larsen 2348 1990

annoncer:
Anne Mette Mortensen
amum17@hotmail.com.

Web-master:
Claus Munch Andersen  2025 8140
clausmunch@gmail.com

Tryk:
From Grafisk: 7552 7711
info@from-grafisk.dk
Annette Rosenberg:
ar@from-grafisk.dk

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
Kim Fredslund ................................................... 2639 2834

Bestyrelsessuppleant:
Anne-Mette Mortensen.......................................2991 6168
Per Mikkelsen .................................................... 2030 8331
    

Revisorer:
Jan Kjær Larsen ................................................. 7557 1204
Brian Terp .......................................................... 6165 2827



Afsender:
Kolding Bådelaug 
Skamlingvejen 5,
6000 Kolding.

Attraktiv  

rente

Op til 15 års  

løbetid

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


