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nekrolog

Til vore annoncører.

Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, logo, tlf., fax, e-mail ønskes ændret. Kontakt blot Sø-

ren Hornbak kblkasser@gmail.com.

Den 26. februar mistede vi Ole 
Kristensen. 
Ole har været medlem af Kold-
ing Bådelaug fra klubbens start i 
1979.
De fleste kendte nok på det 
seneste primært Ole fra vores 
onsdagskapsejladser og vores 
Fænø Rundt. Ole dannede par 
med Ib Hansen i deres fælles 
Starbåd – Pumpkin IV – som de 
ofte sejlede til sejr med Ole som 
rorsmand. At det var Ole, der var 
rorsmand, var ingen tilfældighed. 
Han besad det store kølige 
overblik, og har mere end én gang 
overrasket en modstander med 
en hurtig utraditionel beslutning 
i sidste øjeblik, for eksempel i 
forbindelse med en mærkerund-
ing, som afgjorde rundingen til 
Pumpkins fordel.
Ole og Ib kendte hinanden igen-
nem alle årene. Ole havde en 
juniorbåd, som blev solgt og 
erstattet af en lille Kragejolle med 
kahyt. Kragejollen fik ny mast og 
bovspryd og blev udrustet med 
brugte sejl – pengene var ikke 

store på det tidspunkt. Kragejol-
len dannede ramme om ad-
skillige ture for makkerparret.
Ole prøvede også kræfter med 
en ny Banner 26, som blev 
samlet i forældrenes sommer-
hushave.
Banneren blev senere udskiftet 
med en Halberg Rassy 29, som 
Ole solgte i forbindelse med 
sit byggeri af huset ved Strib 
fyrtårn.
Efter husbyggeriet fandt Ole og 
Ib igen sammen om en fællesbåd 
– nemlig Starbåden.
Ole har tidligere i en årrække 
været medlem af bestyrelsen 
for Kolding Bådelaug og været 
klubbens repræsentant i havne-
bestyrelsen for Kolding Lystbå-
dehavn.
Jeg lærte Ole at kende, da han 
som revisor for klubben skulle 
gennemgå og godkende mine 
regnskaber, da jeg var kasserer 
for klubben. Også her viste Ole 
sit kølige overblik. Han kunne i 
løbet af få sekunder gennem-
skue tallene i regnskabet. Det 
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var altid en fornøjelse at afholde 
disse revisionsmøder. Ole så 
intet formål med, at vende hvert 
et bilag i regnskabet. Han kunne 
nøjes med stikprøver. At han så 
udvalgte et bilagsnummer, som 
det viste sig, at jeg ikke havde fået 
sat i mappen og derfor ikke kunne 
fremvise, gjorde ikke respekten 
for Ole mindre. Slukøret måtte jeg 
meddele, at jeg ville fremskaffe 
bilaget – og Ole kunne ikke dy sig 
for at grine lidt.

Grine lidt – var også et af kend-
etegnene ved Ole. Jeg oplevede 
ham altid i godt humør og klar til 
en positiv diskussion.
Vi har mistet en dygtig sejler og en 
rigtig god sejlerkammerat.

Æret være Oles minde.

Claus Munch Andersen
Formand

Ole og Ib i starbåden
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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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paradisbroen

Broen i Paradisbudget 

Foråret nærmer sig - det samme 
gør sejlesæsonen 
Vi har bestemt at vi lørdag den 
13. april vil at forsøge at samle 
nogle arbejdsglade medlemmer til 
broslagning og oprydning efter den 
forhøjede vandstand i januar.
Vi skal have fornyet de bærende 
”reglar” ude fra brohovedet, og i 
vinter har Aage Helbo, Henning 
Schmidt og jeg lavet nye brofag 
ude hos Henning. Så når vi er fær-
dige, har vi en næsten helt ny bro.
Der er også lavet nye borde/bæn-
ke til den overdækkede ”terrasse”, 
som vi regner med skal stå på 
nogle fliser.
Vi mødes i klubhuset kl. 08.00 til 
morgenkaffe og et rundstykke.
Her aftaler vi dagens program og 
transport til paradisbugten.
Hold øje med Klubbens hjemme-
side for yderligere information
Her vil der også være mulighed for 
at tilmelde sig.
Vel mødt
Peter Dollerup Tlf. 9115 0743
Tekst Peter Dolleup
Foto: Peter Dollerup og Henning 
Schmidt
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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.

Fællesspisning
Fællesspisninger er et hit i 
klubben. Her i foråret har vi 
indtil skrivende stund afholdt 
to fællesspisninger med fulde 
huse og mon ikke også at 
klubhuset vil være fyldt op, 
når vi den 29, marts afholder 
den sidste fællesspisning her 
i foråret.
Stor tak til Vipse og Anja har 
stået for den ene fællesspis-
ning og til Kim Fredslund og 
co. der har stået for de to 
andre spisninger. Uden jeres 
engagement og indsat ville 
klubben mangle nogle rigtig 
gode aktiviteter.
Tekst Claus Munch Andersen

fællesspisning
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navigation   
opgaven. Der var således ikke én løs-
ning på opgaven, men næsten lige så 
mange løsninger, som der var elever.
Alle seks elever kunne efter eksamen 
sætte flueben ved beståelse af den 
teoretiske del af duelighedsbeviset og 
Amalia Hald kunne endvidere sætte 
flueben ved beståelse af det samlede 
duelighedsbevis.
Stort tillykke til:
Amalie Hald
Jane Hebsgaard
Kenneth Platz
Lars Grodt-Andersen
Nicklas Berendt Jørgensen
Nicoline Winther

Tekst Claus Munch Andersen

Navigation
Lørdag den 23. marts var det eksa-
mensdag for seks elever på vinterens 
navigationshold. Samtidig var det 
første gang vi afviklede eksamen efter 
de nye retningslinier fra Dansk Sejl-
union. Så der var spænding på både 
for elever, sensor og undertegnede 
som underviser.
Den store søkort opgave var erstattet 
af en sejladsplanlægnings opgave med 
efterfølgende overhøring. 
Dagen startede med en faktaopgave, 
som eleverne havde 30 minutter til at 
løse. Prøven er en såkaldt stopprøve, 
som afgør om man kan fortsætte 
eksamensforløbet. 
Herefter skulle være enkelt elev 
fremlægge og forsvare en planlægn-
ingsopgave, som de havde haft en uge 
til at løse. Ud over at redegøre for, 
hvorledes de ville navigere fra Gilleleje 
til Höganäs i Sverige blev eleverne 
udspurgt om relevante ting i søkor-
tet – vragafmærkning, beskrivelse af 
diverse fyr, sejlads i og omkring rute 
D, forberedelser til natsejladsen, 
udrustning af båden osv osv.
Eleverne blev således sat i en situa-
tion som rigtig fint afspejler de over-
vejelser, som man skal/bør gøre inden 
enhver sejlads. 
Hvis alle sejlere gjorde så meget ud 
af planlægningen som eleverne havde 
gjort ud af deres løsning, så ville 
mange uheld og nødsituationer kunne 
undgås. Eleverne havde således gjort 
rigtig meget ud af deres løsning af 
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Jubilæumsfest/tilmelding
Som bekendt kan vi fejre vores 40 
års jubilæum i år. Det sker ved 
et arrangement lørdag den 31. 
august på Kolding Lystbådehavn – 
Marina Syd.
Vi er i gang med forberedelserne, 
som indebærer leje af et telt, 
som vi stiller op på pladsen foran 
vores klubhus. Vi bestiller mad 
udefra. Menuen er endnu ikke 
helt på plads, men vi arbejder 
på en stegebuffet med 3 forskel-
lige stege og 5 forskellige slags 
tilbehør. Og så håber vi, at vore 
medlemmer er friske på, at 
levere forskellige slags kager til 
et kæmpestort kagebord efter 
hovedretten. Hvis alle deltager 
med lidt, kan det blive et rigtig 
spændende kagebord. Vi forestill-
er os, at der sidst på aftenen skal 
være mulighed for en lille sving-
om – gerne til levende musik, hvis 
det kan lade sig gøre.
Hvor mange skal vi bestille til????
Ja, det er det store spørgsmål. 
Vi er godt 300 medlemmer, så 
vi kan i princippet blive alt fra 
én deltager (jeg kommer helt 
sikkert) og op til omkring 600 
deltagere. Det er det ikke let at 
afgive en bestilling på. Vi opretter 
derfor her i foråret en omtale af 
arrangementet på vores hjem-

meside med endeligt program, 
menu og deltagerpris. Der vil 
være mulighed for at tilmelde sig 
arrangementet på hjemmesiden. 
Tilmeldingen er dog nødt til at 
være bindende og med forudbetal-
ing af deltagergebyret, således at 
vi kan indgå aftale med teltudlejer, 
musik og firmaet der skal levere 
maden.
Jeg håber, at medlemmer vil 
have forståelse for denne frem-
gangsmåde, samt at I vil bakke 
op om arrangementet, så det kan 
blive et brag af en fest. Klubben 
er indstillet på, at yde et pænt 
bidrag til festen, således at vi kan 
holde egenbetalingen nede på et 
acceptabelt niveau.
Hold øje med hjemmesiden og 
tilmeld dig hurtigst muligt.

Tekst Claus Munch Andersen

jubilæums arrangement
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standerhejsning

Standerhejsning 
Søndag den 28. april tager vi hul 
på den nye sæson. Vores sæson 
nr. 40. 
Det sker, når vi sætter vores klub-
stander kl.14.00.
Herefter er der en kop kaffe og et 
stykke kage i klubhuset.
Vi har en aftale med Erling Winther 
– vores sikkerhedsambassadør, 
om at de der har lyst, kan tage 
deres oppustelige redningsvest 
med. Erling vil så sørge for at vi 
har en vægt, hvor vi kan veje CO2 
patronen og konstatere om den 
fortsat er intakt. Herudover vil 
Erling være til rådighed med råd og 
vejledning i vedligeholdelsen af vore 
redningsveste.
Vel mødt til standerhejsning 2019.

Tekst og foto Claus Munch Ander-
sen

standeren hejses i 2018
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natsejlads med mhv

Natsejlads med Marine Hjem-
meværnet 
Navigationsholdet har traditionerne 
tro været på aftensejlads med 
Marine Hjemmeværnet (MHV) Bag-
grunden for sejladsen med MHV 
er et ønske om, at give elever, der 
ikke tidligere har sejlet natsejlads, 
mulighed for at prøve det under 
ordnede forhold. Samtidig får 
gennemgangen af vinkelfyr, baggr-
undslys og navigationslys pludselig 
større og bedre mening.
At komme med MHV ud at sejle er 
ikke kun forbeholdt navigationse-
leverne. Man kan både som enkelt 
person og som gruppe kontakte 
MHV for lave en aftale om en 
sejlads. I øvrigt at MHV også altid 
åbne overfor nye emner, der har 
lyst til at være en del af fællesska-
bet og som kunne tænke sig at få 
del i de mange uddannelsestilbud 
som MHV råder over. Har du brug 
for en kontakt til MHV er du vel-
kommen til at sende mig en mail.

Tekst og foto Claus Munch Ander-
sen

der laves kurser

og der hygges

maskinrummet inspiceres

formanden i fuldt udstyr
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vinsmagning

Vinsmagning 
Vi gentager succesen fra sidste år, 
hvor ca. 30 medlemmer deltog.
Lørdag den 27. april kl. 19.00
afvikler vi en vinsmagning i Kolding 
Bådelaug. Det sker i vores klu-
blokale.

Prisen er 130 kr. pr. person
Tilmelding sker efter princippet 
”først til mølle” og senest d. 22 
april.  Der er maksimalt plads til 
35 personer, så mon ikke der bliver 
rift om pladserne. Tilmeldingen 
sker på hjemmesiden.
Aftenen vil bestå af en vinsmagning 
på ca. 8 vine og derefter vil der 
være ostebord.
 Vi får besøg af Eddie Grundahl fra 
Vinhuset TopWine.
Vinhuset TopWine er beliggende i 
Esbjerg og har i løbet af 8 år skabt 
en god solid kundekreds blandt 

virksomheder, restauranter, cafeer 
og private kunder. Sortimentet 
er bredt og indeholder altid både 
populære vine og nye, spændende 
vine fra hele verden.
Eddie er handelsuddannet - 
Selvstændig købmand- og har 
undervist i mange år. De sidste 15 
år kun med vin. 
Kan mange historier og anekdoter 
om vinene. 
Det skal nok blive spændende, og 
vinene er bare gode.
Deres motto er:
Et godt glas vin er ikke det du har 
drukket – men det du aldrig glem-
mer.
Vel mødt
Per Mikkelsen
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tovværkskursus

Tovværkskursus 
Torsdag den 14. marts mødtes 
godt 25 medlemmer i klubhuset 
med henblik på at blive sat ind i 
tovværksplejningens mysterier. 
Vi havde besøg af Jesper Jes-
persen fra Dansk Marineudstyr. 
Han har en baggrund som rig-
ger. Han startede kurset med 
et historisk tilbageblik omkring 
tovværkets udvikling fra de 
første tovværk som vikingerne 
anvendte og frem til vore tiders 
dyneema tovværk. 
Herefter prøvede vi kræfter 
med splejsning i treslået tov – 
endesplejsning og øjesplejsning. 
Så blev det tid til at lave en 
øjesplejsning i dyneema tovværk 
med kerne og strømpe. Der blev 
kæmpet hårdt med tovværket 
og inden vi så os om, var afte-
nen gået.
Stor tak til Jesper for en rigtig 
spændende og lærerig aften. 
Det er noteret at Jesper var 
frisk på at komme igen.

Tekst og foto Claus Munch An-
dersen

Aftenens underviser Jesper Jespersen

Der sammenlignes

Og øves

Dyb konsentration
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klargøringssuppe
Klargøringssuppe 
Så skal vi snart til det igen……
Foråret er på vej og vi skal have 
klargjort bådene til endnu en sæ-
son.
Det kan sommetider være en kold 
fornøjelse, men så er det godt at 
Mogens Hansen igen i år har stillet 
sig til rådighed for at byde velkom-
men i klubhuset med en gang varm 
klargøringssuppe.
Mogens har sat blus under gry-
derne så vi kan byde indenfor i 
klubhuset lørdag den 13. april og 
igen søndag den 14. april. Begge 
dage fra kl. 12.00 til 13.00. Her 
kan du for kun 50 kr. per person 

få en portion eller to dejlig varm 
suppe, sammen med andre af 
klubbens medlemmer. Du er også 
velkommen, selv om du ikke er på 
havnen for at klargøre båden.
Vi ses
Tekst Claus Munch Andersen
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kbl’s  pinsetur 2019

Pinsetur 2019
Som tidligere annonceret går vores 
Pinsetur i år til Snaptun. Rut og jeg 
har lavet research sidste år, hvor vi 
besøgte Snaptun og fik lavet en aftale 
med havnemesteren. Samtidig har vi 
fået tilsagn om, at vi kan låne Snap-
tun Sejlklubs klublokaler, som ligger 
på første sal med en flot udsigt ud 
over havnen. Vi kan ikke få eneret på 
lokalet, men skal dele det med andre 
sejlere, der måtte ønske at afvikle 
deres Pinsetur i Snaptun. Det burde 
lokalet til gengæld også være stort 
nok til. Endvidere er der borde/bænk-
esæt udenfor, som vi kan bruge, hvis 
vejret tillader det. Pinsen ligger jo 
sent i år – nemlig den 8.-10. juni.
Vi har sammensat et spændende og 
varieret program for årets Pinsetur. Vi 
starter med ”bindebajer” og regis-
trering kl. 13.00 i Snaptun. Det kan 
måske være en rigtig god idé at sejle 
til Fredericia eller Strib om fredagen. 
Så er de første 12 sømil tilbagelagt 
og der resterer så kun ca. 22 sømil 
til om lørdagen. Det gjorde mange af 
os også det år, hvor Pinseturen gik til 
Endelave.
Kl. 14.20 skal vi med færgen til 
Hjarnø. Her venter den lokale bus – 
traktor med vogn – og en lokal guide, 
som vil køre os en tur rundt på øen 
og fortælle os lidt om øen. Efter endt 
rundfart bliver vi sat af ved det lokale 
vinlaug, hvor vi bliver præsenteret for 
en vinsmagning af den lokale produk-
tion.

Omkring 17.30 tager vi så med 
færgen tilbage til Snaptun, hvor vi skal 
have tændt op i grillen og gjort klar 
til aftenens fællesspisning. Så er der 
dømt hygge og hvis vi kan fremtrylle 
præmier afvikler vi det traditionelle 
amerikanske lotteri.
Søndag bliver vi afhentet på havnen 
omkring kl. 13.00 af en veteranbus. 
Vi bliver kørt ud til Glud, hvor mu-
seet med verdens største samling af 
Massey Ferguson traktorer befinder 
sig – ifølge ejeren Henrik Nielsen.
Henrik beskriver museet således:
”Jeg har altid været interesseret i 
landbruget i almindelighed og i Fergu-
son traktorer i særdeleshed. Derfor 
har jeg opbygget et museum – Dan-
marks Ferguson Museum – på min 
fødegård Ankerslund.
Museet blev åbnet i 2000 og er i dag 
verdens største samling af Ferguson 
traktorer og redskaber, som er åben 
for publikum.
Museet er 100 % privatejet og mod-
tager ikke statsstøtte.
I museets store haller viser vi samlin-
gen fra ca 1919 op til vor tid sam-
men med andre landbrugsmaskiner, 
redskaber og andre køretøjer.
De fleste traktorer har jeg og Tors-
dagsklubben selv restaureret, og de 
præsenteres med data og historie.
Den grå Ferguson traktor sendte 
arbejdshestene på pension og satte 
for alvor gang i mekaniseringen af 
landbruget efter 2. verdenskrig. Det 
frigjorde hænder til industrien, og den 
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lille grå er således en grundpille i den 
velstand vi nyder godt af i dag.”
Vi bliver vist rund på museet af Hen-
rik og får historien omkring udvalgte 
traktorer. Traktorerne er indsamlet 
fra hele verdenen og omfatter bl.a. et 
par traktorer der har været anvendt 
af polarforskere på sydpolen.
Hvis vi opfører os pænt bliver vi kørt 
tilbage til havnen sidst på eftermidda-
gen. Er der stemning for det, tænder 
vi op i grillen igen og arrangerer 
endnu en fællesspisning.
Deltager prisen bliver, som i tidligere 
år, kr. 125,00 pr. person. Deltagerge-
byret dækker bindebajer, færge til 
Hjarnø, rundvisning af lokal guide på 
Hjarnø, vinsmagning hos Hjarnø Vin-
laug, bus til Glud, entre og rundvis-
ning på traktormuseet, samt grillkul 
mv. til vore to fællesspisninger.Hver 
båd står selv for al forplejning.
Hold øje med klubbens hjemmeside, 
hvor arrangementet vil blive slået op 
på. Her vil der også være mulighed 
for tilmelding til arrangementet. 
Af hensyn til den videre planlægn-
ing, vil det være en stor hjælp, hvis 
man hurtigst muligt tilmelder sig. Vi 
har andre år været nødt til at dele 
deltagerne op i to hold, for at kunne 
rumme de mange deltagere. Det er 
lettere at gøre i god tid. På forhånd 
tak.
Vel mødt til endnu en spændende 
og hyggelig Pinsetur med alsidigt 
indhold.
Tekst og foto Claus Munch Andersen
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RØDEKRO
KØBENHAVN

ESBJERG
AARHUS
ODENSE

PH. +45 74 69 38 88
WWW.SKAKS.DK

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN

.dk

DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR NÅR DET GÆLDER:
BÅDFLYTNING
OP-/NEDTAGNING
BAKSNING
SPECIALTRANSPORTER
KRANARBEJDE
-MED SAMMENLAGT FLERE 100 ÅRS ERFARING!

DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR NÅR DET GÆLDER:
BÅDFLYTNING
OP-/NEDTAGNING
BAKSNING
SPECIALTRANSPORTER
KRANARBEJDE
-MED SAMMENLAGT FLERE 100 ÅRS ERFARING!
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HUSK
VINSMAGNING

27 APRIL

Efterlysning – redningsflåde 
Sidste år afviklede vi et sikkerhedskur-
sus II med vægten lagt på håndtering 
af en redningsflåde. Kjeld Hansen 
fra Strib havde doneret sin gamle 
redningsflåde til klubben. Servicering 
af flåden var gået noget over tid og 
derfor kunne flåden ikke bruges som 
”aktiv” redningsflåde.

Peter Dollerup skaffede os adgang til 
Vorbasse Svømmehal, hvor vi udløste 
flåden og brugte den til en praktisk 
opgave omkring ombordstigning. Ca. 
20 personer tog mod udfordringen 
og sprang i bassinet iført oppustelig 
redningsvest for at prøve kræfter med 
situationen.

Vi har igen i år fået adgang til svøm-
mehallen og vil gentage succesen. Til 
det brug kunne vi godt bruge en anden 
redningsflåde, som er ”gået over tid” 
og som man vil donere. Så har du en 
ældre redningsflåde  eller kender en 
der har, hører vi gerne fra dig.
Kan vi ikke skaffe en ”ny” flåde genbru-
ger vi den vi har. Så må den pumpes 
op med en kompressor, da det er lidt 
kostbart at få den serviceret med en 
ny gaspatron, for så blot at ”skyde den 
af” igen.
Kontakt gerne vores sikkerhedsambas-
sadør Erling Winther på mail erling-
winther@gmail.com eller Claus Munch 
Andersen på mail clausmunch@gmail.
com eller mobil 20258140.

efterlysning
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kalender

april    
april 3 10.00 -12.00  onsdagstræf
april 5 19.00 -22.00  Sejlerskolen
april 10 19.00 -22.00  Intro nye kapsejler
april 11 19.00 -22.00  Bestyrelsesmøde
april 13 9.00 – 16.00  Broslagning
april 13 9.00 – 13.00  Klargøring af klubbåde
april 13 12.00 -13.00  Klargøringssuppe
april 14 9.00 – 13.00  Klargøring af klubbåde
april 14 12.00 -13.00  Klargøring af klubbåde
april 17 10.00 -12.00  onsdagstræf
april 18 20.00 -22.00  Sejlerskolen knobaften
april 24 19.00 -21.00  Skippermøde Kolding Sejlklub
april 27 10.00 -13.00  Klargøring af klubbåde/rigning
april 27 19.00 -22.00  Vinaften
april 28 10.00 -13.00  Klargøring af klubbåde
april 28 14.00-16.00  Standerhejsning
maj    
maj 1 10.00 -12.00  onsdagstræf
maj 1 18.25-21.00  kapsejlads
maj 6 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 7 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 8 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 8 18.25-21.00  kapsejlads
maj 9 19.00-22.00  Bestyrelsesmøde
maj 13 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 14 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 14 19.00 -21.00  intro nye medlemmer
maj 15 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 15 18.25-21.00  kapsejlads
maj 20 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 21 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 22 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 22 18.25-21.00  kapsejlads
maj 25 7.00-23.00  Vild med vand
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kalender

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

Her er det fra årets 
julefrokost

maj 27 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 28 18.00-21.00  Sejlerskolen
maj 29 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni    
juni 3 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 4 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 5 18.25-21.00  kapsejlads
juni 8 14.00-24.00  pinsetur
juni 10 8.00-17.00  pinsetur
juni 11 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 12 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 12 18.40-21.00  Fælles sejlads Skærbæk
juni 13 19.00 -21.00  Bestyrelsesmøde
juni 17 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 18 10.00 -12.00  Sejlerskolen
juni 18 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 19 18.25-21.00  kapsejlads
juni 23 18.00-21.00  Sct. Hans
juni 24 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 25 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 26 18.00-21.00  Sejlerskolen
juni 26 18.25-21.00  kapsejlads
juni 26 20.00-22.00  kapsejlads afslutning
juni 29-30 09.00-24.00  Kolding -Årø Kapsejlads
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medlemsmøde
Nyt om Marina City
På medlemsmødet den 21. 
januar bad bestyrelsen om med-
lemmernes holdning til Marina 

City projektet. Vi bad medlem-
merne tage stilling til følgende to 
spørgsmål:
Bestyrelsen skal fortsat kæmpe 
mod sammenlægning af de to lyst-
bådehavne og etablering af boliger 
på havnen
Bestyrelsen 
skal acceptere 
oplægget om 
sammenlægning 
af de to lystbåde-
havne og etabler-
ing af boliger på 
havnen.
Medlemmerne 
havde mulighed 
for at afgive 
deres stemme 

på mødet eller på klubbens 
hjemmeside inden mødet. I alt 
157 medlemmer gjorde brug af 
deres mulighed for at stemme. 

Stemmerne fordelte 
sig med 80% af de 
afgivne stemmer for 
at bestyrelsen skulle 
fortsætte kampen 
mod projektet i sin 
nuværende form og 
20% for accept af 
projektet i sin nu-
værende form.
I debatten på mødet 
gav mange udtryk for, 

at de gerne så en sammenlægn-
ing af de to havne, dog uden 
boliger eller med en reduktion af 
boligernes antal.
Med baggrund i medlemsmødet 
har bestyrelsen efterfølgende 
sendt et brev til borgmester 
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Jørn Pedersen, for at komme i 
dialog omkring projektet og drøfte 
vore medlemmers holdning til 
projektet.
Jørn Pedersen var åben overfor et 
møde med repræsentanter fra be-
styrelsen. Dette møde blev afholdt 
den 12. marts. I mødet deltog 
Søren Hornbak, Peter Dollerup og 
Claus Munch Andersen fra Kolding 
Bådelaug. På mødet fremlagde vi 
på medlemmernes vegne klubbens 
synspunkter, herunder alternativer 
til de nuværende planer for projek-
tet. Borgmesteren fremlagde tils-
varende kommunens synspunkter. 
Efterfølgende har Kolding Kom-
mune tilbudt os et møde med 
projektleder Torben Gade. Dette 
møde blev afholdt den 26. marts. 
Igen deltog 
Søren Hornbak, 
Peter Dollerup 
og Claus Munch 
Andersen. 
Vi forklarede 
om resulta-
tet af vores 
medlemsmøde 
og tog så 
udgangspunkt i 
den indsigelse 
som klubberne 
og Kolding 
Lystbådehavn 

indsendte i 2017. Vort budskab 
var, at Kolding Kommune endnu 
engang burde overveje en reduk-
tion af boligernes antal og en 
samling af boligerne i den vestlige 
ende af lystbådehavnen. Sam-
tidig fremlagde vi en skitse til, 
hvorledes projektet kunne ændres 
med mindre landvinding til følge 
og hermed en besparelse på 
projektet, som skulle modvirke en 
reduktion i indtægterne fra salg af 
byggeretter.
Efter møderne har vi måttet 
konstatere, at Kolding Kommune 
ikke ønsker at reducere antallet af 
boliger i projektet.

Tekst og foto Claus Munch Ander-
sen

                   marina city
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vild med vand

Vild Med Vand 
Vi deltager igen i år i Vild Med 
Vand / Havnens dag.
Det sker lørdag den 25. maj 
hvor team Vild Med Vand for-
venter at gennemføre følgende 
program:
10:00 – 16:00 
Åbent klubhus med info om se-
jlerskolen og KBL generelt
11:00 – 15:00
 Sejlture på fjorden med 3 både
12:00 – 15:00
Åben Båd, hvor 3 skippere vil 
byde gæster ombord til fremvis-
ning og info
Vi håber på godt vejr og glæder 
os til at møde interesserede 
gæster, og vil da også gerne se 
nuværende medlemmer til en 
snak og en kop kaffe i klubhuset.
Team Vild Med Vand
Tekst Peter Dollerup/Søren 
Hornbak

Billeder fra sidste års vellykkede 
event
Foto Claus Munch Anderse
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Ny kapsejlads
Kolding – Årø med spisning, hygge 
og overnatning.

Som omtalt i sidste nummer af 
Gasten har Jørgen Larsen fores-
lået at vi laver en ny kapsejlads i 
Kolding Bådelaug.
Siden har Kim Fredslund og Jørgen 
Larsen arbejdet videre med projek-
tet. Og her er de foreløbige fakta 

om sejladsen:
Sejladsen arrangeres som en åben 
sejlads, hvor vi vil invitere deltage-

re fra vore naboklub-
ber.
Sejladsen sejles med 
en besætning på to 
personer – typisk mand 
og hustru.
Sejladsen afvikles som 
en respitsejlads, som 
vi kender fra vores 
Fænø Rundt sejlads.
Afgang fra Kolding 
lørdag morgen/formid-

dag den 29. juni efter skipper-
møde.
Mål på Årø.
Spisning om aftenen på Kysten 
Perle på Årø, hvor der venter os en 
to retters menu
Pris pr. båd med to besætnings-

medlemmer kr. 600. 
I prisen er inklud-
eret startpenge, 
havnepenge og to 
retters menu lørdag 
aften.
Tilmelding kan ske 
på klubbens hjem-
meside
Vel mødt
Jørgen Larsen og 
Kim Fredslund

                   ny kapsejlads
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støt vore annoncører - de støtter os! 

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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Intro nye medlemmer 
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 
afholder klubben Intro aften for 
nye medlemmer i klubhuset. Alle 
nye medlemmer og andre inter-
esserede er velkomne.
Vi afholder denne aften for at nye 
medlemmer kan møde en del af 
bestyrelsen og få en generel infor-
mation om klubben og havnen. Der 
vil blive rig mulighed for at stille 
spørgsmål.
Vi vil over en kop kaffe eller en for-
friskning orientere lidt om klubben 
aktiviteter og tilbud. Af emner kan 
nævnes

Efterlysning af billeder og artikler 
til jubilæumsskrift
Gitte Stæhr Hansen arbejder i 
øjeblikket på at lave et jubilæums-
skrift til vores 40 års jubilæum. I 
den forbindelse kunne vi godt bruge 
nogle billeder fra tidligere og evt. 
en god historie fra de 40 år der er 
gået. Så prøv at kigge dine billeder 
igennem – foto album og digitale 
billeder – og ransag din hukom-
melse, om der ikke skulle være 
en lille sjov historie, som kunne 
berige vort jubilæumsskrift. Alt har 
interesse. 
Du kan kontakte Gitte på mail git-

Klubhuset
Klubbens både
Broen i Paradisbugten
Sejlerskolen
Kapsejlads
Årets aktiviteter
Klubbladet Gasten
Hjemmesiden
Dansk Sejlunion
Danske Tursejlere
Kolding Lystbåde havn
Du kan tilmelde dig på klubbens 
hjemmeside.
Vel mødt
Claus Munch Andersen

testaehr@live.dk eller Claus Munch 
Andersen på mail clausmunch@
gmail.com eller mobil 20258140.
Har du behov for hjælp til at skrive 
dit indlæg/din historie er Gitte 
gerne behjælpelig hermed.
Tekst Claus Munch Andersen

efterlysning

intro nye medlemmer
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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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foredrag rygen

Foredrag Rügen 
Fredag den 22. februar havde 
43 medlemmer fundet vej ned til 
klubhuset for at høre om Kokomo´s 
sommertogter til Nordpolen og 
Rügen. 
Rut og Claus som er besætningen 
på Kokomo har siden 2009 været 
på Rügen fire gange og gæstet 
Polen de to gange. 
Der er ca. 200 sømil fra Kolding 
til Rügen – heraf ca. 55 sømil fra 

Stubbekøbing til Barhöft på Rügen. 
Så det er absolut overkommeligt 
på et almindeligt sommerferietogt, 
hvis man vil starte turen med nogle 
lange sejladser de første par dage.
Når først man er på Rügen er det 
lidt som når først man er i Limfjor-
den – så er masser af gode havne 
og ankerpladser indenfor korte 
afstande. Og der er mange spæn-
dende steder at besøge på Rügen, 
f.eks.
Strahlsund – som efter vores opfat-

telse er ”et must”
Raelswiek med dets friluftsspil – 
plads til 8.000 tilskuere
Prora – Hitlers hotelbyggeri
Penemünde – udviklingscenter for 
V1 og V2 raketterne
Jagtslottet ved Granitz
Sellin - badeby
Der er garanteret mange andre 
steder, som ligeså godt kunne have 
været på listen.
Sejler man videre til Polen kan vi 
anbefale Stettin og Swienousche.

Så Rügen er absolut en af vore 
favorit destinationer. En anden er 
Limfjorden, som vi vil sejle ”tynd” 
på årets sommertogt.
tekst og foto
Claus Munch Andersen
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BestyrelseN
bestyrelsen

Næstformand
Per Mikkelsen
mikkelsen.per@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem
erik Wind
bogbinder@gmail.com

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Kasserer
søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

repr. lystbådehavnen
Ingolf Nielsen
ingolfmnielsen@gmail.com

sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Mogens Juhl Hansen
mogensjh@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
kokkemanden@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
søren staugaard Christensen
ss@staubo.dk

suppleant
Peter Dollerup
labrilpd@gmail.com

suppleant 
tanja Bitten Jul-Hansen
tanja.bitten.julhansen@gmail.com

Nr. 2.. .......................15. maj 2019
Nr. 3.....................15. August 2019
Nr. 4 ...............15. november 2019

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

deadline
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Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug:
Område: Navn: E-mail: Telefon:

Klubhus/udlejning: Tommy Berg Jensen maxisejler@gmail.com 24839698
Kapsejlads: Kim Fredslund kokkemanden@stofanet.dk   2639 2834

Broudvalg: Peter Dollerup labrilpd@gmail.com 9115 0743

Målere: Jan Kjær Larsen mollebro14@gmail.com 40314211

Jens Kromann Birch kromannbirch@gmail.com 2176 5044

Ib Hansen ingib@outlook.dk 3054 6625
Sejlerskole:
Praktisk sejlads: Erik Wind bogbinder@gmail.com 6130 8251
Navigation: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140

Klubbåde:
Speedbåd: Mogens Juhl Hansen mogensjh@hotmail.com 3027 1818
L23- Tillid: Kenneth Ley Milling Kennethley@gmail.com   2877 2883

L23- Brønserud: Thomas Lautrup lautrupthomas@gmail.com   2670 5397

Mastemærker: Via KBLs hjemmeside www.koldingbaadelaug.dk -
Klubbens skure: Mogens Juhl Hansen mohensjh@hotmail.com 3027 1818

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:
Peter Dollerup
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: 
Per Mikkelsen                      2030 8331
Kasserer:
Søren Hornbak                           6166 3573
Sekretær: 
Anne Mette  Kjærgaard  Olesen                   6066 5332
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind                                     6130 8251
Søren    Staugaard    Christesen                            4045  5906
Mogens Juhl   Hansen                                3027 1818
Kim Fredslund                         2639 2834
Tommy Berg Jensen                2483 9698
Bestyrelsessuppleant:
Tanja Juhl-Hansen                                   3113 8954
Peter Dollrup                                         9115  0743
    
Revisorer:
Jan Kjær Larsen                        7557 1204
Peer Erling Larsen                       2961 3058

KBL’s repræsentant i Lystbådehavn
Ingolf M Nielsen                                      5125 1755
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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


