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Sejl og kalecher

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

 Cruising Racingsejl
 Bompresenninger
 Sprayhoods

 Kalecher
 Hynder

 Bøjler, beslag
 Reparationer vask

Fynsvej 113 • Kolding • 75530200 • kmc@koldingmarine.dk

FORÅRSMESSE
Fredag den 16. marts kl. 10 - 18
Lørdag den 17. marts kl. 10 - 15

  

Få lidt godt til halsen 
& en pølse fra 

Frederiks 
pølsevogn!

MØD VORE LEVERANDØRER:

Kom til messe i Kolding Marinecenter, 
hvor butikken vil være fyldt med 

KNALDGODE TILBUD! 
Se mere på Koldingmarine.dk og Facebook
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GEnERAlFoRSAMlinG

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.

Ordinær Generalforsamling 8. november 
2018
Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00 
afholdtes den årlige, ordinære general-
forsamling i vores klubhus i Marina Syd. 
Ca. 30 af klubbens medlemmer deltog. 
Forsamlingen valgte (og i nogle tilfælde 
genvalgte) enstemmigt de engagerede 
kandidater, der stillede op til de ledige 
pladser i bestyrelsen. Den nyvalgte be-
styrelse afholdt konstituerende bestyr-
elsesmøde samme aften, umiddelbart 
efter generalforsamlingens afslutning. Det 
næste år kommer bestyrelsen således til 
at bestå af:

Claus Munch Andersen – Formand, 
genvalgt
Per Mikkelsen - Næstformand
Søren Hornbak – Kasserer, ikke på valg
Anne Mette K. Olesen – Sekretær, ikke 
på valg
Tommy Berg Jensen  - genvalgt
Mogens Hansen – ikke på valg
Kim Fredslund - genvalgt
Erik Wind  - genvalgt
Søren Staugaard Christensen – nyvalgt
Peter Dollerup – suppleant, genvalgt 
Tanja Jul-Hansen - suppleant, genvalgt
Revisorer:
Jan Kjær Larsen – genvalgt
Peer Erling Larsen  – ikke på valg
Michael Shuh – Revisorsuppleant, gen-
valgt

Tak til alle, der stillede op såvel som de 
der dukkede op for at stemme – vi glæder 
os til at arbejde sammen både internt i 
bestyrelsen og med alle, der både deltag-
er og hjælper til i alle klubbens aktiviteter 
og arrangementer!
Årsregnskab for 2017/2018 og budget 
for 2018/2019 blev præsenteret for og 
godkendt af forsamlingen. Der blev også 
stillet spørgsmål til status på Marina City-
projektet og klubbens 40-års jubilæum 
næste år. Hold øje med vores hjemme-
side, Facebook-side, e-mail og naturligvis 
også her i Gasten, hvor vi løbende bringer 
opdateringer.
Som ekstra punkt på dagsordenen var be-
styrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
Årsagen var, at den periode i 2017, hvor 
vi med lys og lanterner søgte efter en ny 
redaktør til Gasten, satte tankerne i gang 
hos os. Hvad ville der ske, hvis vi ikke 
kunne finde en ny redaktør? Det ville bl.a. 
forårsage et praktisk problem i forhold til 
indkaldelse til vores årlige generalforsam-
ling.
I de nuværende vedtægter, §9 står der: 
”Generalforsamlingen indkaldes med mind-
st 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse 
til medlemmerne eller ved meddelelse 
i laugets blad samt evt. på foreningens 
hjemmeside”. Hvornår skulle vi i så fald, 
med de forsendelsesfrister. 
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Gasten udgives af:

Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979

Skamlingvejen 5, Marina Syd, 6000 Kolding.

Oplag 450. 

 

t og annoncer:

KBL - Jørn Wegener Larsen / Kjeld Hansen

Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg

Forside: Kolding Bådelaug´s klubhus

 
der er gældende i dag, sende 
brevene for at kunne være sikre på, 
vi overholder vedtægternes varsel på 
3 uger? For slet ikke at tale om tryk-
ning, håndtering af og porto til 321 
breve. Derfor foreslog bestyrelsen, 
at vi fremover indkalder via ”Kolding 
Bådelaugs medlemsblad Gasten og/
eller Kolding Bådelaugs hjemmeside. 
Indkaldelsen suppleres med e-mail 
til de medlemmer, som har oplyst 
deres e-mail til Kolding Bådelaug.”
Forsamlingen godkendte ændring-
erne (med forslag til redaktionelle 
justeringer i §§9 og 16), dog uden 
det fornødne antal fremmødte 
medlemmer. En godkendelse af 
vedtægtsændringerne kræver, 
at mindst halvdelen af vores 
medlemmer er tilstede for at 
stemme ved den ordinære gener-
alforsamling. Da denne betingelse 
ikke var opfyldt d. 8. november, 
blev ændringerne præsenteret 
til godkendelse ved afstemning 
på den ekstraordinære gener-
alforsamling d. 22. november. 
Her kunne vedtægtsændringerne 
endeligt godkendes, idet der ifølge 
vedtægterne ikke er krav til antal 
mødte medlemmer. 
Du kan finde de nye vedtægter på 
klubbens hjemmeside. Endvidere 
hænger der et eksemplar på opslag-
stavlen i klubhuset. Tekst Anne Mette Kærgaard Olesen

Formanden aflægger beretning

Aflæggelse af regnskab
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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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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.

Velkommen i bestyrelsen
På den netop overståede general-
forsamling blev Søren Staugaard 
Christensen valgt i bestyrelsen. 
Søren er ret ny i klubben. Han 
deltog i navigationsundervisning i 
2016/17 og tog i løbet af 2017 
den praktiske sejlerskole og erh-
vervede dermed duelighedsbeviset. 
Allerede i år – 2018 – deltog han 
i skolesejladserne som instruktør 
føl. Sørens første båd var netop 

nY MAnd i BESTYRElSEn

en L23, så han kender bådtypen 
særdeles godt. I dag sejler Søren 
i en Scampi 30.
Og på generalsamlingen stillede 
han så op som bestyrelses-
medlem og blev valgt. Søren vil 
gerne bruge sit mandat i bestyr-
elsen til at arbejde for at skaffe 
flere yngre medlemmer. Og det 
passer rigtig fint ind i bestyr-
elsens vision om, at Kolding 
Bådelaug meget gerne skal igen-
nem en ”foryngelseskur”. Kold-
ing Bådelaug har som de fleste 
andre sejlklubber det problem, at 
medlemsskaren efterhånden er 
blevet meget ”lyshårede”. Derfor 
glæder bestyrelsen sig over, at 
vi de seneste år, har fået flere 
yngre kræfter ind i bestyrelsen. 
Det er jo dem, der skal tage over, 
når vi andre ”går på pension”.
Velkommen til Søren i bestyr-
elsen. 

Tekst Claus Munch Andersen
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SEJl oG GRill

Den 25. august havde klubben 
inviteret interesserede i Kold-
ing til Sejl og Grill. Forud for 
dette havde vi annonceret efter 
skippere i klubben, der ville 
lægge båd til arrangementet. 
Det var der igen i år rigtig 
mange der ville. Så vi kunne så 
godt og vel få plads til de ca. 
20 børn og voksne, der havde 
meldt sig til turen. 
Det blev en rigtig vellykket 
aktivitet, som gav vore gæster 
en dejlig dag på fjorden og i 
Paradisbugten. Jeg tror at 
billederne taler deres eget 
tydelige sprog.
Vejret var med os indtil vi 
næsten nåede hjem til Kold-
ing igen. Men selv lidt regn 
sidst på dagen, var ikke nok til 
at ødelægge stemningen. En 
mormor, som var afsted med 
datteren og hendes familie, 
proklamerede at hun ville 
deltage igen næste år, denne 
gang dog med sønnen og hans 
familie.
Vi afholder aktiviteten for at 
gøre Kolding Bådelaug synlige 
og tiltrække nye medlemmer. 
Og vi kan glæde os over at ar-
rangementet konkret har givet 
et nyt medlem, som deltager i 
vores navigationsundervisning 
her i vinter.
Tak til Mogens Hansen, som 
var tovholder på arrange-
mentet.
Tekst og foto Claus Munch 
Andersen
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Fænø rundt
24 både stillede op til årets Palby – Fænø Rundt.
Vi startede med morgenmad i klubhuset og efterfølgende skippermøde.
Det blev en sejlads som spændte over hele spektret vejrmæssig – fra stort set vind-
stille til 9-10 sekundmeter. 
Sejlladsen bliver jo som bek-
endt afviklet som en respit-
sejlads, hvor bådene sendes 
afsted løbende afhængigt af 
deres mål.
Det betyder, at første båd i 
mål har vundet sejladsen og 
det blev Pumpkin – en Starbåd 
– med Ole Christensen og Ib 
Hansen ombord.
Stort tillykke til Ole og Ib med 
den flotte præstation.
Tekst og foto Claus Munch 
Andersen

Fænø RundT

40 års jubilæum

Vi har tidligere skrevet om, at klubben 
næste år kan fejre sit 40 års jubilæum. 
Og det foreslår bestyrelsen, at vi skal. 
Vi planlægger at holde en fest i august 
måned – nærmere bestemt den 31.08 
-, altså efter sommerferien men mens 
bådene endnu er i vandet. Vi forestiller 
os, at vi lejer et telt, som vi sætter op på 
Marina Syd ud for klubhuset. Så steger vi 
en eller flere hele pattegrise og bestiller 
noget musik. Altså et arrangement for 
medlemmerne for vores fælles klub. 
Med en mindre brugerbetaling kan dette 
arrangement sættes i søen uden at det 
dræner klubkassen. 

For at kunne træffe aftaler med de for-
skellige leverandører – slagter, teltudlejer, 
musik mv. har vi behov at kende antallet 
af medlemmer, der ønsker at deltage i 
festen. Vi er derfor nødt til i god tid før 
arrangementet at få bindende tilmelding 
fra deltagerne. Når vi får sat det endelige 
program sammen vil vi annonce arrange-
mentet på klubbens hjemmeside, hvor du 
så kan tilmelde dig.
Så hold øje med klubbens hjemmeside.

Tekst Claus Munch Andersen
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Jørgen Larsen har foreslået at 
Kolding Bådelaug laver en ny 
kapsejlads næste år. Jørgen fores-
lår at vi laver en 2Star sejlads fra 
Kolding til Årø. 
Idéen, som i øvrigt har sit ud-
spring i en tilsvarende sejlads i 
Århus, går ud på, at vi laver en 
kapsejlads, hvor besætningen 
alene består af to personer – 
gerne mand og kone. Sejladsen 
skal arrangeres om en respitse-
jlads – altså hvor bådene sendes 
afsted enkeltvis afhængigt at 
båden målertal. Sejladsen starter 
lørdag morgen og kan f.eks. gå 
til Aarø, hvor der er reserveret 
havnepladser til de deltagende 
både. Om aftenen ar-
rangeres fællesspisning 
på f.eks. Aarø’s Perle og 
almindeligt socialt sam-
vær.
Næste morgen kan vi så 
vælge at lave en kapse-
jlads tilbage til Kolding, 
eller vi kan blot sejle 
tilbage som en tursejlads 
– hvis ikke nogen vælger 
at forsætte sejladsen til 
en anden destination.
En mulig dato for sejlad-
sen kunne være lørdag 
den 29. juni 2019.
Kim og Jørgen har haft 

en foreløbig ”føler” ude ved hav-
nemesteren på Aarø og han er 
umiddelbart positiv overfor idéen.
Tanken er, at sejladsen skal være 
en åben sejlads, som skal øge 
interessen for kapsejlads, herunder 
vore onsdagssejladser, men skal 
selvfølgelig også ses som endnu et 
tilbud i klubben.
Kim Fredslund og Jørgen Larsen 
arbejder videre med ideen og 
efterhånden som idéen bliver 
mere konkret, vil vi orientere mere 
herom her i Gasten og på klubbens 
hjemmeside.

Tekst: Claus Munch Andersen

TWo STAR TWo STARTWo STAR
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En succes – så enkelt kan årets bankospil 
beskrives.
Ikke mindre end 51 personer fandt vej til 
årets bankospil, som blev afholdt tirsdag 
den 4. december i klubhuset. Forinden 
havde jeg lukket for tilmeldingerne, idet 
51 personer var det absolutte maksi-
male antal deltagerne vi kunne rumme i 
klubhuset.
Og der var masser af præmier at spille 
om. Stor tak til vores præmiesponsorer. 
Der var præmier fra både vore samarbe-
jdspartnere og fra vore medlemmer. Stor 
tak til Meldgaard, Dansk Marineudstyr, 
Kolding Marinecenter, Kajakgården, 
Middelfart Sparekasse, Karin og 
Thorkild Mikkelsen, Torben Jul-Hansen 
og Tina Iversen. Og præmierne strakte 
sig over hele paletten fra rødvin over 
chokade, kaffe, the, flæskesteg, and, 
redningsvest, gavekort, fodbehandling 
m.m. Et rigtig flot gavebord.
Efter to timers intenst spil fik vi ryddet 
præmiebordet og roen kunne falde på. 

Rut stod klar med glögg og æbleskiber, 
som blev fortæret sammen med hyggeligt 
samvær.
Så var der almindeligt opbrud og den 
sidste opgave var at fremskaffe tranport 
til Søren Staugaards datter og alle hendes 
præmier :o)
En rigtig hyggelig og (for nogen/de fleste) 
en udbytterig aften, som vi må forsøge at 
gentage næste år.
Tak til alle for hjælpen med at rydde op. 
Det gør det let at være tovholder.
Tekst og foto Claus Munch Andersen

BAnko
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Kolding Bådelaug fylder 40 år i 2019, 
og det skal selvfølgelig fejres både 
med en jubilæumsfest, som bestyr-
elsen er i gang med at planlægge. Og 
også med et jubilæums-skrift om klub-
ben fra stiftelsen frem til jubilæet. Der 

dukker mange gode sejler- og røver-
historier op fra dengang. Og fornylig 
havde den nuværende formand, Claus 
Munch, og “skriver-Karl”, Gitte Stæhr 
Hansen, besøg i klubhuset af den 
første formand,
Dennis Kristensen, til en god snak. 
Den og meget andet kan I glæde jer til 
i jubilæumsskriftet. På billedet kigger 
de to formænd - den første og den 
nuværende - på inskriptionerne med 
navne på modtagerne af “guttermand-
spokalen” i tidens løb 
Tekst Gitte Stæhr Hansen

kBl 40 åRS JuBilæuM
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.
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nYTåRSTAFFEl

Nytårstaffel

Sædvanen tro er det også i år 
Tommy og Anja, der står for årets 

nytårstaffel søndag den 31.12. 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.
Anja disker op med en lækker 
menu bestående af
Sild m/hjemmelavet karrysalat
Lune frikadeller
Hjemmelavet kartoffelsalat
Æbleflæsk
Lun leverpostej
Ribbensteg med rødkål

og dertil hjemmebagt rugbrød.
Hele herligheden kan du få for kun 
kr. 50 pr. kuvert. Drikkevarer kan 
købes til rimelige priser

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.
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kluBAFTEn MEd FoRSikRinG
Fredagen inden standerstrygningen havde vi besøg af John Bislev fra Pantae-
nius forsikring. 
Der var mødt 22 medlemmer op og vi fik en gennemgang af de hyppigst 
forekomne skader. John Bislev forklarede meget grundigt hvorledes de enkelte 
skader forsikringsmæssigt var blevet behandlet.
Vi fik også en præsentation af de gældende forsikringsbetingelser og begrebet 
“nyt for gammelt”. 
Mange af medlemmerne benyttede lejligheden til at få et uforpligtende tilbud 
på en ny forsikring. 
Alt i alt en aften man 
kunne blive klogere 
af.
Tak til Pantaenius 
Forsikring og John 
Bislev. 

Tekst og foto Søren 
Hornbak

Jubilæumsskrift

Som beskrevet andetsteds her i Gasten, kan vi næste år fejre klubbens 40 års jubi-
læum. Og så kan det jo være et godt tidspunkt at kigge lidt tilbage i tiden. Det vil vi 
gøre med et lille jubilæumsskrift. Gitte Stæhr Hansen 
har lovet at hjælpe os med at sætte et sådant jubi-
læumsskrift sammen. 
I den forbindelse har vi brug for din hjælp. Har du 
nogle billeder og en historie fra Kolding Bådelaugs 40 
årige historie, som du mener kan have almen inter-
esse, så hører vi gerne fra dig. Send din historie eller 
kontakt Gitte på mail gittestaehr@live.dk. Så kan Gitte 
evt. hjælpe dig med at sætte din historie på skrift.
Tekst Claus Munch Andersen
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SEJlERSkolE
Så gik denne fantastiske sommer på hæld 
og sejlersæsonen er slut.
Så gik denne fantastiske sommer på hæld 
og sejlersæsonen er slut. Lige så, er en 
lige så fantastisk sæson på sejlerskolen 
også slut med en så mange elever at det 
næsten sprængte de rammer vi havde til 
rådighed.
Navigationsholdet sidste vinter leverede 
rigtig mange elever til sommerskolen at 
tilmeldingen fra hjemmesiden blev lukket 
ret tidligt på foråret da de 6 planlagte 
hold hurtigt blev fyldt op. Vi var (kun) 
 7 instruktører, så vi måtte sætte 5 
ansøgere på venteliste, vi kunne så sejle 3 
dage om ugen med 6 elever per dag, men 
da ugen jo har flere dage og vi har ledige 
både besluttede vi på et instruktørmøde 
at lave et ekstra hold hvor 4 instruktører 
på skift sejlede med dette hold, hvilket må 
siges ikke at være optimalt, men på den 
måde fik vi 20 elever på vandet i som-
mer hvilket vist ikke før 
er sket i sejlerskolens 
historie.
Den første undervisning 
eleverne fik foregik i 
klubhuset hvor riggen 
på vores fartøjer blev 
gennemgået samt lidt 
tovværkslære hvor 
eleverne skulle lære de 
4 knob som vi bruger på 
skolebådene, især pæles-
tikket havde vi meget sjov 
ud af, og fortøjer båden 
rigtig på en klampe.
8 til 10 elever mødte over 2 dage op 
for at klargøre bådene, der blev vasket, 
poleret og vokset på livet løs så Tillid og 
Brønserud strålede i deres stativer og 

var klar til søsætning og til rigning hvilket, 
eleverne mod sædvane, ikke var med til da 
vi var lidt i tidsnød for nu skulle eleverne 
altså på vandet.
Efter et par prøvesejladser med instruk-
tørerne kom eleverne på vandet, og 
dermed fik de nok at se til. 
Alt det vi som instruktører plejer at høre 
fra eleverne, (hvor kommer vinden fra, hal 
hjem på det skøde, skær op, gå over stag, 
styrbord og meget mere), svirrede i luften 
- stor forvirring.
Heldigvis letter forvirringen lidt efter 
lidt, og langt de fleste finder efterhånden 
mening med udtryk, kommandoer og alt 
det andet mærkelige der sker, og når vi 
kommer lidt på den anden side af som-
merferien og eksamen nærmer sig skal 
man så beslutte sig om man vil gå op til 
prøven.
Af de 20 elever vi havde i år var 9 piger, 

dejligt at så mange piger havde lyst til at 
lære at sejle,  
11 elever ud af de 20 der deltog i som-
merens skole gik til prøve i noget der 
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SEJlERSkolEn

lignede perfekt vejr,  
ikke megen sol, men tilpas vind og 

alle bestod uden problemer.

Elevafslutning var på J-dag den 2. no-
vember hvor de der har bestået navi-
gation og praktisk prøve fik overrakt 
deres velfortjente certifikater efter at 
der var fortæret et par stykker mad, 
kaffe og kage 
og efterfølgende snak om alt muligt, i 
alt en hyggelig aften.

Bestået praktisk prøve og certifikat:
Daniel Laporte 
Jacob Heisterberg Jensen 
Jens Ruge 
Mads Nordby Pedersen 
Emil Schousboe 
Flemming Højsager Persson 
Freja Hørberg 
Fritz Verner Hymøller 
Morten Herskild Larsen 
Marianne Gry Harmsen
Bestået Praktisk prøve:
Amalie Hald
Stort tillykke til jer alle fra 
Instruktørerne
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EFTERRETninGER FoR SøFAREndE

Alle ved at det er vigtigt at have gode 
søkort, når man færdes på havet – i 
hvert fald når man bevæger sig væk 
fra de vante områder. Gode søkort kan 
både være i form af papirkort eller 
i form af elektroniske søkort – eller 
allerhelst begge dele. Og hvad er så 
et ”godt søkort”. Det er et søkort 

der er rettet op til dato. Der sker jo 
hele tiden forandringer ude til søs – 
nye sømærker kommer til og gamle 
sømærker forsvinder, havneanlæg 
ændres, vindmølleparker opstår osv. 
Hertil kommer at der kan være midler-
tidige foranstaltninger i et område. 
For et eller to år siden var Christian 
den X bro i Sønderborg lukket i en 
periode – og så er det surt at have 
sejlet hele vejen ned gennem Als Sund 
for at konstatere at broen først åbner 
om nogle dage. Også skydeadvarsler
Alt dette kan du holde dig orienteret 

om, ved at abonnere på Efterretninger 
for Søfarende, som udgives af Sø-
fartsstyrelsen. Du kan gå ind Søfarts-
styrelsens hjemmeside og tilmelde dig 
via punktet ”Abonner på EfS. Så vil du 
ganske gratis hver fredag modtage Ef-
terretninger for Søfarende elektronisk. 
Her får du så skydeadvarsler og samt 

andre navigationsad-
varsler. Så er du 
opdateret på, hvad 
der sker.
Tekst Claus Munch 
Andersen
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Aktiviteter 2019 efterlyses

Vi står snart overfor en ny 
sæson. På bestyrelsens årlige 
seminar i januar måned, skal vi 
blandt andet lave årskalenderen 
med aktiviteter i 2019. 
Mange at aktiviteterne skal 
naturligvis være gengan-
gere – standerhejsning, 
broslagning, pinsetur, 
kapsejlads, foredrag og så 
videre. 
Det er dejligt med faste 
tilbagevendende aktiviteter, 
men det er også dejligt 
med nogle nye. Og her er 
det så, at bestyrelsen mangler 
din hjælp. Hvad synes du, at vi 
mangler i vores medlemstilbud. 
Det kan være helt nye aktiviteter, 
som vi aldrig har prøvet 
før, men det kan også 
være aktiviteter, som vi 
ikke har gjort brug af i 
mange år. 
Så sidder du med en god 
idé, så send en mail til 
en fra bestyrelsen, eller 
tag fat i en af os. Så vil vi 
tage dit forslag med på 
bestyrelses seminariet og 
se om det kan passe ind i vores 
årsplanlægning for 2019.

EFTERlYSninG

På forhånd tak.
Bestyrelsen

fra tidliger aktiviteter

der laves splejsninger
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Ruer på skrue

Det gik først op for os, da vi ikke 
længere kunne manøvrere for mo-
tor. Vores propel var så tilgroet af 
rurer, at den slet ikke kunne folde 
helt ud. Det har vi ikke oplevet før, 
og det kan måske være en med-
virkende årsag, at vandet og vejret, 
har været ualmindelig varmt i år. 
Men selvfølgelig er noget af det 
også vores egen skyld. Det gik fint 
i den måned, hvor vi sejlede på 
sommerferie, og gjorde det en del 
for motor, fordi der ikke var vind. 
Da vi kom hjem, havde vi andre 
ting at se til i en måneds tid, så 
vi kom slet ikke ud at sejle – men 
nød nogle enkelte dage i cockpittet 
i havnen. Selvfølgelig skulle vi lige 
have taget en kort tur ud på fjor-
den, men det fik vi ikke gjort. Og 
da vi så en dag skulle ud af båsen 
og bakkede, ville båden ikke sejle 
fremad. Vi kom afsted, men gik 2 
knob og der var ikke manøvrefart til 
havnemanøvre i fremmede havne. 
Vi har hørt om andre på broerne, 
hvis propeller har lidt samme 
skæbne i år, og de kunne næsten 
heller ikke manøvrere på grund af 
rurer.
Da der kun var 14 dage tilbage 

af vores sejlersæson, valgte vi at 
komme på land og se på sagerne. 
Vi fik et chok – har aldrig set noget 
lignende. Vi havde ingen rurer på 
bunden, men propellen var over-
fyldt med rurer.
   Da vi købte propellen, fik vi at 
vide, at vi ikke skulle behandle den 
med noget, så den var ikke behand-
let. Vi har spurgt andre på havnen, 
hvad de gør, og eftersøgte også 
gode råd på Facebook-gruppen 
”Tursejlads og Sejlsport”. Vi fik 

masser af tips, og der er lige 
så mange gode råd, som der er 
venlige sejlere. Alt fra at give den 

RuER på SkRuE
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bundmaling, til at give den lano-
linfedt, polere med brasso, afsyre 
den, elektrolysere et lag kobber på, 
højglanspolere, lanolinspray, kæde-
fedt, kobberpasta, lakering, kopat-
tesalve osv. Selv har vi tidligere 
prøvet Hempels propelspray – men 
den virkede ikke for os. 
Vi er nu endt op i at prøve et 
produkt fra Australien. Det hedder 
Prop One og kan kun fås hos DK 
Sejl i Rudkøbing. Et par bådejere 
på Tursejlands og Sejlsport an-
befalede det. Det ligner en slags 

Vi kan byde velkommen til disse nye medlemmer:

Bjarne Nyegaard,      Kolding
Lars Grodt-Andersen,     Kolding
Mogens Wisti Welling,    Kolding
Jane Agnethe Winum,     Kolding
Troels Stærk,                 Kolding
Paul B. Sørensen,           Kolding

silikone, når det er smurt på, og 
vi har ved selvsyn set både, der 
lige var kommet op af vandet, med 
det på. Der var ingen rurer. Så vi 
har været en tur i Rudkøbing og 
har ”investeret i det”. Det er ikke 
billigt, men der skulle så være til 
en 4-5 propeller. Og så er det ikke 
så galt. Det skal komme an på en 
prøve her til foråret. Så skal I nok 
få en rapport fra vores forsøg, når 
vi skal på land igen i 2019. 
Peter og Gitte Stæhr Hansen
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kAlEndER

04-12-2018          19:00 - 21:00             Banko
05-12-2018         19:00 - 21:00  Navigation
12-12-2018  10:00 - 12:00  Onsdagstræf - julefrokost 
12-12-2018  19:00 - 21:00  Navigation
13-12-2018  19:00 - 22:00  Bestyrelsesmøde
19-12-2018  19:00 - 21:00  Navigation
31-12-2018  11:30 - 14:00  Nytårstaffel
  
02-01-2019  19:00 - 21:00  Navigation
09-01-2019  10:00 - 12:00  Onsdagstræf
09-01-2019  19:00 - 21:00  Navigation
10-01-2019  19:00 - 22:00  Bestyrelsesmøde
15-01-2019  19:00 - 21:00  Metorologi for naviga              
       tionshold
16-01-2019  19:00 - 21:00  Navigation
18-01-2019  19:00 - 22.00  Fællesspisning
23-01-2019  10:00 - 12:00  Onsdagstræf
23-01-2019  19:00 - 21:00  Navigation
26-01-2019  09:00 - 23.00  Bestyrelsesseminar
30-01-2019  19:00 - 21:00  Navigation
  
06-02-2019  10:00 - 12:00  Onsdagstræf
06-02-2019  19:00 - 21:00  Navigation
08-02-2019  19.00 - 22.00  Fællesspisning
09-02-2019  10:00 - 16:00  Kanalkursus
13-02-2019  19:00 - 21:00  Navigation
14-02-2019  19:00 - 22:00  Bestyrelsesmøde
16-02-2019  09:00 - 16:00  Udlånt marineforening
20-02-2019  10:00 - 12:00  Onsdagstræf
20-02-2019  19:00 - 21:00  Navigation
22-02-2019  19:00 - 22:00  Foredrag - Rügen/CMA
27-02-2019  19:00 - 21:00  Navigation
  
02-03-2019  10:00 - 16:00  VHF - kursus
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kAlEndER

03-03-2019  09:00 - 16:00  VHF - kursus
06-03-2019  10:00 - 12:00  Onsdagstræf
06-03-2019  19:00 - 21:00  Navigation
13-03-2019  19:00 - 21:00  Navigation
14-03-2019  19:00 - 22:00  Bestyrelsesmøde
15-03-2019  19:00 - 22:00  Tovværkskursus ???
20-03-2019  10:00 - 12:00  Onsdagstræf
20-03-2019  19:00 - 21:00  Navigation
27-03-2019  19:00 - 21:00  Navigation

Fællesspisning fredag 18 januar

Fredag den 18. januar byder Kim Fredslund på fællesspisning.
Vi skal have en rigtig vintermenu:
Klarsuppe med boller
Hønsebryst m/peberrodssovs, hvide kartofler og gemyse
Prisen kan holdes ned på kun kr. 50,- pr. kuvert. Øl og vin kan som 
sædvanligt købes 
til meget rimelige 
priser.
Se mere på klubbens 
hjemmeside, hvor 
du også kan tilmelde 
dig. Det sker som 
sædvanligt efter 
princippet ”først til 
mølle”
Vel mødt

Gasten skabelon3.indd   23 11-12-2018   13:46:50



24

BRonEdTAGninG

Lørdag den 29. september kl. 
08.00 mødtes 8 mand, som 
havde meldt sig til at hjælpe 
med bro nedtagning i Paradis 
bugten.
Anja og Lilian stod klar med det 
helt store morgenbord (skulle 
også lave til ca. 80 kapsejler)
Efter morgenkaffen sejlede 
Tommy med 4 gaster, af sted til 
Paradis bugten, mens vi andre 
kørte derud.
Efter ca. 3 timers arbejde 
(havde husket det vigtigste, 
kaffe og vand/øl pauser) havde vi 
fået broen og understøtter bragt 
i land, frostvæske på toilet, 
skilte, toilet pumpe, presenning, 
stander og gynger klar til at 
tage med hjem.
I vinter vil Henning 
og Aage lave 25 
nye brofag og 3 
nye borde/bænke
Tommy skulle have 
badebroen med 
hjem, den var ikke 
på sin plads, må 
have revet sig løs 
da Knud var på 
besøg, heldigvis 
var den drevet 
på land ovre midt 
mellem vores bro 

og Motorbådsklubbens bro.
Tommy fik broen på slæb. På 
vejen hjem sejlede de forbi de 3 
bøjer som bliver brugt til kapse-
jlads, fik dem hevet op og med 
hjem.

Godt hjemme igen stod Anja 
og Lilian klar med en velfortjent 
frokost, tak til alle for en god 
arbejdsindsats og nogle hyggelige 
timer.
Glæder mig allerede til foråret når 
vi skal have det hele klar igen
Tekst: Peter Dollerup
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husk
nytårstaffel

31/12 kl 11.30

HF industri & Marine Aps og Kold-
ing Marinecenter indbyder hermed 
til 
Foredrag onsdag den 9. januar kl. 
19.00
om
West System Epoxy
Kiwi Grip Dækmaling
Epifanes Yacht Coating
TDS - Teak Decking Systems fuge-
masse til dæk
HF Krympeplast
Alt i glasfiber og kulfiber

Derudover vil der blive fortalt om 
glasfiber arbejde, osmosebe-
handling, reparation af teakdæk 
– herunder fugning af dæk – samt 
maling og lakering.
Der er undervejs mulighed for 
spørgsmål, så man kan få svar på 
nogle af de spørgsmål, man har til 
sit vinterprojekt eller til foråret.
Foredraget varer ca. 2½ time og vi 
står klar med øl, vand og kaffe.
Sted: Kolding Marinecenter, Fyns-
vej 113, Kolding
Vi glæder os til et par hyggelige 

timer, og giver på denne aften 15% 
på varekøb i butikken.
Tilmelding senest 6. januar på 
Kolding Bådelaugs hjemmeside
Med venlig hilsen
Torben Seilmann
Kolding Marinecenter

FoREdRAG 
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SoMMERTuR Til RYGEn

På sommertogt til Nordpolen
Det lyder eksotisk, alt efter hvor man 
lægger trykket. Nej, vi har ikke forsøgt os 
med isbjerge og pakis, men blot sejlet til 
Rügen og gået ”indenskærs” til Polen.
Vi har efterhånden gæstet Rügen 4 
gange. Første gang var i 2009, hvor det 
for os var langt ud over komfort zonen, at 
tage til det gamle Østtyskland. Vi har nok 
aldrig været de helt store globetrottere. 
Det var bestemt anderledes på Rügen– 
især i 2009 – men vi har på ingen måde 
haft ubehagelige oplevelser – tværtimod.
Første gang vi var på Rügen sejlede vi 
fra Hesnæs på Falster.  Når vi skal sejle 
længere strækninger står vi som regel 

forholdsvis tidligt op. Det gjorde vi også 
her. Op kl. 5.00 – lufte hund og rigge til 
og så afgang kl. 6.00. Vi anløb så en lille 
havn Barhöft på Rügen 7 timer senere. 
Dejligt at være fremme så tidligt, når det 
nu er et område/farvand som man ikke 
kender i forvejen.
Går man til Rügen er et besøg i Stral-
sund efter min mening et ”must”. En 
rigtig flot by med blandt to meget store 
kirker/katedraler og et flot rådhus. Vi 
har besøgt Stralsund alle de fire gange 

vi har været på Rügen og har således 
været vidne til en fantastisk genopbygn-
ing af byen. I 2009 hvor vi kom første 
gang var der mange ”ruiner” imellem 
bygningerne i byen, men i dag er langt de 

fleste bygninger blevet sat istand.  Byen 
fremtræder rigtig flot og hyggelig med 
mange ældre flotte huse. Vi har to gange 
været heldige og besøgt Stralsund under 
Wallensteintage – en byfest med boder i 
gaderne og et drabeligt slag med kanoner 
og håndvåben på en plads ved det gamle 
universitet.

Men Stralsund er ikke den eneste 
seværdighed på Rügen. Vi har besøgt 
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HUSK

FÆLLESSPISNING

FREDAG 18/1 og 8/2  

KL19.002019
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mange af dem på vore ture til Rügen. 
Går man nordpå til Grosser Jasmunder, 
ligger der i bunden af dette farvand en 
lille by Ralswiek som er kendt for deres 

friluftsspil Störtebeker på en af Europas 
største friluftsscener. Der medvirker op 
til 150 personer, 30 heste og jagtfalke. 
Scenen ligger ud til bugten og undertiden 
indgår der også et eller flere store skibe, 
som passerer forbi ude i bugten. Alt dette 
kan overværes af op til 8.800 tilskuere 
pr. aften. I 2009 blev forestillingen set af 
394.766 personer. En fin oplevelse også 
selv om man måske ikke helt kan følge 
med i handlingen – hvis man ikke har hørt 
efter i tysk-timerne. Man kan ligge i den 
lille havn tæt ved friluftscenen.
Sejler man mod syd fra Stralsund kan 
man besøge havnen i Lauterbach. Herfra 

eller fra det nærliggende Putbus kan man 
køre med veterantoget Rasende Roland.  
Med Rasende Roland kan man køre til 
Jagdschloss Granitz. Et flot mindre slot 
opført i 1838.  Slottet var ejet af von 
Putbus familien indtil 1944 hvor nazis-
terne overtog slottet. Ved slutningen af 
anden verdenskrig overtog den østtyske 
stat slottet. På samme tid forsvandt 
mange af slottets møbler og kunstværker. 
Slottet er dog forsøgt reetableret og står 
i dag møbleret og med mange malerier på 

væggene. En tur i slottets 38 meter høje 
tårn foregår via en meget speciel vindel-
trappe der ”klæber” sig til indervæggene 
i tårnet. Fra tårnets top er der en flot 
udsigt over Rügen.

Drager man videre med Rasende Roland 
kan man køre til Sellin, som er en rigtig 
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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

Østersø badeby. Bygningerne ud til kysten 
er meget karakteristiske med masser 
af spisesteder og turist butikker. Ud fra 
kysten ligger en Seebrücke med restau-
rant og en dykkerklokke. Et flot område 
med masser af turister på en varm som-
merdag.
Sejler man sydover kan nævnes Peen-
emünde. Peenemünde er først og frem-
mest kendt som stedet, hvor V1 og V2-
raketterne blev afprøvet under ledelse 
af Wernher von Braun. Flere af dem blev affyret mod især Storbritannien, 

men det skete aldrig fra Peenemünde. 
Peenemünde blev udsat for voldsomme 

bombardementer af vestallierede fly, 
hvilket resulterede i ødelæggelser af 
laboratorier, affyringsramper, produktud-
viklingsværksteder, beboelsesejendomme 
og tab af menneskeliv. På stedet er der i 
dag et lille museum indrettet i nogle af de 
bygninger, der er tilbage. Ude i terrænet 
er der opstillet raketter og affyringsramp-
er. I havnen ligger en ældre russisk ubåd, 
som kan besøges. Det kan ikke anbefales 
at ligge i havnen ved Peenemünde. Vælg 
i stedet den store marina Kröslin på den 
modsatte bred eller den lille hyggelige 
havn Fresst, hvis man er til stilhed og 
sivbevoksning. Så kan man tage med 
rutebåden til Peenemünde.
Fortsætter vi sydover kommer vi til Stet-
tiner Haff. Lige inden grænsen til Polen 
kan vi gå ind til Uerkermünde. Havnen 
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ligger et stykke op af en kanal. Der er 
mulighed for at lægge til ved relativ 
nybygget marina i forbindelse med et 
større boligbyggeri. Hvis man ikke er til 
en ”boligmarina” kan man fortsætte ind 
af kanalen – og det gjorde vi. Så kommer 
man ind til selve Uerkermünde, hvor vi på 
venstre bred fandt en rigtig hyggelig lille 
havn ejet af en sejlklub. Ikke de store faci-
liteter, men der var det vi havde brug for 
foruden ro og fred. Her mødte vil et par 
unge tyskere fra Berlin, som via floderne 
havde sejlet deres H-båd fra Berlin og 
fået sat deres mast på i Stettin. Des-
værre havde de fået motorproblemer 
– selvfølgelig en fredag – og kunne først 
få hjælp om mandagen. Det satte deres 
tidsplan noget under pres.
Fortsætter man ud gennem Stettiner Haff 
krydser man snart den polske grænse. 
Her bliver man mødt af endeløse række 
af fiskestader. Ikke lige et område der 
egner sig til natsejlads. Men holder man 

sig midt mellem fiskenettene ender man 
på et tidspunkt ved indsejlingen til Stettin. 
Vi forsøgte i år, at komme til at ligge i en 
nyoprettet marina midt i Stettin, men blev 
”jaget” væk, da der skulle være et stævne, 
hvor de skulle bruge alle de attraktive 
pladser. Vi valgte derfor at fortrække til en 
havn ca. 10 km. fra centrum. En fin mari-
na med masser af plads og en flink ældre 
havnefoged. Det er i øvrigt den marina, 
hvor sejlerne fra Berlin får rejst/lagt deres 
mast ned inden sejladsen på floderne. Der 
går bus ind til Stettin, men det kan dårligt 
svare sig – en taxa koster kr. 37.00 hver 
vej. Stettin er igen en flot by med masser 
af gamle prægtige bygninger.
Swinoujscie er en anden stor polsk by, 
der er spændende at besøge. Byen ligger 
helt ud til Østersøen og med en sommer, 
som den vi havde i år, lignede stranden 
”et stykke fluepapir” som vi ser det sydpå. 
Nær havnen findes flere museer, som 
fortæller om anden verdenskrig. Og når 
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støt vore annoncører - de støtter os! 
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man er fyldt op med historiske indtryk, 
kan man om aftenen fortsætte op i byen 
til en af de mange restauranter og får et 
fint måltid for ganske få penge.
Har denne beretning vakt din interesse for 
Rügen og Polen, så kan du høre mere om 
emnet den 22. februar 2019 kl. 19.00, 
hvor jeg vil holde et foredrag om sejlads i 
Rügen og Polen i klubhuset. 
Tekst og foto Claus Munch Andersen

Fællesspisning i Klubben fredag d. 8. feb. kl. 19 
 
Anja og Vibse kokkererer en KBL-gryde og efterfølgende, en lækker des-
sert.  
Prisen er som vanlig 50 kr. pr. pers. Vin, vand og øl kan købes til god 
klub-pris.  
Vi får helt sikkert en hyggelig aften i Kolding Bådelaug, så skynd jer at 
melde til, da der 
er begrænset plad-
ser.  
Tilmelding til Anja 
og Tommy Maxise-
jler@gmail.com  
  senest d. 1. feb.
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BESTYRElSEn

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
kokkemanden@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Næslund Christensen
bjarne.naeslund@gmail.com

Nr. 1 .................. 15. marts 2019
Nr. 2 ......................15. maj 2019
Nr. 3.....................15.august 2019

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

dEAdlinE

Næstformand
Per Mikkelsen
mikkelsen.per@yahoo.com

Supplent
Tanja Bitten Jul-Hansen
tanja.bitten.julhansen@gmail.com

Repr. Lystbådhavnen
Ingolf Nielsen
ingolgmnielsen@gmail.com

Suppleant
Peter Dollerup
labrildpd@gmail.com

Bestyrelsemedlem
Søren Staogaard Christensen
ss@staubro.dk
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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: Anne-Mette Mortensen arnum17@hotmail.com 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:

Per Mikkelsem........................................................2030.8331

Kasser

Søren Hornbak..........................................................6166 3573

Sekretær: 

Anne Mette Kærgaard Olesen.........................................6066 5332

Bestyrelsesmedlemmer:

Erik Wind .................................................................. 6130 8251

Bjarne Næslund Christensen................................... 4070 2318 

Søren Staugaard Christensen .................................4045.5906

Tommy Berg Jensen....................................................2483 9698

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

Bestyrelsessuppleant:

Tanja Bitten Jul-Hansen...............................................3113.8954

Peter Dollerup........................................................9115.0743

Revisorer:
Jan Kjær Larsen.............................................7557 1204
Per Erling Larsen.........................................2961.3058

KBL’s repræsentant i Lystbådehavnen:
Ingolf Nielsen................................................5125.1655
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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
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