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Formandens beretning 
Generalforsamling 2012

Jes Hovind

Jeg takker for ordet og vil starte 
min beretning med:

Havnekontoret
Som styres af Kurt. Han melder 
at:
Vi fik 68 nye medlemmer i 2011 
inden vi lukkede for tilgang. Vi 
er nu 567 medlemmer, heraf 8 
passive. Der var 75 udmeldinger 
i 2011.
Der er handlet 2 bådpladser i 
Ry Marina siden sidste gene-
ralforsamling. Ventetiden på en 
lejeplads er mindst 3 – 5 år. Ven-
tetiden for køb af en bådplads er 
noget der ligner 8 år. 10 medlem-
mer har i 2011 stillet deres plads 
til klubbens rådighed inden 1. 
april og har fået refunderet deres 
havneafgift. Priser på pladser er i 
år opskrevet med 3½%. Forsikrin-
gen og Ank’ret er uændret.

Ry Marinas gæster har betalt for 
127 overnatninger i 2011, og det 
er ca. 40 flere end i 2010.

Og nu til beretningerne fra de 
forskellige udvalg i Ry Bådlaug:

Skraldebådsudvalget
Ledes af vores gæve skipper Jørn 
Jensen, og holdet består af 3 faste 
skippere og deres gaster.

Der meldes følgende fra Futte:
Futte blev sat i vandet 27/3 2011 
efter en lille forårsklargøring, 
der bestod af udskiftning af filter 
og olieskift samt en vask. I årets 
løb er den blevet brugt til meget, 
bl.a. brosyn, hjælp som følgebåd 
i roklub, fjernelse af træ i Gåse-
krogen, opsætning og nedtagning 
af sølygter, assistance til motor-

stop på en af vore egne både, 
hente mini 12 meter i Silkeborg 
til familiedagen og bjergning af 
3 stjålne både. 
Som afslutning af året d. 4/12 
fandt Futte Julemanden som 
naturligvis blev sejlet ind til en 
flok forventningsfulde børn på 
havnen. 
Kun et par gange har Futte været 
ude af drift med småproblemer 
såsom en sikring og en boldt.
Der er indsamlet 249 affaldssæk-
ke, en stor kølekasse, en havegrill 
og affald fra rengøring af båd.
Årets forbrug: 58 l. diesel, 105 øl 
og 31 vand.

Miljøudvalget
Ledes af Hardy.
Hardy fortæller, at medlemmerne 
generelt er gode til at rydde op 
efter sig, men han forventer også, 
at man henvender sig, hvis fejl og 
mangler opstår. Hvis der skulle 
opstå fejl og mangler, kan man 
altid henvende sig til havnefogden 
eller Hardy.

Der er gang i større oprydning 
i servicebygningen, med bl.a. 
indretning af nye skabe. Kortere 
tids opbevaring af materialer i ser-
vicebygningen bedes mærket med 
navn og pladsnummer. Ellers vil 
tingene blive fjernet efter kort tid.

Redaktionsudvalget
Ledes af Christian Medom, og 
han fortæller:
Ank´ret udkommer 4 gange om 
året. Det allerførste nummer ud-
kom i 1993, så i 2012 går bladet 
ind i dets 20. årgang. Dengang 
rummede bladet 8 sider og i dag 
udgør det 16 sider.

Udvalget består af 7 medlemmer, 
der mødes 8 gange om året. I årets 
løb har vi taget afsked med Else-
beth Toftelund og i stedet er Kai 
Rasmussen indtrådt i udvalget.
Bladet indeholder en række faste 
rubrikker:
Formanden har ordet.
Kalenderen
Huskatten
Månedens profil
Den naturlige spalte
Sladrebænken
Madopskrifter
Desuden forsøger redaktionen at 
referere fra arrangementer med 
tekst og foto, ligesom aktuelle og 
andre relevante emner behandles.
Medlemmer er altid velkomne 
med indlæg til Ank´ret, gode eller 
interessante oplevelser, man vil 
dele med andre. Dette kan gøres 
direkte eller pr. e-mail.

Hus- og pladsudvalget
Ledes af Knud Hansen (indtil 
2012, red.).
Hus- og plads udvalget er et af 
de udvalg, der må arbejde hårdt 
og kreativt hen over sommeren, 
hvor andre har vand under kølen. 
Udvalgets pligter starter op med 
udsætning at havemøbler og til-
plantning af de nye blomsterkas-
ser i marts måned.
Udvalget hjælper også miljøud-
valget med rensning af broerne. 
Derefter hænges vandslangerne 
op og sæsonen er således i gang.
Hen over sommeren holder udval-
get vores havnefront i orden, så vi 
alle kan nyde at være der. Dette 
gøres bl.a. ved nedkæmpning af 
edderkopper og ukrudt, samt ved 
græsslåning.
Pladsudvalget har også været 
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tovholder i fremstillingen af vores 
nye permanente grill som forven-
tes færdig til standerhejsningen 
2012.

Navigationsudvalget
Ledes af Kaj Rasmussen.
Der er ikke nye meldinger fra 
navigationsudvalget. Dette kører 
som vanligt.

Malerudvalget
Ledes af Per Brolund.
Der har været stor aktivitet i 
malerudvalget i 2011. Der blev 
samlet et stort malerhold i foråret 
og klubhuset blev malet 2 gange, 
samt døre og vinduer fik en over-
haling med stor synlig effekt.

Broholdet
Ledes af Steen Thorsager.
I vinteren 2010-2011 skiftede 
broholdet brædder på broerne og 
udskiftede pæle og endvidere blev 
der monteret nye strømkabler og 
sat nye standere med lys og vand 
op på bro E.
Broholdet har travlt da der sker 
store forandringer på alle broer i 
form af nye strøm og vandposter

Sikkerhedsudvalget
Ledes af Flemming Sommer.
I årets løb har sikkerhedsudvalget 
primært fokuseret på bådens for-
tøjning, affjedring samt fendere. 
Det har medført, at der i sæsonen 
er noteret 46 fejl og mangler. Af 
disse fejl blev hovedparten rettet 
meget hurtigt og kun i få tilfælde 
var det nødvendigt at hæve stem-
men.
Sikkerhedsudvalget er i samar-
bejde med ”Flid” (Foreningen af 
lystbådehavne i Danmark) gået 
med i projekt om at forbedre 
sikkerheden i havnen. Dette har 
bl.a. ført til opsætning af nye 
redningskranse ved broerne. 
Der vil herudover også opsæt-
tes fluorescerende markeringer 
af redningsstiger og standere til 
redningskransene. Herudover er 
der investeret i hjertestartere.

Projekt ”Sikker havn” vil løbende 
blive udviklet med flere forskel-
lige tiltag i løbet af året.
Sikkerhedsudvalget har derud-
over også arbejdet med:
Udarbejdning af en beredskabs-
plan for Ry Marina.
Udarbejdelse af en letlæselig 
folder om takt og tone på og i 
havnen.

Fest-og aktivitetsudvalget
Ledes af Jane Rasmussen (indtil 
2012, red.).
Udvalget består af 14 medlemmer 
der stiller op, hver gang klubben 
har arrangementer. Udvalget 
fungerer rigtig godt. Alle ved, 
hvad de skal lave. Formanden for 
udvalget har valgt at stoppe efter 
stor indsats. Udvalget er altid på 
pletten når vi andre fester.

Det var så beretningen fra udval-
gene i arbejde i 2011. Fra besty-
relsen kan jeg berette følgende:
Der var i 2011 stor debat om 
elbåde i Ry Marina. Men disse er 
foreløbig skrinlagt. Ved etablering 
af nye strømstandere på broerne 
er der dog fremtidig mulighed 
for, at elbådene kan indlemmes i 
marinaen, hvis dette ønskes.
Ved etablering af de omtalte 
strømstandere kan der på sigt 
indføres brugerbetaling ved alle 
bådpladser. Strømmen er nu 
etableret, således at der ikke vil 
fremkomme større strømudfald 
på broerne, uanset forbrug.
Marinaen har også i 2011 inve-
steret i nyt bomsystem. Det er 
fremover ikke muligt at isætte 
og optage trailerbåde uden køb 
af betalingskort til ny bom. Der 
vil i løbet af foråret blive afholdt 
informationsaften vedrørende køb 
og betaling for bomsystem. Ved 
indførsel af det nye bomsystem, 
skal brugerne dog stadig afhente 
gæstenummer i Ry Konfekture. 
Det er kommunen, der styrer ud-
leveringen af gæstenumre.
Vi kan også glæde os til i 2012 at 
kunne anvende den nye stationære 

grill ved klubhuset.
Hvad angår køb af jordstykke til 
opbevaring af både og matriel, 
arbejder bestyrelsen forsat videre. 
Vi har kontrakt med nuværende 
jordstykke på Maglehøjvej til 
2013. 

Skulle I være interesseret i at vide 
mere om bestyrelsens arbejde, 
kan I altid finde referaterne fra 
møderne på klubbens informati-
onstavle i klubhuset. Det var så 
nogle af de vigtigste hovedop-
gaver i bestyrelsesregi. Men der 
foregår jo også et samarbejde med 
Silkeborg Sejlklub og Silkeborg 
Motorbådsklub, som går under 
betegnelsen brosamarbejde. Her 
er vores egen repræsentant for-
mand. 

Brosamarbejdet
Februar sidste år sendte brosam-
arbejdet ansøgning til skov- og 
naturstyrelsen om tilladelse til at 
forlænge bro 61 i Alling å, tilla-
delse til at forny og forlænge bro 
60 i Birk sø, tilladelse til at for-
længe bro 34 i Andekrogen samt 
tilladelse til at flytte og forlænge 
bro 25 ved Skibstedsvig. Endvi-
dere havde vi uafklarede forhold 
omkring den planlagte nye bro 
ved Assinghoved.
Vi har i juni måned modtaget 
tilladelse til broen ved Assing-
hovede samt bro 25 og 34, hvor 
Silkeborg er vandløbsmyndighed. 
Der udestår stadig tilbagemelding 
fra de to broer hvor Skanderborg 
er vandløbsmyndighed.

Foråret startede med betydelige 
is-skader der skulle repareres, et 
arbejde der var knap færdig ved 
sæsonslutning. Omkostningerne 
til reparationerne var store og 
klubberne foretog en stort økono-
misk indskud for at rejse broerne 
igen. 
Ved brosynet i oktober blev der 
foreslået at søge om tilladelse til 
forlængelse af bro 27 og bro 12. 
Ved det efterfølgende fællesmøde 
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mellem klubberne blev det be-
sluttet at afvente et år med disse 
ansøgninger, idet der i øjeblikket 
er nok arbejde og penge bundet 
på de opgaver, vi har tilladelse 
til. Med denne beslutning kunne 
vi fastholde det ordinære budget. 
Dette selvfølgelig under forud-
sætning af, at den nuværende is 
ikke ødelægger for meget.
De nye lavenergi sølygter har stort 
set fungeret fint og haft konstant 
lys hele sæsonen. Enkelte af lyg-
ternes el-styring har dog haft fugt-
problemer. Dette forhold vil være 
løst for den kommende sæson, 
idet konstruktøren Ole Seeberg 
vil ændre dem alle, så de stort set 

kan klare sig neddyppet i vandet.
Der har i årets løb været et par 
tilfælde, hvor bådejere har be-
tragtet brosamarbejdets broer 
som offentlige, og at de på den 
baggrund mente, at de havde ret 
til at henligge deres både uden 
medlemskab af nogen af klub-
berne, og uden at respektere de 
retningslinjer der er for brugen af 
broerne. Med hjælp fra både skov- 
og naturstyrelsen og Silkeborg 
kommune ligger det fortsat fast, at 
brosamarbejdets retningslinjer er 
gældende, og at broerne ikke kan 
bruges som fastliggerbro.
Brosamarbejdet er med i Gu-
denåkommiteens brugerråd. Der 

var møde i brugerrådet i februar 
2011 med emnet: ”udkast til sej-
ladsbekendtgørelsen”. Nyt møde 
er aftalt til sidst i denne måned, 
så det er endnu uklart hvor mange 
ændringer der er medtaget i di-
rektivet.

Det var årsberetningen for Ry 
Bådlaug 2011, og jeg vil gerne 
som formand takke for det store 
stykke arbejde, der er blevet ydet 
fra medlemmernes side, for at 
klubben kan fungere som en vel-
fungerende klub. 

Jes

Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug 
tirsdag den 21. februar 2012
Der var igen i år 120 deltagere til 
generalforsamlingen, heraf 49 A 
medlemmer og 26 B medlemmer,
og der var repræsentanter fra 
SMK og SSK, nemlig kassereren 
for SMK Arne Sommer og for-
manden for SSK Eilert Andersen.

Gert Nøjsen blev valgt som diri-
gent for aftenen. Han bød velkom-
men og udpegede stemmetællere 
ved hvert bord. Han konstaterede 
at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt.

Så var det tid til formandens års-
beretning. Den blev godkendt og 

modtaget med klapsalver.

Årsregnskaberne og budgetterne 
for Ry Bådlaug og Ry Marina 
blev fremlagt – denne gang på 
storskærm. Leo styrede fremlæg-
gelsen og kommenterede tallene. 
Der har været en nedgang mht. 
medlemstal og dermed medlems-
kontingenter. 

Det blev fra bestyrelsens side 
foreslået en kontingentforhøjelse 
på 100 kr, fra 500 kr til 600 kr. 
Forslaget blev vedtaget.

Der var ingen forslag til ændrin-

ger af regulativet for RM.

Jes Hovind, Kurt Dan Jensen 
og Birgit Bak blev genvalgt til 
bestyrelsen. 
Jan Ustrup og Leo Nielsen blev 
genvalgt som bestyrelsessup-
pleanter.
Knud Hansen (formand for hus- 
og pladsudvalget) og Jane Ras-
mussen (formand for festudval-
get) ønskede ikke at genopstille, 
og i stedet blev Jørgen Laursen og 
Jane Andersen valgt.

Bestyrelsen ser derfor i år ud som 
følger: 

Talgymnastik på storskærm
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Jes Hovind
Kurt Dan Jensen
Birgit Bak
Jesper Madsen
Jørn Jensen
Suppleanter:
Jan Ustrup
Leo Nielsen

Udvalgsformændene 
Hus- og pladsudvalget - Jørgen 
Laursen
Fest – og aktivitetsudvalget - Jane 
Andersen
Broudvalget - Sten Thorsager 
Navigationsudvalget - Kai Ras-
mussen 
Sikkerhedsudvalget - Flemming 
Sommer 
Miljøudvalget - Hardy Nielsen
Malerudvalget - Per Brolund
Redaktionsudvalget - Christian 
Medom   

Skraldebådsudvalget - Jørn Jen-
sen 
Sekretær - Lisbet Jakobsen
Der var genvalg af de to revisorer, 
Knud Nielsen og Egon Bach, og 
også genvalg af revisor-supplean-
ten, Jørgen Schultz

Bestyrelsen havde et forslag til 
ændring af havnereglementet. 
Leo viste forslagene (igen på stor-
skærm) og ændringsforslagene 
blev enstemmigt vedtaget.

Jane og Knud fik buketter og en 
stor tak for deres store indsats for 
klubben.

Formanden for SSK, Eilert An-
dersen, takkede for invitationen 
og sagde, at det altid var en for-
nøjelse at deltage. Han sagde, det 
var prisværdigt, at klubben havde 

arbejdet med ’sikkerhed’. Han 
takkede for det gode samarbejde 
og håbede, det kunne fortsætte. Vi 
havde til familiefesten lånt deres 
12m’ere – og det må vi gerne 
igen! Han nævnte desuden, at han 
selv snart fratræder som formand.

Også repræsentanten fra SMK, 
Arne Sommer, takkede for det 
gode samarbejde.

Jes afsluttede denne del af aftenen 
og udtrykte sin glæde over, at det 
hele bare kører. Han takkede for 
god ro og orden og nævnte, at der 
er konstituerende møde den 28. 
feb. kl.18.00. Fra kl. 19.00 delta-
ger udvalgs-formændene. 

- og så stod festudvalget klar med 
kaffe og madder. 

Ref. LJ

Der lægges kabler og trækkes strøm. Godt med mange frivillige kræfter
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Ry Marina har ambition om at 
være en moderne og tidssva-
rende havn med faciliteter, der 
efterspørges fra medlemmerne. 
Nutidens bådejere har i stigende 
omfang behov for strøm til fartø-
jerne, der år efter år bliver større. 

Strømforsyningen på bro E har 
længe været problematisk med 
mange udfald. Derfor besluttede 
bestyrelsen at optimere strøm-
forsyningen på denne bro. Under 

drøftelser i denne proces blev det 
besluttet at tilgodese alle bådejer-
nes ønsker om såvel strømforsy-
ning som betaling. Ikke alle både 
bruger samme strømmængder, 
men hidtil har strømmen været 
en del af havneafgiften, der soli-
darisk har dækket det varierende 
forbrug. 

Efter standerhejsningen skulle 

samtlige broer være forsynet med 
i alt 32 strømstandere, hvor båd-
ejerne kan hente strøm med egen 
afregning. På en centralt placeret 
betalingsautomat, kan bådejerne 
”tanke” penge på et chipkort (di-
gitalt nøglekort), der anvendes til 
afregning af den benyttede strøm 
direkte på brostanderne, der er 
forsynes med en chipkortaflæser. 
Eventuelt restbeløb for ikke be-
nyttet strøm kan tilbageføres til 
chipkortet. 

På de 32 strømstandere er der 
også monteret vandslanger. For-
brug af vand skal ikke afregnes 
med chipkortet, men fortsat via 
kontingentet.

Betalingsautomaten placeres 
udvendigt på klubhuset på det 
nordvestlige hjørne mod parke-
ringspladsen. Automaten kan 
udelukkende benyttes med dan-
kort. På den måde frister det ikke 
til opbrud, hvis automaten havde 
seddel- og møntindkast. Skulle 
der med tiden vise sig et stort 
behov for anvendelse af sedler 
og mønt, vil bestyrelsen se på det.

Nøglekortet giver samtidig ad-
gang til klubhusets yderdøre, 
servicebygningen og slæbestedet.

Ved brug af slæbestedet kan bom-
men åbnes for en pris á 75,- kr. 
pr. gang eller 500,- kr. for 10 
gange. Sejlere uden medlemskab 
kan trække chipkort til bommen 
i automaten.

Automaten kan ikke levere års-
kort til bommen på dit chipkort, 
dette kan kun gøres af havnekon-

Nyt el- og nøglesystem i Ry Marina

toret mod betaling af Kr. 500,-. 
Hvis du har trukket et 10-turskort, 
bliver dette samtidig refunderet.

Bestyrelsen håber, at det nye 
system bliver til glæde for alle 
medlemmer og brugere. 

Christian Medom

Chr. Medom
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Vinteroplægningspladsen på 
Skimminghøj
Medlemmer, der har deres både 
stående på Skimminghøj vinter-
oplægnings pladsen, skal huske, 
at pladsen på Skimminghøj skal 
være helt rømmet - og helt ren-
gjort - senest 15. maj. Ry Bådlaug 
har en klar aftale med kommunen 
om, at bestyrelsen afleverer plad-
sen rengjort den anførte dato. 
Begynd derfor med forårsarbejdet 
i god til, så fristen ikke overskri-
des. Kan man ikke nå at få  båden 
færdig, skal den flyttes til et andet 
sted, inden 15. maj. At pladsen 
afleveres rengjort indbefatter 
også, at samtlige bukke, trailere 
og andet grej er fjernet. 

Pas på det farlige affald
Hvis du skal skrabe maling af 
din båd, skal der lægges plastic 
eller lign. ud under båden, så  det 
giftige bundmaling kan opsamles 
og afleveres t i den rigtige affalds-
beholder i servicebygningen. Er 
der olieholdigt bundvand i båden, 
så husk endelig, at dette under 
ingen omstændigheder må smides 
i naturen. Olieholdigt bundvand 
skal gennem olieudskilleren i 
værkstedsbygningen. 

Der skal stå RY på båden
Med godkendelse af det nye 
Reglement for Ry Marina i 1997 
blev det vedtaget, at alle både skal 

bære navnet på hjemhavnen. Der 
skal altså udover evt. bådnavn 
også stå RY. 

Havneleje og kontingent
Fristen for betaling af havneleje 
og kontingent var den 1. februar.  

Også i år vil bestyrelsen annullere 
samtlige medlemsskaber, der ikke 
efter et enkelt påkrav er betalt. 
Manglende betaling - efter påkrav  
vil konsekvent blive betragtet som 
eget ønske om udmeldelse. 

Der er krav om medlemskab af 
Ry Bådlaug for at have bådeplads 
i Ry Marina. Betales kontingen-
tet ikke, ryger bådepladsen altså 
samtidig med medlemsskabet 

Affaldshåndtering til søs og på 
land - Vigtig læsning
Ved nogle af Brosamarbejdets 
broer, som man som medlem har 
ret til at anvende, er der opsat 
affaldsstativer med poser, som 
bliver tømt mindst en gang ugent-
ligt. Disse poser må ALDRIG 
fyldes længere op end til stregen 
på posen. Poserne skal sejles ind 
til en havn, og derfor skal der 
være mulighed for at snøre posen 
sammen - uden først at man skal 
hen og rage noget af affaldet over 
i en anden sæk. Det siger sig selv, 
at der intet affald må smides ved 
siden af affaldsstativerne - selvom 
poserne er fyldte

Særligt vedr. engangsgrill: sluk 
dem helt ved at overhælde dem 
med vand! Hvis de derefter puttes 
i affaldssækken, husk da at pakke 
dem godt ind, så de skarpe kanter 
ikke skærer posen i stykker. 

Hvis en pose er fyldt, må man 
tage affaldet med tilbage til ud-
gangspunktet, hvorefter det kan 
smide affaldet i de 2 store grønne 
containere, der er opsat ved de 2 
parkeringspladser ud for Skim-
minghus. Er disse også fyldte, 
skal affaldscontaineren i indheg-
ningen bag Servicebygningen 
anvendes. 

Affaldsstativerne langs prome-
nadestien er IKKE opsat til vores 
affald fra bådene.
Bestyrelsen har indgået aftale 
om, at kommunens folk tømmer 
poserne langs promenadestien - 
HVIS Ry Bådlaugs medlemmer 
vil undlade at bruge affaldspo-
serne til affald fra bådene.

Hjælp gerne uvidende medlem-
mer med orientering om disse 
regler, hvis du ser dem fylde kom-
munens affaldsbeholdere..  

Får du alligevel ikke brug for 
din bådeplads i år? 
- så spar havneafgiften. 
Hvis du af en eller anden grund 
ikke selv får brug for bådepladsen 
i denne sæson, har du mulighed 
for at spare havneafgiften. Det 
eneste, der kræves af dig er, at 
du senest 31. marts meddeler 
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havnekontoret, at du ikke skal 
bruge pladsen denne sæson. Din 
plads vil herefter blive udlejet til 
anden side, og lejeren vil blive 
pålagt den havneafgift, som du el-
lers skulle have betalt. Af hensyn 
til havnekontorets planlægning 
er det vigtigt, at du reagerer så 
hurtigt som overhovedet muligt. 

Fortøjning og fendere
Der er krav om, at der er 2 fendere 
af passende størrelse på HVER 
side af båden. Derudover er der 
krav om, at båden er fortøjet med 
tovværk af passende tykkelse 
- altså ikke noget med at tøjre 
båden med en flagline. Var fortøj-
nings rebene sidste år lidt slidte, er 
de med garanti ikke blevet bedre 
i vinterens løb. 

Sikkerheds-tjek
Det er en bådejers pligt at kontrol-
lere - eller lade kontrollere at gas-, 
motor-  og andre installationer er i 
sikker og forskriftsmæssig stand. 
Er du i tvivl om dine installationer 
er i orden, så tag kontakt til Ry 
Bådlaugs Sikkerhedsudvalg, hvis 
fornemmeste opgave er at råde og 
vejlede dig. 

Husk også at kontrollere, om der 
er det fornødne antal rednings-
veste ombord på din båd. I dag 
forlanger lovgivningen, at der 

skal være redningsveste til ALLE 
ombordværende, og at vestene 
skal svare til størrelse og vægt på 
de ombordværende personer. 

Sikkerhedsudvalget vil i som-
meren 2012 have fokus på sik-
kerheden ombord på båden, og de 
vil løbende tjekke medlemmernes 
både.

Ry Bådlaugs årsmærkat
Mærkaten, som bliver tilsendt, 
skal sidde et iøjnefaldende sted 
og således, at den er synlig ved 
kontrol inde fra broen. Årsmær-
katet er  "adgangstegn" til legalt 
at kunne benytte Brosamarbejdets 
broer i søsystemet. 

Ry Bådlaugs vimpel
Efter vedtægterne er det et krav, 
at alle medlemmer skal føre Ry 
Bådlaugs vimpel på deres båd. 
Har du ingen vimpel - eller er din 
vimpel nedslidt, så kontakt hav-
nekontoret, der har nye på lager.  

Forsikringer  
For medlemmer af Ry Bådlaug, 
der har bådeplads i Ry Marina, er 
der krav om at ALLE er med i den 
af Ry Bådelaug tegnede kollektive 

  

 

 

 

 

ansvarsforsikringsordning. Den er 
til gengæld så billig, at alle kan 
være med. Bådejere i Ry Marina 
afkræves automatisk et beløb til 
den kollektive ansvarsforsikring. 
Gæstesejlere, der benytter Ry 
Marinas slæbested, afkræves 
ligeledes automatisk et gebyr til 
den kollektive ansvarsforsikring.  
Ønsker du kaskoforsikring af din 
båd, så spørg på havnekontoret, 
hvor man kan formidle fordelag-
tige kaskoforsikringer. 

Ønsker du at vide mere om dæk-
ningsgrad mv. med hensyn til den 
kollektive ansvarsforsikring, så 
kontakt havnekontoret. 

Dit havnekontor
Mangler du søkort, brokort, båd-
numre, navn på hjemhavnen, 
dieselolie - eller er der blot noget, 
som du er i tvivl om, så smut en 
tur ind på vores velfungerende 
havnekontor mandage mellem 
18.30 og 19.30. 

Havnekontoret kan også sætte dig 
i forbindelse med de forskellige 
udvalg, hvis hjælp og ekspertise 
du kan trække på. 
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jeg også vil prøve igen her i for-
året, er kørvelsuppe med smilende 
æg. Det står der lidt om i artiklen 
“Gruppesex og haletudser”, men 
der er ikke beskrevet hvordan. 
Og det vil jeg så råde bod på her. 

Det er såre enkelt, man laver en 
rigtig god kraftig legeret suppe 
med grøntsager og evt. kødbol-
ler. Og til sidst rører man rigeligt 

med friskplukket Spansk kørvel 
i, efter at bladene lige har været 
en tur gennem persillehakkeren 
først. Og så anbringer man et par 
lune smilende æg oven i hver tal-
lerken inden serveringen. Nogle 
gode flutes til er heller ikke af 
vejen - mere mums! Og kan vi så 
fange en forslugen vår gedde hen 
omkring maj - juni, og lave den 
om til 20 - 30 lækre fiskefrikadel-

Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet 

Nu går våren gennem Ry-havn, 
og nu får solen gule unger, me-
dens jeg skriver disse spalter om 
aktiviteter i foråret. Og det skal 
selvfølgelig denne gang handle 
om hvad der rører sig i naturen 
lige nu. 

De ni tidligere spalter, der har 
handlet om foråret kan I læse i 
min bog. Men efter så mange 
gange forår, er 
det ikke mange 
nye aktiviteter, 
jeg kan finde på 
at skrive om og 
berige Jer med!
Men jeg kan for-
tælle, at jeg har 
fået gang i min 
gamle røgeovn, 
efter at den har 
stået kold i alt 
for mange år. Og 
jeg har foretaget 
flere vellykkede 
prøve røgninger 
af laksesider her 
i vinter, for at 
være helt klar 
og du´s med den, når ørrederne 
igen bider, og brændenælderne på 
ny stikker næsen op af den kolde 
jord. Så bliver det atter muligt at 
sidde og nyde lune friskrøgede 
ørreder til de stuvede nælder, og 
rigtig smovse - mums! 

Jeg har tidligere skrevet om stu-
vede nælder i artiklen “Forår i 
elskoven”! En anden gourmet ret 

ler, og spise dem ad libitum til de 
nye kartofler, så bliver det ikke 
meget bedre - endnu mere mums!

Hvis nu gedderne skulle være 
dovne og ikke gider bide, kan 
fredfisk som skaller, brasen og 
flire også fileteres og fint erstatte 
gedden, der så reddede skindet 
denne gang og kan holde dyk-
kerdragten intakt - indtil videre! 
Filetering af gedder kan I læse om 
i artiklen “Geddefiskeri”. 

Fredfiskene har jeg altid fileteret 
på nøjagtig samme måde. Men 
her kan det ikke betale sig at 
skære filet på bugen, den består 
nemlig kun skind og lange bryst-
ben, medens der på ryggen og fra 
gattet og bagud kan der skæres 
fine fileter på dem. Fiskefrikadel-
ler lavet af ene fileter fra skaller 
smager sødligt - lidt i retning 

af skaldyr som 
krebs, hummer 
og krabber. Så 
jeg ved ikke, 
om det er derfor 
de har fået nav-
net “Skal`ler“?

Men nu til no-
get andet ude 
fra saltvandet, 
fik I fat i røgede 
Stenbidere her 
i vinter? Hvis 
ikke, kan det 
godt nås end-
nu. Og Kvab-
søerne, altså 
hunnerne i den 

familie leverer jo rognen til den 
danske kaviar, men fileterne fra 
dem anvendes ikke. Det har jeg 
skrevet om i artiklen “Jul under 
nordlyset”. Og hjemmelavet 
kaviar er´ rigtig godt ovenpå 
skaldyr. Dansk kaviar koster jo 
kun en brødkedel af den ægte 
“Belugaen” fra Støren!

Jeg husker, at vi én gang har an-
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MAJ
Mandag den 14/5 kl. 19.00
Møde med bestyrelsen
Klubaften, hvor det er muligt at 
fremkomme med ideer og forslag 
til bestyrelsen, samt drøfte disse 
med de fremmødte medlemmer.

JUNI
Lørdag den 2/6 kl. 18.00
Sommerfest.
Årets fest for medlemmer af Ry 
Bådlaug. En udsøgt middag med 
efterfølgende dans til levende 
musik. Der er sædvanligvis rift 
om pladserne, så meld dig på 
listen i god tid. Se opslagstavlen 
i klubhuset

Lørdag den 16/6 kl. 10.00
Familiedag.
Kom og deltag i en dejlig dag med 
aktiviteter for børn og barnlige 
sjæle.
Skattejagt, snobrød, hoppeborg 
mv. Se opslagstavlen i klubhuset.

PS. Lige en enkelt opskrift:

Mælkebøttesirup! 

Brug dem! De er her lige om lidt! 
Tidligere blomstrede de ca. midt 
i/ sidst i maj, men på det sidste er 
det ligesom om det har rykket sig, 
så nu er de der allerede først i maj

½ liter mælkebøtteblomster, 
fast pressede, uden grønt.
1 liter vand.
1,3 kg sukker.
Kog blomsterne sagte 15 min.
Si det og kog med sukkeret
til det begynder at blive tykt.
Hæld det i atamon skyllede glas. 
                Te Kurt

vendt Kvabso fileter. Jeg havde 
lavet kaviar, og ikke nænnet at 
kassere resten af fiskene, men 
fileteret og lagt dem i fryseren. 
Det var dengang Knejterne var 
flyttet hjemmefra for at uddanne 
sig i Esbjerg. 

Så engang havde den yngste 
meldt, at han kom hjem og spise, 
og hans mor havde lovet ham 
fiskefrikadeller til aften, det var 
der lige fiskefilet nok til. Men så 
ringede den ældste at han osse 
kom hjem og spise med, og så var 
gode råd dyre. 

Men vi havde da de der Kvabso 
fileter i fryseren. De blev lynhur-
tigt tøet op, og hakket med ned i 
fiskefarsen. Men da de er meget 
vandede blev farsen tynd som 
vælling. Mari´ der ikke er rådvild 
kom havregryn i for at størkne 
den, men den blev ved med at 
være tynd. Så da frikadellerne 
blev stegt kom de til at ligne klat-
kager. Men Knejterne stredes om 
de sidste for at få dem med hjem. 
De vidste simpelthen ikke hvad 
det var de lige havde spist, og de 
fik det først at vide adskillige år 
senere. Men uanset det, så smagte 
de rigtig godt. Så det kan altså 
lade sig gøre at spise Kvabsøer. 
Det var så igen det der med at få 
noget ud af “ingenting“!

Jeg vil lige nævne, at på Grønland 
går man og samler Stenbidere på 
flade klippeområder, hvor hav-
vandet bliver stående i lunker og 
huller, når tidevandet på de 4 - 5 
m trækker sig tilbage, og Stenbi-
derne så bliver fanget i de lunker. 
Jeg oplevede det første gang jeg 
var deroppe!

Og når vi nu er kommet en smut til 
Grønland igen, skal I da lige ha´ 
den her historie, hvor Dronning 
Margrethe var til en gudstjeneste 
omkring juletid oppe i Nuuk. Og 
den lokale Kateket holdt prædike-

Aktivitets- 
kalender

nen på grønlandsk og lidt dansk, 
idet han sluttede talen af på dansk 
med et - “og vor herre bevares” 
-  hvorefter Dronningen smilede 
ganske bredt og takkede!
Jeg vil slutte af med at ønske alle 
Skipperne i Rederiet god sejler-
sæson 2012 - med oplevelser der 
bliver værdige at indføje i minde-
arkivet.     

Te Kurt

Nye medlemmer
Ry Bådlaug byder velkommen til:

Lone og Leif Nielsen Ry
Michael Poulsen Galten
Pia Werlauff Ry
Kim Allan Larsen Hørning
Peter Andreasen Hammel
Sten Røhl Galten
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også først i området. Den oprin-
delige by Wolfsburg ligger 4-5 
kilometer væk fra kanalen.

Videre ad Elben gennem Ham-
borg, Brunsbüttel, Kielerkanalen 
og hjem. Turen varede 2 måneder 
og vi sejlede ca. 700 sømil.

Tak til Leo og Anni for en under-
holdende aften.   
                                                                     Else

Arrangementet havde 
pænt fremmøde. 44 
medlemmer havde fra-
valgt EM i håndbold, 
til fordel for årets første 
klubaften. Leo fortalte 
og viste billeder fra 
sidste års sommertogt. 
Turen gik til Tyskland 
og Polen.

Fra Hou
Turen gik fra Hou ned 
til Guldborgsund. Des-
værre var det meget 
diset, vi så intet af Nord-
fyn og Storebælt. Videre 
til Gedser, Rügen og Bart. 
Her var folk ved at bygge den 
længste sandvold, med skovle, til 
Guinness Rekordbog.w Herfra til 
Stettin og Okermünde. Her var et 
meget flot havneanlæg, men ikke 
mange både.

Ned ad Oder til Uranienborg, som 
under krigen var hjemsted for KZ-
lejren Saxenhausen, hvor man 
eksperimenterede med medicin 
på mennesker!

Berlin
Berlin er et rigtigt 
sejlereldorado med 
mange broer, så der 
er rig mulighed for 
at komme i land og 
besøge byen. Man kan 
overnatte gratis ved 
broerne, men kun et 
døgn hvert sted.

Köbenik
Her er et elbåde- og 
solcelle ladestations-
projekt, men tilsyne-
ladende har det ikke 
den store interesse. 

Selvom der var mange både i 
området, var der ingen eldrevne 
i drift.

Potsdam
Den eksklusive del af Berlin. 
Slotte og parker er imponerende 
store. Her kunne man roligt sætte 
en uge af, hvis man ville se det 
hele.

Wolfsburg
Fra kanalen ser man faktisk kun 
VW- fabrikkerne, men de kom jo 

Klubaften d. 17. januar

Else Jensen
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Gudenåkomiteen er det fælles 
kommunale organ, som skal 
koordinere de synspunkter og 
ønsker, som de kommuner der 
gennemskæres af Gudenåen har, 
i forbindelse med forvaltningen af 
vandløbet. Gudenåkomiteen har 
tilknyttet et brugerråd, hvori båd-
klubberne har en plads ligesom 
turistforeningerne, ro-, kano- og 
kajakklubberne, kanoudlejerne, 
lystfiskerne og mange flere.

Revision af bekendtgørelse
Der har været afholdt bruger-
rådsmøde her i februar. Det var 
det første møde siden den lidt 
hektiske møderække, hvorunder 
kommunerne bl.a. vedtog - på 
trods af vore protester - at indføre 
gebyr på bådnummeret. I samme 
periode blev der også udarbejdet 
kommentarer og forslag til en re-
vision af sejladsbekendtgørelsen 
for Gudenåen. Den bekendtgø-
relse som foreskriver, hvor vi 
må sejle, hvordan vi må sejle, og 
hvem der må sejle.

Der var forud for mødet en for-
ventning om, at der nu var frem-
kommet et konkret materiale 
omkring sejladsbekendtgørelsen, 
men her var meldingen den, at der 
fortsat arbejdes på sagen, og at 
der ikke skulle forventes et udkast 
før om nogle måneder, hvorefter 
udkastet skulle ud i en offentlig 
høring. Det betyder, at det fortsat 
er den gamle bekendtgørelse, der 
er gældende, og formentlig vil 
være gældende for hele den kom-
mende sæson.

Husk genregistrering
Omkring bådregistreringerne blev 
det meddelt, at der er omkring 
2500 både, som har foretaget re-

Nyt fra Gudenå-
komiteen

gistrering. Disse bådejere skal hu-
ske på at forny registreringen for 
det kommende år. I forbindelse 
med genregistreringen er der nu 
åbnet for to nye muligheder. Dels 
kan men bestille en automatisk 
genregistrering, og dels kan man 
anmode om at få en mail ved regi-
streringens udløb med besked om, 
at nu er det tid til at genregistrere.

Gæstenumre
Omkring gæstenummeret, som 
alle der gæster Gudenåen skal 
have, er det fremover ikke muligt 
at erhverve dette nummer lokalt. 
Nu skal det bestilles over nettet, 
og bestilleren skal selv sørge for 
ud printning og montering på bå-
den. Lokalt for Ry Bådlaug bety-
der dette, at der ikke fremover kan 
hentes gæsteskilte og slæbesteds-
nøgler ved Ry Konfekture. Det 
betyder også, at der fremover ikke 
er sikkerhed for, at gæstebådene 
er ansvarsforsikrede; et forhold vi 
må søge løst via slæbestedsnøg-
len, som nu skal købes på havnen.

Vi må jo så se, hvordan vi får 
dette indarbejdet her til foråret. 
Det bliver jo nok ikke uden små-
problemer, som vi må se at få løst 
med lidt fælles hjælp.   

Leo

Under den nyligt afholdte gene-
ralforsamling blev det reviderede 
havnereglement vedtaget. Havne-
reglementet giver ganske nøjag-
tige anvisninger på de regler, der 
gælder for bådejere i Marinaen, 
skrevet i et juridisk sprog og en 
nøgtern form. 

For at gøre det nemmere og popu-
lært, har sikkerhedsudvalget ved 
Flemming Sommer udarbejdet et 
hæfte med titlen; ”Gode råd og 
krav for både i Ry Marina.” Eller 
”Havnens Emma Gad”. Med en 
let forståelig tekst og en række 
illustrationer, gennemgår Flem-
ming Sommer en række emner, 
som fortøjning, tovværk, affen-
dring, strømtilslutning, brænd-
stofpåfyldning, lænsepumper, 
bundmaling og anvendelse af 
havnens begrænsede parkerings-
pladser. Slutteligt opsummeres 
eksempler på, hvad der er god 
skik og godt sømandskab. 

Hæftet kan afhentes hos havnefo-
geden eller i klubhuset, så længe 
lager haves. 

Christian Medom 

Havnens 
Emma Gad

Leo Nielsen
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Hej madfantaster, bådkammerater 
og andet godtfolk; godt forår! 
Selvom der er travlhed med klar-
gøring af båd, besøg på bådmesser 
og indkøb af diverse uundværlige 
apparater, kan vi konstatere, at 
på trods af utallige forsøg på at 
undlade det, må selv søens stolte 
folk indtage fast føde i ny og næ, 
og selvom man midt i bådpole-
ringen måske godt kan forfalde 
til lidt hurtigmad, på nydansk 
kaldet fastfood, bør man en gang 
imellem forkæle sig selv med lidt 
ekstra godt. 

Det er så lige her denne opskrift 
kommer ind. Når man er glad for 
at lave og spise mad, er opda-
gelsen af en ny sovs noget, der 
vækker begejstring. Nu viste det 
sig så, at sovsen overhovedet ikke 

var nogen ny opfindelse, men 
den var godt nok ikke lige nået 
ud til Alsted Skov. Det er den i 
svær grad nu! Saucen hører til 
de legerede saucer, men er ikke 
svær at lave og den bruges til fisk, 
lyst kød som kalv og fugl og som 
ledsager til grøntsager. Saucen 
smager dejligt og er fantastisk 
cremet og luftig, og den virker 
ikke så tung og fed som bearnaise 
eller hollandaise.   

Til saucen skal bruges: 2-4 sal-
monellafri æggeblommer, 150 g 
smør, to spsk. 38 % cremefraiche, 
ca. 1 dl. lys kylling eller grøntsags 
fond, lidt estragon eller hvidvins-
eddike, salt og peber.          
                                                
Smelt og brun smørret og sigt det 
gennem et stykke køkkenrulle i en 
si, blend æggeblommer og creme-
fraiche og varm fonden op. Blend 
den varme fond ned i æggene lidt 

af gangen, så de ikke bliver for 
varme og begynder at koagulere. 
Tilsæt derefter det sigtede smør, 
ligeledes lidt af gangen så det ikke 
bliver for varmt.

Tilsæt eddike efter smag og justér 
med salt og peber. Piskes eller 
blendes ved svag varme til øn-
sket konsistens og vips! en herlig 
sauce er klar.

Her er den brugt med grønlandsk 
hellefisk, aspargeskartofler og 
tilbehør a lá Marstal.

Ps. Prøv en kartoffelsort ved 
navn Annabelle, den har samme 
cremede konsistens som aspar-
geskartofler, men er rund og nem-
mere at pille.

Kjærligst søcampist og livsnyder.
Frank

Sauce blanquette med fisk og tilbehør

Frank Jacobsen
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Lidt „For-sladder...“
Ak ja, nogen gange er der bare ikke plads nok på bagsiden...

Futte med bovsprøjt
Det var i november måned, og 
bladene var for længst blæst af 
træerne. Mandskabet på skralde-
båden Futte gjorde klar ved ser-
vicebroen. Med et sindigt tempo 
blev fortøjningerne sluppet og 
snart var båden ude af syne – på 
vej til broerne, hvor skraldesæk-
kene ventede. 

Efter ca. 4 minutter fornemmede 
vores hjemmelsmand på kajen, 
at noget voldsomt var på vej fra 
kaninøen med kurs mod service-
broen. Med et tempo og et støjni-
veau, der var en speedbåd værdig, 
returnerede Futte med bovsprøjt 
ind over dækket. Bakgearet blev 
aktiveret hårdt et par meter fra 
broen og en skraldegast sprang 
panisk op på broen, hvor en pøs 
med kolde bajere var efterladt. 

Med den evakuerede last fortsatte 
Futte igen ud på turen. Nu med et 
mandskab, der virkede afslappet, 
afklarede og rolige.

Chr. Medom 

Motorsavsmasakren
Vores elektriker Kasper har de 
sidste par måneder knoklet en vis 
legemsdel ud af bukserne med at 
trække elkabler på broerne. Da 
arbejdet er tilendebragt, kommer 
broholdet og saver de fleste af 
kablerne over. De skulle have en 
vis legemsdel på komedie.

Hundehvalp på glat is
Meget kan man sige om brobis-
serne, men de er gode ved dyr. De 
satte livet på spil en lørdag for-
middag, en meget kold dag med 
sne og is belagt sø, for at redde en 
2 måneder gammel labrador. Den 
var gået gennem isen under en af 
broerne. Hundens ejer kunne ikke 
selv få den op, men ved hjælp af 
en kost og en skovl fik brobisserne 
hunden bjerget. Så hurtigt ind i 
klubhuset hvor der blev ydet før-
stehjælp til det lille kræ. Den blev 
gnedet godt med håndklæder, og 
så ind under ”fars” jakke. ”Far” 
fik en kop kaffe og efterhånden 
faldt de begge til ro. Jo, man kan 
opleve lidt af hvert på havnen.

Else

Alfabetisk orden
Lørdag d. 7. januar kl. 08.00 
mødte 16 friske og veloplagte bro-
bisser, samt broformand Steen,op 
i klubhuset til kaffe og rundstyk-
ker, og hvad der ellers høre med 
til sådan et morgenmøde. Herefter 
gik de så i gang med dagens op-
gaver, nøje overvåget af Steen. 
Som en af ”bisserne” sagde: ”Ja, 
han holder skam øje med os, det 
er lige før man skal spørge om 
tilladelse til at gå på toilettet, og 
han holder øje med, hvor længe 
man er om det”.
Da jeg spurgte Steen om det 
kunne passe, svarede han, at han 
syntes der bliver tilbragt for me-
gen tid på toilettet, og at han vil 
indføre den regel, at man skal gå 
på toilettet i alfabetisk orden. Den, 
hvis navn begynder med A, skal 
gå fra 10.00-10.05, B, fra 10.05-
10.10, og så fremdeles. Jamen 
hvad så med Åge, han kan jo dår-
ligt nå et toiletbesøg?. Så må han 
tage skiftetøj med, svarede Steen.

Else

Der var stor interesse for aftenens 
arrangement, som var en demon-
stration af klubbens hjertestarter.
Jørgen Hansen fra Gl. Rye, som 
er brandmand og førstehjælpsin-
struktør, gav de 50 fremmødte et 
lynkursus i brugen af hjertestar-
teren. Den er faktisk såre enkel at 
anvende, idet den fortæller dig, 
hvad du skal gøre, hvis uheldet 
er ude. Hjertestarteren er opsat i 
køkkenet lige inden for døren. Vil 
man vide mere om hjertestartere, 
kan man gå ind på hjemmesiden: 
www.hjertestarter.dk.

Else

Klubaften d. 6. marts



SLADREBÆNKEN

Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

„Vi skal være gode ved rygerne 
- de er da osse en slags menne-
sker! „

Broholdet!
Der er slet ingen af “Brobisserne“ 
der er faldet i vandet her i vinter. - 
Måske er det for koldt - måske er 
de pivede - eller måske er de slet 
ikke interesseret i at komme med 
i “Fjumreholdet” her på bagsiden!

Hørt oppe på Ambolten lørdag 
aften:
Hvorfor går du ikke hjem? - Fordi 
min kone er gal i skralden!
Hvorfor er hun det? - Fordi jeg 
ikke er gået hjem!!!

En god ven bruger denne opskrift 
mod tømmermænd: “Man tager 
saften af en kvart whisky“!!! 

Hvordan gør en mand indtryk 
på en kvinde: 
Giv hende vin. - Giv hende mad. 
- Ring til hende. - Giv hende et 
knus. - Overrask hende. - Giv 
hende komplimenter. - Smil til 
hende. - Græd sammen med 
hende. - Grin sammen med hende. 
- Shoppe med hende. - Giv hende 
smykker. - Køb blomster til hen-
de. - Hold hende i hånden. - Skriv 
kærlighedsbreve til hende. - Gå til 
verdens ende og tilbage for hende. 

Hvordan gør en kvinde indtryk 
på en mand: 
Vær nøgen. - Hent øl!

Et par til eftertanke: 
Man kan sige hvad man vil - Men 
det er ikke altid klogt at gøre det!

Mor formaner: Kan du` fortælle 
mig, hvad der sker med små piger 
der ikke spiser deres havregrød?
Lone på fem år: Ja da´ - De vokser 
op og bliver fotomodeller!
 

                                      Te-Kurt 
  

Ja det er rigtigt - og 
de kommer her læn-
ge før ikke rygerne! 
- måske trænger de 
til at komme ned og varme 

sig!


