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Formandens beretning
Generalforsamling 2013
Jes Hovind
Som oplæst af næstformand Jesper Madsen, da formanden desværre havde lagt sig på langs med
influenza, den stakkel!
Jeg (Jesper, red.) takker for ordet
og vil starte min beretning med:
Havnekontoret
Styres af Kurt. Han melder at:
Vi er 533 medlemmer heraf 7
passive.
Der kom 35 nye medlemmer i
2012. Dette antal var det samme
som i 2011.
Og der var 77 udmeldinger i 2012.
Dette er en stigning fra sidste år
på 35 medlemmer der har udmeldt
sig.
Der er handlet 8 bådpladser I Ry
Marina siden sidste generalforsamling.
Ventetiden til en lejeplads er
mindst ca. 2 - 5 år
Ventetiden for køb af en bådplads
er noget der ligner 8 år.
10 medlemmer har i 2012 stillet
deres plads til klubbens rådighed
inden 1. april.
Priserne på pladser er i år blevet
opskrevet med 2.5%.
Forsikringen er uændret.
Ank´ret er steget med kr. 15,- til
135,Ry Marinas gæster har betalt for
97 overnatninger i 2012.
Der har været lidt startvanskeligheder med automaten. Dette
skyldes mest, at folk glemmer at
læse den tekst, der fortæller, hvad
man skal gøre. Man kan nu betale
med næsten alle kreditkort.
Og nu til beretningerne fra de
forskellige udvalg i Ry Bådlaug:

Disse udvalg er jo grunden til, at
klubben fungerer så godt, som den
gør, og det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at det frivillige
arbejde der ydes i disse udvalg, er
fundamentet for en velfungerende
klub. Samtidigt gør dette arbejde
det også muligt at holde de daglige udgifter nede.
Skraldebådsudvalget
Ledes dagligt 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 21/3-2012
efter en lille forårsklargøring, der
bestod af udskiftning af filter og
olieskift samt en vask. D. 14/4
blev der holdt redningsøvelse,
hvor Futte deltog aktivt sammen
med Ry Brand og Redning. Hen
over sommeren er Futte blevet
brugt flittigt til bl.a. familiedagen,
op- og nedtagning af sølygter,
oprensning af grene ved broerne
og nedtagning af bro ved Fløjlsgrunden. En ny beskæftigelse
for Futte er at slæbe stjålne både
tilbage til retmæssig ejer. Der har
været en del både, der ikke kunne
starte, og dem har Futte også
hjulpet. Hermed er der så også en
del kandidater til årets åre. Futte
har i dette år også været brugt til
brosyn.
Der har været en del oprydning
ved pladserne på broerne, eksempelvis brugte engangsgrill
og småtelte. Det er naturligvis
ikke en opgave for Futte at fjerne
sådanne genstande, så husk at
rydde ordentligt op inden i forlader pladserne.
Futte har sejlet driftsfri hele 2012,

men med et dieselforbrug på 122
l og har dermed brugt 62 l. diesel
mere end sidste år. Det er dog kun
Futtes dieselforbrug, der er steget,
da øl- og vandforbruget nogenlunde er det samme som sidste år.
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 den kommende miljøudvalgsformand. Der er gang i en
større oprydning i servicebygningen med bl.a. indretning af
nye skabe.
Kortere tids opbevaring af materialer i servicebygningen bedes
mærket med navn og pladsnummer. Ellers vil tingene blive fjernet efter kort tid.
Redaktionsudvalget
Ledes af Christian Medom.
Det var 20. årgang for Ank´ret,
der igen udkom med 4 numre
udgivet i marts, juni, september
og december.
Udvalget har stadig 7 medlemmer, hvor Trille Skøtt-Jensen pt.
har en kort, midlertidig orlov fra
arbejdet.
Udover de faste emner forsøger
udvalget at dække klubbens arrangementer med tekst og billeder.
Ligesom når bestyrelsen barsler
med nye tiltag. Det er udvalgets
ambition at medlemmerne kan
følge med i klubbens liv og udvikling, og at medlemmerne betrag-
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Alle registreres behørigt!
ter Ank´ret som deres. Derfor er
enhver henvendelse velkommen.
Hvad enten det drejer sig om en
længere beretning fra sommerturen eller om det er en sjov historie.
Henvendelser kan ske ved mail,
telefon eller personlig kontakt.
I redaktionsudvalget har vi også
forberedt en officiel hjemmeside
for klubben. Siden har været længe undervejs, men blev en realitet
ved nytårstid. Den indeholder
en åben del og en del, hvor kun
medlemmer har adgang. I den
lukkede del skal medlemmerne
logge ind med kode. Her findes
kalenderen, fotosiden, bestyrelsesreferater, undervisningstilbud
og ”Det maritime Pulterkammer”
Hjemmesiden findes på adressen
www.rymarina.dk
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Hus- og pladsudvalget
Ledes af Jørgen Lauersen.
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 tilplantning af de nye blomsterkasser i marts måned.
Udvalget hjælper også miljøudvalget med rensning af broerne.
Derefter hænges vandslangerne
op og sæsonen er således i gang.
Følgende pligter har udvalget
også udført i løbet af sommeren.
Sprøjtning for edderkopper, buskrydning af søbreddens planter,

sprøjtning gentagende gange
for myrer, diverse lys og lamper
repareres og udskiftes, indretning
af nyt grillskab samt rensning af
tagrender på service- og hovedbygningen.
Plæneklipningen er hen over sommeren blevet foretaget med ny
plænetraktor, kaldet Tøffe. Alle
tre piloter yderst tilfredse.
Denne lange sommer blev afsluttet med indsamling af borde og
bænke til vinteropbevaring på
terrassen.
Alt i alt en fredelig sæson i god
ro og orden.
Navigationsudvalget
Ledes af Kaj Rasmussen.
Der var desværre ikke nok deltagere til årets kursus, hvorfor der
ikke er nyt fra udvalget.
Malerudvalget
Ledes af Per Brolund.
Der er i år ikke meldt tilbage fra
malerudvalget.
Broholdet
Ledes af Steen Thorsager.
I 2011-2012 blev der skiftet
mange brædder, samt flyttet og
udskiftet nogle pæle.
Desuden blev der lavet ny strømføring og sat nye standere med lys
op på broerne.
Landstedet på bro D er blevet
renoveret.
Der er blevet sat nogle ekstra
brædder på nederst på broen ved
slæbestedet, så små både ikke

længere kan komme under det
nederste bræt, og derved blive
beskadiget.
Der er også blevet lavet en betalingsautomat på klubhuset, samt
monteret en ny bom på slæbestedet.
I år (2012/13) vil vi skifte nogle
pæle og mange dæksbrædder på
bro D og E.
Derud over skal der laves en reol
på endevæggen i servicebygningen, så vi kan få styr på vores
værktøj. Der vil blive lavet hylder
og skydelåger.
Udover dette skal vi have gennemgået rambukken for fejl og
lavet service på den.
Sikkerhedsudvalget
I år er der primært fokuseret på
bådens fortøjning, affjedring
samt fendere, og der kan klart
mærkes en forbedring i forhold
til sidste år. Denne forbedring
skyldes en mere målrettet indsats
fra sikkerhedsudvalget samt at
medlemmerne har læst ”Havnens
Emma Gad”, den folder som er
udarbejdet sidste vinter. Det kan
også konstateres, at de fejl som
blev noteret, er rettet/udbedret
meget hurtigt.
Sikkerhedsudvalget er i konstant samarbejde med ”FLID”
(Foreningen af lystbådehavne i
Danmark) om at forbedre sikkerheden i havnen. Dette har bla.
ført til fluorescerende markering
af rednings-stiger og standerne til
redningskransen.
Projekt ”Sikker Havn” vil løbende
blive udviklet med flere forskellige tiltag i løbet af året.
Sikkerhedsudvalget har derudover arbejdet med:
1. Anskaffelse af flydespærre og
specielle oliesugende klude.
I den forbindelse opfordres medlemmerne til at købe disse klude
(på havnekontoret) og placere
dem i bunden af båden således,

at evt. olie ikke pumpes ud med
bådens lænse pumpe
2. Anskaffelse af ny lænsepumpe.
3. Løbende vedligehold af beredskabsplan
4. Genopstart af radioudvalget
Der opfordres til, at alle kommer
frem med forslag og ideer til sikkerhedsudvalgets arbejde.
Fest-og aktivitetsudvalget
Ledes af Jane.
Festudvalget fik ny formand i
2012. Dette var nyt for alle, da
formanden havde brug for en
næstformand til at styre slagets
gang ind imellem. Dette var dog
ingen hindring for, at udvalget
har fungeret fint ved alle klubbens arrangementer i årets løb.
Ud over klubbens sædvanlige
arrangementer, har udvalget også
serviceret ved ekstra arrangementer, som ved åbningen af klubbens
nye grill.
Festudvalget har i denne sæson
formået at gøre alle arrangementer hyggelige, så alle føler sig
velkomne.
Det var så beretningen fra udvalgene i arbejde i 2012. Fra bestyrelsen kan jeg berette følgende:
• I foråret 2012 kunne vi med stor
succes indvie vores nye grill. Den
har hen over sommeren været et
godt samlingspunkt for havnens
medlemmer og gæster. Her i
2013 har bestyrelsen også tilmeldt
grillen til FLID´s landsdækkende
grillkonkurrence, der har til opgave, at kåre den bedste grill i
samtlige havne i Danmark.
• 2012 var også året, hvor vi med
stor succes tog hul på vores nye
bom- og strømsystem på havnen.
Dette tiltag har bl.a. medført, at
bomsystemet nu kører fejlfrit.
Dog har der været et par tilfælde
med problemer ved betalingsautomaten. Dette skulle nu være
løst og desuden er næsten alle

betalingskort nu brugbare i automaten.
Med hensyn til de nye strømstandere, så er der nu mulighed for at
tilføre de enkelte bådpladser alt
den strøm, disse måtte påkræve.
• Som en del af bestyrelsens
arbejde, har havnen også fået
hjertestarter, som heldigvis ikke
har været i brug endnu.
• I 2012 stoppede den midlertidige
tilladelse til brug af slæbestedet
og jordstykkerne ved bro F og
G. Bestyrelsen ligger pt. i forhandlinger med kommunen om
forlængelse af lejekontrakten på
5- 10 år eller et eventuelt køb af
områderne.
• Hvad angår kommunen, så
har vi ansøgning inde omkring
fartdæmpning af trafikken forbi
klubhuset.
• Der er nu indgået aftale med
Reno Syd om etablering af affaldsø ved servicebygningen til
restaffald, dåser og flasker. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at bakke op om den nye
affaldshåndtering af affaldet.
• Sidst, men ikke mindst, var 2012
året, hvor klubben for alvor gik
ind i den teknologiske tidsalder
med opstart af den meget brugbare hjemmeside som webudvalget
har arbejdet hårdt for. Her har vi
for alvor fået et redskab til brug
for alle havnens medlemmer. Allerede nu har rigtig mange været
på besøg på www.rymarina.dk, i
skrivende stund 2269.

Skulle I være interesseret i at vide
mere om bestyrelsens arbejde,
kan I altid finde referaterne fra
møderne på klubbens informationstavle i klubhuset og på klubbens nye hjemmeside.
Det var så nogle af de vigtigste
hovedopgaver i bestyrelsesregi.
Men der foregår jo også et samarbejde med Silkeborg Sejlklub
og Silkeborg Motorbådsklub,
som går under betegnelsen brosamarbejdet. Her er vores egen
repræsentant Leo.
Brosamarbejdet
Beretning fra brosamarbejdet.
Ved sæsonstart var alle broerne
ikke helt klare, idet de sidste to
års ismængder havde medført
mangel på både brobyggertid og
materialer. Alt blev dog løst med
lidt forsinkelse.
Flere af broerne er efterhånden
godt skjulte af udhængende grene.
Mange af grenene er kraftigt
generende for anløb af broerne.
Brosamarbejdet har drøftet dette
med Naturstyrelsen for at finde en
måde at beskære disse grene. Der
er nu indgået aftale om at brosamarbejdet selv foretager en forsigtig
beskæring her i foråret, og hvis
der er større grene eller træer
meddeler vi dette til ”skoven”
(Naturstyrelsen, red.), som så vil
se hvad der kan gøres. Aktuelt
udføres dette beskæringsarbejde
med hjælp fra vores skraldebåd

Stuvende fuldt som sædvanlig
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Futte og dens mandskab.
Ved brosynet her i sensommeren
viste broerne en god tilstand,
mange er jo også fornyet de sidste par år. Der er dog to broer der
trænger til udskiftning. Bro 8 og
33. og et mindre reparationsarbejde ved 7 andre broer. Alt i alt
et overkommeligt omfang.
Ved klubbernes årlige brosamarbejdsmøde i november blev
der drøftet en modernisering af
henholdsvis bro 27, 12 og 12a.
Brosamarbejdet havde forslag om
at udskifte og forlænge disse broer
til henholdsvis 12 og 16 meter.
Endvidere at flytte bro 12a nærmere til bro 12 ved de små fisk.
Klubbestyrelserne bakkede op om
forslaget, og der er igangsat det
nødvendige ansøgningsarbejde.
Medlemskontingentet til brosamarbejdet blev fastholdt på samme
niveau som sidste år. 125 kr. pr
medlem. Der var dog enighed om,
at dette sikkert ikke kunne holde,
idet der fra klubberne var konstateret fald i medlemsantallet.
Brosamarbejdet holder hvert år i
januar et møde med Naturstyrelsen, hvor det drøftes dels hvilke
krav og forventninger ”skoven”
har til broerne og broernes brugere, og dels hvilke ønsker og
forventninger vi som bruger af
området, kan have til skoven.

Nye
medlemmer

Ry Bådlaug byder
velkommen til:
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Marcus Byrial, Ry
Mogens Sejer Iversen,
Brabrand
Lis og Tom Bogh Larsen,
Horsens
Morten Elgaard,
Brædstrup

Hardy fik stormglas og tak for kampen
Igen i år var mødet positivt og
konstruktivt. ”Skoven” er meget
tilfreds med den måde, vi holder
broerne og områderne omkring
broerne. Vi har ligeledes hos
”skoven” en god medspiller i
forholdet til de kommunale vandløbsmyndigheder.
Det var årsberetningen for Ry
Bådlaug 2012, og jeg vil gerne
som formand takke for det store
stykke arbejde, der er blevet ydet
fra medlemmernes side, for at
klubben fortsat kan være en velfungerende klub.
Tale til den afgående Miljøudvalgsformand, Hardy
Hardy har været medlem siden
1976, da Tage Nielsen var formand. Hardy er et meget aktivt

medlem. Han begyndte sin karriere i Ry Bådlaug som brobisse
og blev efterfølgende formand for
broholdet.
Han har i mange år været suppleant i bestyrelsen og tro det eller ej,
Hardy har også været formand for
festudvalget.
Derefter har han i mange år også
stået for rengøringen af klubhuset.
Det miljøudvalg, som Hardy nu
vælger at forlade, har han stået i
spidsen af siden 2005.
Hardy har også sideløbende været aktiv omkring servicering af
broholdet, med bl.a morgenmad.
Det er med stor ære at kunne overrække Hardy denne erkendtlighed
for hans store engagement i klubben siden 1976.

Husk genregistrering
Bådejere i Gudenåsystemet skal
årligt logge på registreringssystemet og foretage indbetaling
af gebyr.
Der er også mulighed for at
tilmelde sig en abonnements-

ordning, så gebyret automatisk
trækkes hvert år, indtil bådejer
framelder ordningen.
Få mere information på:
http://baad.gudsam.dk/
Bente

Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug
tirsdag den 19. februar 2013
Fremmødet var som sædvanligt
stort, ca. 120 medlemmer deltog
i generalforsamlingen, heraf 48 A
medlemmer og 29 B medlemmer,
Formand Jes Hovind havde måttet
melde fra pga. sygdom, så næstformand Jesper Madsen måtte
træde til med kort varsel. Han
bød velkommen til forsamlingen
og foreslog Gert Nøjsen som
dirigent for aftenen. Denne blev
valgt, takkede for valget og tilbød
til gengæld øl og vand til alle ;-)!
Han konstaterede at indkaldelsen
var udsendt i tide, og at dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægterne.
Jesper oplæste derefter årsberetningerne fra udvalgene, dog
oplæste Leo Nielsen sin egen årsberetning fra brosamarbejdet. Der
blev takket for den store indsats
udvalgene har gjort gennem året.
Der var ikke kommentarer eller
spørgsmål til årsberetningen, og
den blev godkendt.
Der var ingen afstemning vedrørende optagelse eller eksklusion
af personer/medlemmer.
Leo gennemgik så både marinaens og bådlaugets regnskaber og
budgetter. Han kommenterede og
forklarede udvalgte punkter. Der
var ikke yderligere kommentarer
eller spørgsmål fra medlemmerne,
så regnskaberne blev godkendt og
budgetterne vedtaget.
Der har samlet set været en tilbagegang mht. antallet af medlemmer, men kontingentet forbliver
uændret.
Der var ingen forslag til ændring

af regulativ for Ry Marina.
To bestyrelsesmedlemmer var på
valg: Jesper Madsen og Jørn Jensen. Begge var villige til at tage to
år mere. Flemming Sommer blev
foreslået. Der var så afstemning.
Jesper og Jørn blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleanterne Jan
Ustrup og Leo Nielsen var også
på valg. De blev begge genvalgt.
Alle udvalgsformænd blev genvalgt på nær Hardy Nielsen, som
ønskede at stoppe som formand
for miljøudvalget. Per Nielsen
blev foreslået og valgt.
De to revisorer Knud Nielsen og
Egon Bach havde først ønsket at
stoppe, men har senere indvilget i
at fortsætte lidt endnu, så de blev
genvalgt.
Der var også genvalg af revisorsuppleanten Jørgen Schultz
Bestyrelsen ser derfor igen i år
således ud:
Jes Weinreich
Kurt Dan Jensen
Birgit Bak
Jesper Madsen
Jørn Jensen
Suppleanter:
Jan Ustrup
Leo Nielsen
Udvalgsformændene
Hus- og pladsudvalget v. Jørgen
Laursen
Fest – og aktivitetsudvalget v.
Jane Andersen
Broudvalget v. Sten Thorsager
Navigationsudvalget v. Kai Rasmussen
Sikkerhedsudvalget v. Flemming

Sommer
Miljøudvalget v. Per Nielsen
Malerudvalget v. Per Brolund
Redaktionsudvalget v. Christian
Medom
Skraldebådsudvalget v. Jørn Jensen
Sekretær Lisbet Jakobsen
Der var ingen indkomne forslag
til generalforsamlingen.
Hardy blev kaldt op og fik stor
tak for den meget store indsat han
igennem mange år har ydet for
klubben i adskillige forskellige
udvalg. Han fik overrakt klubbens nye type afskedsgave - et
’stormglas’, nedlagt i en meget
smuk trææske.
Der var en forespørgsel fra et
medlem. Der blev spurgt til om
bestyrelsen havde overvejet at
samarbejde med Skanderborg
Bådklub, så bomkortene kunne
bruges begge steder. Der blev
svaret, at et samarbejde – mere
generelt - bestemt bør overvejes,
men at et samarbejde specifikt
om bom-kortene ville være meget
vanskeligt.
Carl Mølgård deltog som repræsentant for SMK og han takkede
varmt for det gode samarbejde.
Jesper afsluttede denne del af
aftenen, takkede Gert Nøjsen og
takkede for god ro og orden.
Festudvalget stod så for traktementet, som i år var kaffe med
dejlige hjemmebagte boller og
fantastisk hjemmelavet kage!
Ref. LJ
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Klubaften 15. Januar
Med „Eos“ på Middelhavet
Else Jensen
Birte og Frank Christensen fra
Randers er de lykkelige ejere af en
40 fods stålbåd. I 2000 sejlede de
ud fra Mariager Fjord og vendte
først hjem igen 4 år senere. Bådens navn er ”Eos”, den græske
gudinde for morgenrøde, og netop
til det græske gik denne odysse.
Fra Randers gik turen til Kieler-

kanalen, Oldenau og ud på Elben
til Frisland. Her opholdt parret sig
i vinterhalvåret. Da foråret kom,
sejlede de videre til Bretagne,
Biscayen, Portugal, gennem Gibraltar og Korinter Kanal.
Korinter Kanal blev projekteret
allerede i oldtiden, men blev først
realiseret i 1893. Videre til Kykla-

derne, en øgruppe der omfatter
211 øer i det sydlige Ægæiske
Hav. Her i det græske blev Birte
og Frank så i de næste par år.
Kontakten med de lokale, samt
det sociale liv i havnene, vægter
parret meget højt. De har knyttet
mange venskaber, og de har da
også lært sig så meget græsk at
de kan klare sig. I de 4 år turen
varede, har de tilbagelagt 11.000
sømil.
Frank viste smukke billeder fra de
spændende områder de besøgte,
også fra båden, hvor de på en
sejlads fik følgeskab af en flok
legesyge delfiner.
Hvis man er interesseret i at vide
mere om denne sejlads, kan man
gå ind på hjemmesiden:
www.Frank-Christensen.dk.
Der var pænt fremmøde på årets
første klubaften. 46 medlemmer
trodsede både vintervejret og
VM-håndboldkampen, DanmarkChile. Aftenen sluttede med lækkert pølsebord og hyggesnak. Tak
til Frank for en underholdende
aften.
Else

Frank Christensen

Arrangement kalender
APRIL

Torsdag den 18/4 kl. 19.00
Klubaften - evt. vinsmagning

MAJ
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Mandag den 13/5 kl. 19.00
Klubaften med bestyrelsen
Kom med ideer og forslag til
bestyrelsen, og drøft dem med de
fremmødte medlemmer.

JUNI

Lørdag den 1/6 kl. 18.00
Sommerfest
Årets fest i Ry Bådlaug. En udsøgt middag med efterfølgende
dans til levende musik. Der er
rift om pladserne, så meld dig til
i god tid. .

Lørdag den 15/6 kl. 10.00
Familiedag
Kom og deltag i en dejlig dag med
aktiviteter for børn og barnlige
sjæle. Skattejagt, snobrød, hoppeborg mv.
Tilmelding og yderligere informationer
Find det på opslagstavlen i klubhuset eller på Ry Bådlaugs hjemmeside:
www.rymarina.dk

El- og nøglesystemet
Chr. Medom
Da el- og nøglesystemet blev taget i anvendelse sidste år, kunne
der kun anvendes Dankort. Dette
er blevet ændret, så man nu kan
benytte alle gængse kort i betalingsautomaten. Foruden Dankortet kan følgende kort benyttes;
MasterCard, Maestro, Visa, Visa
Electron, V PAY, JCB, UnionPay
og American Express.

OBS!
Nøglekort med årskort udløb den
8/2 – 2013. Både de kort der er
købt, og de der er gratis, fordi
du har købt eller lejet en plads,
skal fornyes på havnekontoret
i løbet af foråret, inden de igen
kan bruges.
Christian Medom

Kort & Godt!
Skimminghøjpladsen
Medlemmer, der har deres både
stående på Skimminghøj om
vinteren, skal huske at pladsen
skal være rømmet senest 15.
maj. Det betyder selvfølgelig
også, at samtlige bukke, trailere
og andet grej skal fjernes. Ry
Bådlaug har en klar aftale med
kommunen om, at bestyrelsen
afleverer pladsen rengjort den
anførte dato.

nadestien er ikke opsat til affald
fra bådene.

Der skal stå RY på båden
Alle både skal – foruden navn
– bære navnet på hjemhavnen.

Ry Bådlaugs årsmærkat
Mærkaten, som bliver tilsendt,
skal sidde et iøjnefaldende sted,
så den er synlig ved kontrol
inde fra broen. Årsmærkaten er
”adgangstegn” til legalt at kunne
benytte brosamarbejdets broer i
søsystemet.

Havneafgift og kontingent
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.
Affaldshåndtering
Affaldsstativerne langs prome-

Redningsveste
Husk at kontrollere, om der er det
fornødne antal redningsveste ombord. Der SKAL være redningsveste til ALLE ombordværende,
og vestene skal svare til størrelse
og vægt på de ombordværende
personer. Husk også at tjekke
gaspatronens holdbarhedsdato.

Ry Bådlaugs vimpel
Efter vedtægterne er det et krav,
at alle medlemmer skal føre Ry
Bådlaugs vimpel på deres båd.
Vimplerne kan købes på havnekontoret.

Forsikringer
For medlemmer af Ry Bådlaug,
er der et krav om at ALLE er
med i den kollektive ansvarsforsikringsordning. Bådejerne
afkræves automatisk et beløb
til den kollektive ansvarsforsikring.
Kaskoforsikring er forhøjet
Afgiften på kaskoforsikringer
af fritidsbåde er i øvrigt fra i år
blevet forhøjet fra 1 til 1,34 % af
forsikringssummen. Derfor kan
det være en god ide at tjekke, om
forsikringssummen er korrekt?
Priserne på brugte både er jo
dykket noget de senere år.
Dit havnekontor
Mangler du søkort, brokort,
dieselolie eller er der noget du er
i tvivl om, så kom ind på havnekontoret 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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Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet

Kurt Nielsen
Jeg skrev i spalterne før jul, at
jeg måske ville vende tilbage til
Grønland og fortælle om sejler
livet deroppe, så her følger et lille
udpluk af sejler- og andre oplevelser fra sommeren 1960 under et
halvt års ophold som tømrersvend
for GTO (Grønlands Tekniske
Organisation) i Maniitsoq (Sukkertoppen)!
Det var første gang, jeg tog arbejde i Grønland, og var dengang
purung og sprællemand. Jeg
havde udstået læretiden 4 år som
tømrer, og derefter aftjent min
værnepligt 16 mdr. på ”Brixtoftes” Kaserne i Farum, med alle
de trængsler man dengang påførte
de værnepligtige. Men - vi var vel
på grund af den nyligt afsluttede
2. verdenskrig, samt truslen fra
Øst ligesom ansporet til at acceptere forholdene. Hvis man i
dag påførte unge samme forhold
og stramme disciplin, ville de garanteret klage, og få medhold ved
en eller anden instans. Og nu har
man jo vedtaget - at krigen slutter
hver dag kl. 16, hvorefter man kan
forlade kasernen og gå hjem!
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Men det var Grønland. Jeg rejste
derop 4. maj 1960 fra Kastrup
med DC 7´eren. Det tog knapt
8 timer under en helvedes larm
fra propel motorerne for turen
Kastrup - Søndre Strømfjord.
Jeg havde været ved tandlægen
dagen før og fået ”gravet” en
visdomstand ud, da jeg ikke vidste
noget som helst om tandplejen i

Grønland. Gravehullet efter tanden var derfor stadig åbent, og
blodet sivede ned over min hvide
skjorte, medens jeg var slumret
ind under flyveturen. Det så ikke
smart ud, så jeg fik skyndsomt
skiftet skjorten, da vi var landet
i Sdr. Strømfjord, og derefter så
jeg lige knapt så vingeskudt ud!
Det dengang splinternye Transit
hotel i Sdr. Strømfjord var lige
åbnet 1. april, altså en måned
tidligere, og der blev vi indlogeret
og overnattede i en slags sovesal
(et dårligt afskærmet hjørne i
transithallen), hvor nogle køjer
blev klappet ud og ned. Køjerne
var lavet af tre kolde stålrør i
en ramme, så man var meget
taknemlig for at komme op om
morgenen, for så gjorde det ikke
ondt længere. På hotellet fik vi
fin morgenkomplet og kaffe med
rensdyrfløde, senere erfarede vi
dog, at det bare var mælkepulver,
hvor man havde sparet på vandet.
Vi fløj derefter til Maniitsoq med
en Otter og landede midt inde i
havnebassinet. Senere blev det
forbudt at lande i havnen, fordi
der jævnligt var en grønlænder der
stående ret op i jollen med den ene
hånd i lommen, og den anden på
åren, og vrikkede sig tværs over
havnen. Det med at vrikke en båd
lærte jeg aldrig, åren hoppede op
af udskæringen agter, når jeg prøvede, men smart så det ud for dem
der kunne! Mere end halvdelen af
byen stod på kajen og vinkede og
tog imod, da vi ankom, vi følte os

næsten kongelige. Men vi kom
ned på krakamutten (ordet for
klippen, lige hvor man er) igen,
da vi senere fik at vide, at det var
det første fly der var landet inde i
havnen, derfor!
Foråret var lige knapt nået til
Grønland, så der var is overalt
på vejene, og deroppe gruser
og salter man ikke. Jeg ankom
jo i rejsetøjet, der blandt andet
bestod at af et par små sko med
læder såler, og det var ikke lige
sagen at færdes med dem på hældende is. Så inden jeg nåede at få
kufferten slæbt ud til barakken,
hvor vi skulle bo, havde jeg ”på
bedste primat vis” været nede at
støtte gangen med knoerne flere
gange. Værktøjskassen, der også
indeholdt mit sengetøj, var sendt
op med skib, og det ankom først
et par uger senere, så overnatningerne indtil skibsankomst foregik
fuldt påklædt under et uldtæppe
jeg købte i butikken – jeg husker
det som ret´ køligt!
Men foråret og sommeren kom
også til Maniitsoq. Og sammen
med en tømrer makker, der hed
Svend, sejlede jeg mange gode,
og af til hårrejsende fiske- og jagt
ture i hans 16 fods klinkbyggede
norske træ jolle. En søndag tog
vi turen rundt om øen, Maniitsoq
ligger på, og skød undervejs nogle
Alke og Tejster, som vi kogte og
spiste. Samme dag mødte vi en
Sildepisker (Vågehval), der var
så venlig at dukke op og blåse
mindre end 10 m fra vores båd,
vel osse lige for at se, hvad vi var
for nogen. Jeg sad med salonriflen
og overvejede, men det duede jo
slet ikke! Og da hvalen var mere
end dobbelt så lang som båden og
måske vejede 8 – 10 tons, var det
bedst at være på god luffe med
den. Jeg har langt senere erfaret,
at de smager rigtig godt, og der
kan skæres 2 – 3 tons møre bøffer
på sådan en!
En anden gang en lørdag aften

sejlede vi ind til mundingen af
fjorden Sermilinguaq 4 timer fra
Maniitsoq. Vi havde soveposer
med, og sov under ruffet i forreste halvdel af båden, som Svend
havde overbygget. Vi havde fortøjet i en lille naturlig havn ved
et nedlagt udsted Ikamiut, hvor vi
naivt troede, vi skulle sidde i morgensolen og spise morgenmad og
nyde kaffen, men det blev der ikke
noget af. De eneste beboere der,
var tusindvis af myg, som stadig
boede der, og de havde planlagt, at
det var os der var morgenmaden.
Så vi flygtede ud på åbent vand,
inden de fik tanket op, og kom så
udenfor deres rækkevidde. Efter
kaffen sejlede vi ind i fjorden, og
lå i lang tid under et fuglefjeld
med tusinder af fugle, og kiggede
ind mod bunden af fjorden, hvor
isbræen kælvede med tordenlignende buldren en times sejlads
længere inde.
Midt på sommeren lånte jeg en
aften bådværftets jolle, jeg ville
ud og pilke torsk, som der var
mange af dengang. Jeg roede et
par kilometer om på østsiden af
byen og firede pilken mod bunden. Jeg var lige kommet i gang,
da der lød et skarpt smæld og
sprøjt et par meter fra jollen, og
derefter et brag fra en riffel. Jeg
lå lige i solnedgangsstriben, og
en jæger som lå længere tilbage i
striben kunne derfor ikke se mig.
Kort efter endnu et smæld lidt
længere væk fra båden og endnu
et brag. Så var jeg klar over at
jeg måtte se at komme væk, og
roede skyndsomst vinkelret bort
fra striben og nedslagene. Og så
må jeg være blevet synlig, for han
holdt da op med at skyde, og jeg
firede pilken ned igen og havde
bedre held her. På ganske kort tid
fangede jeg fire torsk i størrelsen
4–5 kg. Så stoppede jeg fiskeriet,
roede tilbage til bådværftet, hankede op i torskene og gik hjemad.
På vejen hjem skulle jeg forbi
vores tømrerværksteds snedker,
der boede i en lille hytte sammen

med en grønlænder. Jeg stoppede
og spurgte, om han ville købe en
torsk? Han kiggede på mig, som
om jeg ikke var helt normal og
sagde ”Købe”, hvis du´ gerne
vil af med en af dem der, kan du
bare lægge den mindste på trappen. De andre tre tog jeg så med
hjem til barakken, men ingen ville
ha` dem, vi barakhåndværkere
spiste jo i kantine. Og et par dage
efter klunkede jeg de flotte torsk
i havnen!
Tidevandsskiftet i Maniitsoq
området er 4–5 m, ved fuldmåne
og springflod 5,3 m, så det skulle
der tages behørigt hensyn til.
Derfor sejler man ved stigende
tidevand ude midt i fjordene, når
man skal indad, og nær siderne
hvor strømmen er svagest, når
det går den anden vej. Ellers ville
vore 5 Evinrude Heste ha` alt for
meget for ulejligheden! Fjordene
var ofte blanke med havblik uden
krusninger. Og tidevandsskiftet
foregår med kilometerlange meterhøje dønninger, der ikke bryder
overfladen. Man ser det kun, ved
at klipper og skær lige pludseligt
stikker ”hovedet” måske en meter
op, når dønningen er gledet forbi,
og det overraskede os flere gange!
Når Svend og jeg var ude i hans
norske jolle var vi altid på jagt
efter marsvin. En aften i skumringen var vi ude at sejle, fjorden
var helt blank, og langt ude så vi
et marsvin der dukkede op. Vi tog
retning efter det, og Svend satte
sig hen på stævnen med geværet
og jo, den var god nok, marsvinet
dukkede op et par gange mere. Jeg
holdt retning lige på, og Svend var
klar med kanonen, og lige som vi
når frem vræler Svend ”Skææær”.
Jeg flåede motoren op i vandret,
hvorefter båden bumpede hen
over skæret – og svede svede, men
bunden holdt til det!
En anden gang hen på efteråret
var vi ude, efter det var blevet
mørkt. Vi var på vej hjem og

kunne ikke finde ind i Maniitsoqs
havn. Klipperne virkede kulsorte
og truende, og vi lå og søgte langs
med dem. Så lige pludselig hvor
tidevandet sænkede sig en meter
bumpede vi 5 – 6 meter sidelæns
ned af et skær, og så var vi klar
over, hvor vi var. Det skær lå
lige udenfor havneindløbet, og
så sejlede vi lettere rystet ind og
fortøjede.
Maniitsoq ligger på en ø, og ovre
på fastlandet øst for var der en
feriekoloni ved et nedlagt udsted
Kangeruluarssuk, og der havde
nogle børnehjems-børn ferieophold om sommeren. Vi sejlede
derover et par gange, og skulle
på sidste tredjedel af turen gennem tæt skærgård. Turen tog et
par timer for os. Men vi havde en
lidt skør tømrer-makker fra København der hed Hans Bornhuus,
og hans pige arbejdede ovre på
feriestedet. Det var han ikke helt
tilfreds med. Så byggede han sig
en speedbåd beklædt med tynde
finerplader, gav dem en gang lak,
og satte 20 heste bagpå. Derefter
drønede han jævnligt over og
besøgte kæresten for at udligne
trykket bag ørerne! Turen tog
ham kun 20 minutter også gennem
skærgården med de 4–5 meters
tidevandsforskel. Vi forventede,
at han en dag ville ramme et skær
og splintre båden, så finerpladerne
kunne genanvendes til noget mere
fornuftigt, men det skete ikke. –
Man siger jo Fanden hytter sine
– Og jeg tror det passer!
God sommer til Jer alle. - Næste gang vil jeg tage Jer med på
”Tuttunniarluta”- Så kan I jo i
mellemtiden spekulere på hvad
det betyder!
Svampe Kurt
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Forårsklargøring...
Kai Rasmussen

Sneen smelter, solen får mere
magt og den særlige fornemmelse
ved vandreture langs vandet med
søbreddens karakteristiske duft
og det tidlige forårs kolde vands
klarhed får det til at krible i en. Og
for os der sejler, hænger duften
af forår uvægerlig også sammen
med båden. Hvad enten det er
duften af glasfiber, træ, olie fra
motoren, lak, maling eller poleremidler, så skal vi snart i gang.
Det at have båd er jo ikke kun at
sejle. Det er hele pakken. Helt
ærligt: At være sejler, det være
sig i motor- eller sejlbåd, det

indebærer alt, hvad der har med
en båd at gøre og herunder også
forårsklargøringen.
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Vi er nogen, der gør det selv
Vel vidende, at der findes moderne mennesker, i vor fortravlede
hverdag, der overlader både ud–
og indvendig klargøring af skrog
og motor til professionelle, så må
vi konstatere, at nogle af os er
nogle gammeldags individer, der
ikke er fulgt med tiden og som
kravler op ad stiger, kryber rundt
på jorden, over– og under dæk og
dørk, er nede i kistebænke, og vi

kontrollerer kølsvin og stævnrør.
Man finder sedlen frem med noter
om reparationer, forbedringer og
de tilbagevendende opgaver som
at bundsmøre, polere, og om kalechen der skal syes, og sejlet der
er revnet.
Vi overvejer
Lidt lak her og der og installationer der skal forandres, udskiftninger der skal foretages,
brændstofsystemer der skal efterses, eller tanke der bør renses for
vand og slam. Vi udskifter slidte
skøder, fortøjninger og afprøver

klampernes fastgørelse. For ikke
at tale om sliddele på motoren og
om gasinstallationen er i orden.
Det er dyrt, besværligt, nødvendigt eller overflødigt. Vi overvejer… Sådan er det hvert forår, og
vi har alle hver især lagt en plan
for forløbet. Det meste er heldigvis op til en selv, man må gøre
op med sin samvittighed, hvor
stor indsatsen skal være. Nogle år
skal der laves mere end andre, og
nogle år kan det være vigtigere at
bruge tid på andet end båden. Sådan er det, og skulle nabobåden et
enkelt år være lidt flottere poleret

end din, så skidt. Det vigtigste er
at bevare glæden ved at sejle…
Vinterpresenningen fjernes
Men det er nu noget helt særligt,
når vinterpresenningen fjernes
og båden beses første gang .
Værktøj og reparationsgrej findes
frem. Polérmaskiner, pudseklude
og midler med alskens finurlige
navne som hardwax, forsegler,
nano og jeg skal komme efter dig.
Produkterne i dag føler jeg ikke
har den samme charme over sig.
Dermed mener jeg ikke, at de
nye midler ikke er gode nok eller
ikke er miljømæssigt bedre end de
gamle, men alligevel var der noget enormt hyggeligt ved fortiden,
med rigtig tovværk, duft af tjære,
maling og lak. Jeg læste engang
en bog, hvor forfatteren skrev, at
fernis og tjære gav selv mimrende
indlandsmostre søfartsassociationer over hækletøjet, og deri havde
han nok ret.
Kalfatrejern og værk til tætning
Før i tiden drejede det sig om
kalfatrejern og værk til tætning
mellem bordene, bundsmøring
med tjære eller mønje, og over
vandlinjen lak eller maling. Det
var en klargøring, der stillede
større krav til vejrliget end vore
plast futteraler gør det i dag. Der
skulle sættes nogle weekender af
til arbejdet. I virkeligheden er det
måske ikke så anderledes i dag.
Når vi har sundet os lidt og vendt
misundelsen, over de, der endnu
evner at bevare træbådene, til
noget positivt, så er der da også
en helt særlig glæde ved at skulle
forårsklargøre. Fornøjelsen ved at
udskifte slidt grej, fikse mangler
og forbedre de ting, man for længe
siden skulle have gjort noget ved.
Lave det, der er gået itu og nødvendige reparationer på skrog og
rig, eller bare glæden ved en flot
lige vandlinje.
Det at gi´en hånd med
Midt i hele seancen kommer ikke
mindst fællesskabet på oplæg-

ningspladsen med udveksling
af gode råd, hjælpsomhed og
interesse for hinandens både og
grejer. Det at give en hånd med,
at der hyggesnakkes og deles et
par øl, eller man varmer sig ved et
par dampende kopper termokaffe.
Man kan sige, at denne del af bådelivet, er et udtryk for en kultur,
der hører med.
Pludselig oprinder den store dag,
hvor kranen er bestilt, fenderne
er klargjort, de nye splejsede og
taklede fortøjninger bæres om
bord. Båden skal i vandet.
Mange vil nikke genkendende
til fornemmelsen, når den tunge
båd sænkes i vandet, når kranens
stropper løsner sit tag, og båden
flyder frit. Man undres igen. Archimedes lov!
Så er det med at få kontrolleret
båden for utætheder. Jeg har selv

prøvet det. Det er nu rart at vide
om båden er tæt, før kranen forlader havnen. Men man får ikke
lov til at sunde sig ret længe, for
pludselig er den næste båd klar
til søsætning. Båden skal tilrigges eller sejles på plads. Motoren
startes. Kølevand, olietryk og
ladestrøm checkes.
Men så er det lige, at det kommer
over en. Det er måske ikke helt
OK, der er endnu lidt løst grej, en
skruetrækker der ruller på dørken,
pantryets blus mangler at blive
monteret, der er ikke bunkeret
vand, eller også mangler der et
par beslag, men … nu hvor man
alligevel har fået startet og er i
gang, så frister det med en lille
kort tur. Bare lige ud og vende.
Og denne første tur er altid er
noget ganske særligt. Lyden af
vandets klukken langs skroget
og bruset fra hækken, er en sand

fornøjelse og en følelse af frihed,
der efterhånden overgår til at
lytte efter nye og anderledes lyde
fra riggen, skroget, skruen og
motoren. Er alt nu, som det skal
være og plejer at lyde? Og selve
fornemmelsen af rorets virkning,
vindens pres og bådens form. Alt
går op i en højere enhed og giver
mening.
Hvor er det rart...
Sommeren ligger forude og venter. Hele den lange sæson, hvor
vinterens snak om ture lange
som korte nu kan føres ud i livet.
Eventyret ligger og venter lige om
hjørnet…
Hvor er det rart, at vi kan sejle…
Navi-Kai

Nyt affaldssystem

Ry Bådlaug har tradition for at
være miljøbevidste og forsøger
hele tiden at optimere forholdene
i området ved Ry Marina.
I en klub med ca. 550 medlemmer,
200 bådpladser og mange trailerbåde er der et stort behov for at
håndtere affaldet fra de mange
aktive bådfolk. Det drejer sig om
klubhuset, havnen og ikke mindst
affaldet fra de mange broer, hvor
Ry Bådlaug med skraldebåden
”Futte” hver uge samler affald
ind.
Det er en opgave, der er vigtig i
et naturområde, hvor der dagligt

færdes mange aktive mennesker.
Hidtil har klubben haft grønne
affaldscontainere på hjul, placeret
på parkeringspladsen ved klubhuset og bag servicebygningen.
Desuden har der været mindre
containere på parkeringspladsen til aluminiumsdåser og til
glasflasker. Den sidste sæson
havde klubben desuden en stor blå
”frontloadercontainer” placeret
bagved Servicebygningen.
Fremover bliver affaldssystemet
forenklet. Der vil kun blive et sted
til aflevering af affald. Det bliver
bagved Servicebygningen (mod

vejen). Her fortsætter den store
blå ”frontloadercontainer” med
at være placeret. Den er beregnet
til det såkaldte ”kabysaffald”
(ikke-sorteret). Desuden opstilles
grønne containere til aluminiumsdåser og til glasflasker.
De mindre kommunale affaldsbokse langs stien er ikke beregnet
til klubbens affald.
Farligt affald som spildolie og
batterier skal, som hidtil, anbringes indenfor i servicebygningen.
Christian Medom

13

Ry Bådlaug‘s historie
Foreningsåret 1978/1979
Else Jensen

På generalforsamlingen i april
1978 kom bestyrelsen til at se
sådan ud: formand og sekretær,
Jens Jensen, næstformand Leon
Kildehøj, kasserer Poul Erik
Christensen. Menige bestyrelsesmedlemmer blev Ivan Nielsen,
Galten, og Torben Carstens, Ry.
Suppleanterne blev Verner Norup
og Hans Roth. Hans Møller var
med endnu, som revisor sammen
med Børge Elkær.
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Ege, hvor man drøftede det første
konkrete forslag til et nyt klubhus.
Med et par ændringsforslag til
det fremlagte projekt, godkendte
de fremmødte RHB's planer om
byggeri af et nyt klubhus.

Udvalgene
For at få uddelegeret noget af
arbejdet, blev der på generalforsamlingen nedsat et samarbejdsudvalg, et broudvalg og et
festudvalg. Egon Troelsen kom
i festudvalget, og han påtog sig
desuden at lave Ry Bådlaugs første årskalender. Sidst i april blev
der afholdt et møde mellem bådpladsudvalget, Ry Håndværker
og Borgerforening ( RHB) og Ry
Bådlaug (RB) og her blev RB tilbudt en plads i bådpladsudvalget,
hvilket vi straks sagde ja tak til.
Vor første mand i udvalget blev
Leon Kildehøj.

Arrangementer
Der var en del arrangementer for
medlemmerne. Den 9. juni var
der regattasejlads på Knudsø i
forbindelse med Ry Sportsklubs
sportsuge. Den 23. juni var der
Skt. Hans sejlads med illuminerede både, og den 19. og 20.
august var Ry Bådlaug inviteret
til træffestævne i SMK. Den 26.
august holdt Ry Bådlaug sommerfest ved Julsø – broen, hvor ikke
mindre end 95 medlemmer deltog
i en fest med musik og dans mellem bordene. Vejret var ikke rigtig
med arrangørerne, idet der blæste
en stiv pelikan. Det tog noget af
fornøjelsen, selvom der var rejst
telt på grunden. Den 18. november blev der holdt ophalerfest på
Sdr. Ege med 50 deltagere, der
hyggede sig med musik og dans
til kl. 0200.

Nyt klubhus
På ovennævnte møde blev forskellige former for et nyt klubhus på Ry Marina drøftet. RHB
havde et forslag til et hus til kr.
150.000, der ville kunne forrentes for kr. 30.000 årligt – en
udgift RB var lidt bange for. Det
blev dog på mødet aftalt, at RB's
samarbejdsudvalg og bådpladsudvalget skulle arbejde videre med
planerne. Første februar 1979
samlede formanden bestyrelsen
og alle udvalg til et møde på Sdr.

Brosamarbejde
På et møde i juni 1978 med SMK,
blev der drøftet forskellige former
for brosamarbejde. Vores formand
oplyste, at nuværende forhold er
skyld i chikane og anden form
for uheldig optræden klubbernes
medlemmer imellem. Der kom
dog ikke brugbare forslag om
nærmere samarbejde frem på
mødet. På mødet drøftedes også
indmeldelse i DMU (Dansk Motorbåds Union). Det blev aftalt,
at formanden skulle undersøge

mulighederne for optagelse.
Referater
Årets referater er alle håndskrevne, idet der i bestyrelsen ikke
fandtes personer, der kunne tage
sig af maskinskrivning af referater. Det var under Jens Jensens
formandskab, der blev skabt tradition for, at der skulle foreligge
referat fra samtlige møder og
større arrangementer.
Else

Udsalg
Ry Marina sælger andet end
medlemsskaber, havnepladser,
vimpler og kort.
Marinaen har et restlager af Tshirts og vindjakker med Bådlaugets logo.
Desuden finder der et mindre lager
af rengøringsmidler til bl.a. både.
Vi nævner i flæng: Overfladerens,
spray til blanke flader, pletrens,
gulvpleje, rengøringsservietter til
olier, lim og maling, kontaktrens,
sod og nikotinrens, poleringspasta, imprægneringsmiddel og en
multioliespray. Mapper med produktbeskrivelse findes i klubhuset
under opslagstavlen.
Salg foregår via havnekontoret.
Chr. Medom

Blomkålscreme og fisk
med rogn i dild-olie
Frank Jacobsen

I anledning af det tilstundende
forår, føler jeg mig foranlediget
til at foreslå en frokostret, der
smager af forår, men i øvrigt med
lette modifikationer kan tilpasses
enhver årstid. Basis i retten er
blomkålscremen og dild-olien,
fisk, skaldyr eller/og rogn kombineres efter smag og pengepung.
Blomkålscreme
½ blomkål, ½ l mælk evt. lidt
fløde, 2 spsk. Rygeost, citronsaft
og salt.
Dild-olie
Et bundt dild og 2-3 dl smagsneutral olie, eksempelvis vindruekerneolie.

I øvrigt skal du bruge:
1 agurk, stenbider, ørred eller anden god rogn lidt tilberedt (røget,
dampet eller stegt) fisk og evt.
rejer, krabbe eller andre skaldyr.
Meget tyndtskårne rugbrødsstave
eller rugbrødschips.
Sådan gør du
Pensel rugbrødsskiverne med olie
og bag dem ved 120-140 grader
til de er sprøde.
Kog den plukkede blomkål i mælken til den er mør, hæld det meste
af mælken fra og blend blomkålen
fint med rygeost og evt. lidt fløde,
smag til med lidt citronsaft og salt
og stil det til side.

Tag lidt af dilden fra til anretningen og blend resten med olien.
Anret blomkålscremen i bunden
af tallerkenen, montér fisk, rogn
og skaldyr ovenpå, hæld dildolie
rundt om, pynt med agurketern og
dild og server de sprøde rugbrødsskiver/stænger til og værsgo; der
har man en let og lækker forårsret
med lidt wow faktor der egner sig
lige godt som en del af påskefrokosten eller som en selvstændig
frokost.
Velbekomme og god sejlsæson.
Frank

Kom og vær med!
Festudvalget søger nye
medlemmer
Kontakt Jane Andersen
Tlf. 40198921
Mail: jaa@aarsleff.com
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Også en slags sladder...
Niels spurgte Kurt Havnefoged engang i
det kolde januar - „Hva så, Kurt, har du
ikke noget godt sladder?“
„Nej!“, sagde Kurt - „Der sker ikke en
skid i den her klub“! Det er simpelthen den
mest kedelige klub i hele Danmark! - Nej!
- I hele verden!!!“

