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Formandens beretning fra General-
forsamling 2015

Jesper Madsen

Generalforsamling i RY Båd-
laug 2015

Fra bestyrelsen kan jeg berette 
følgende:
2014 var året, hvor jeg satte mig 
i formandsstolen. Det har været 
lærerigt og spændende på mange 
måder. Der har været mange ting 
at sætte sig ind i, - og huske. Til 
stede sidder 2 tidligere formænd, 
som har gjort et stort og flot 
stykke arbejde i mange år, så det 
var ikke nemt at følge efter.

2014 var også året, hvor Jes 
Hovind blev ny havnefoged. 
Der har været meget at sætte sig 
ind i for Jes; især efter Kurt Dan 
Jensen, som har gjort et fantastik 
stykke arbejde i de 25 år, han sad 
på havnekontoret. Det er dygtige 
mennesker at følge efter, så I må 
bære over med os. Det er ikke 
nemme poster at sætte sig ind i. 

Vi har arrangeret klubaftener og 
andre arrangementer. Vi har været 
i Århus og besøge SOK (Sø-
værnets Operative Kommando). 
Dette arrangement vil formentlig 
blive gentaget. Sommerfesten 
fik flot tilslutning. Arrangemen-
tet ”Store Legedag for Voksne” 
vil blive gentaget til september. 
Desværre har vi lukket ”Musik 
på Havnen” ned, da der ikke har 
været nok tilslutning i flere år, set 
i forhold til omkostningerne. Des-
uden har vi haft ”Mande Mad”, 
hvor der var mange tilmeldte. Vi 
sluttede med en jule hygge aften 
med gløgg og æbleskiver, juleklip 
og øvelser med knob og splejsnin-
ger. Jeg vil opfordre til at støtte op 

om vores gode arrangementer og 
klubaftener!

I foråret 2014 havde vi møde med 
Skanderborg Kommune ang. jord-
stykket ved bro F og G, samt area-
let ved slæbestedet, hvor vores 
2 årige lejekontrakt var udløbet. 
Aftalen skulle genforhandles, og 
vi ville gerne have en aftale på 25 
år. I efteråret vendte kommunen 
så tilbage, og vi har fået en leje-
kontrakt på 25 år. Det har også 
taget flere år at få det igennem.

Samtidig lavede vi en ny an-
søgning om køb af et areal til 
udbygning af klubhuset. Det er 
det grønne trekantede areal, hvor 
vores grill står i dag. D. 29. okto-
ber 2014 blev det behandlet på et 
byrådsmøde, hvor det blev beslut-
tet, at vi kunne købe ca. 300 m² til 
kr. 80,- pr. m². Der var stor jubel 
i bestyrelsen, da vi fik tilladelsen 
til køb af arealet. Forarbejdet har 
været i gang gennem 2 formands-
perioder, inden det lykkedes. Nu 
skal der udarbejdes en ansøgning 
til byggetilladelse. Jeg vil gerne 
fremvise de skitser, jeg har lavet 
til kommunen. Det er ikke færdige 
tegninger, det er et forslag, der 
skal arbejdes videre med.
Skitsen viser, at der bliver mu-
lighed for at lave en stor dejlig 
terrasse, hvor vores flotte grill al-
lerede er placeret. Den vil komme 
i sit rette element. Bestyrelsen vil 
nedsætte et byggeudvalg, der skal 
tage sig af byggeriet. I skal nok 
komme til at høre meget mere til 
det, når vi kommer videre med 
det.

I løbet af efteråret blev køkkenet 
fornyet med nye INVITA ele-
menter. Igen med hjælp fra flere 
klubmedlemmer, til nedtagning af 
det gamle samt tilslutning af vand 
og afløb. Det var også tiltrængt. 
Det gamle var meget slidt.

Vi er ved at skrive en ”Emma 
Gad” som rettesnor for brug af 
klubhuset, så vi alle kan være her. 
Vi er mange, der bruger huset, og 
det er godt med alt det liv hernede.

I løbet af 2014 har der været man-
ge indmeldelser og udsædvanligt 
stort salg af bådpladser. Der har 
været stor interesse fra nye med-
lemmer for at melde sig ind i et af 
de mange udvalg, for der at gøre 
et frivilligt stykke arbejde.

Jeg kan ikke gøre det tit nok - at 
sige en stor tak til alle de frivil-
lige, der gør et kæmpe arbejde 
hernede, og der er jo mange måder 
at gøre tingene på. Støt op om de 
frivillige og husk på, at klubben 
og stedet er en dejlig perle vi har, 
og den skal vi passe meget på.

Skulle I være interesseret i at vide 
mere om bestyrelsens arbejde, 
kan I altid finde referater fra 
møderne på klubbens informati-
onstavle i klubhuset eller på vores 
hjemmeside.

HAVNEKONTORET    
v. Jes Hovind
Havnekontoret året 2014
Vi er 487 medlemmer
Der kom 33 nye medlemmer
Der har været 57 udmeldinger
Der er 22 pensionist medlemmer
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Der er 5 passive medlemmer
Der er handlet 17 bådpladser og 
pt. 4 stk. til salg i 2015

Ventetiden på køb af pladser er pt. 
5 til 6 år, men vil sandsynligvis 
blive reduceret lidt ved indførelse 
af gebyr for at stå aktivt på listen. 
Der er pt. ca. 2-3 års ventetid på 
lejepladser. 6 medlemmer har 
stillet deres plads til rådighed for 
havnekontoret.

Priser på bådpladser er ikke op-
skrevet i 2015. Forsikringen er 
også uændret.
Ry Marinas gæster har betalt for 
87 overnatninger i 2014.
Automaten har kørt uden de store 
vanskeligheder i 2015. Ny kortlæ-
ser er monteret.

Og nu til beretningen fra de for-
skellige udvalg i Ry Bådlaug.
Disse udvalg er jo hele grundlaget 
for, 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. Samtidig 
gør dette arbejde det også muligt, 
at holde de daglige udgifter nede.
Og jeg kan ikke sige det ofte nok: 
En stor tak til alle udvalgsfor-
mænd og alle de folk, der står bag 
ved og gør det store fantastiske 
arbejde.

SKRALDEBÅDSUDVALGET.
v. Jørn Jensen
2014 har været et godt år for skral-
deholdet. Der er samlet 240 sække 
affald. Derudover er der samlet en 
del skrammel, som ikke hører til 
derude. Der er åbenbart nogen der 
synes, at madrasser, telte, griller 
og gulvtæpper er noget, andre 
bare kommer og fjerner. 

Derudover er der klippet grene 
og ryddet op ved samtlige broer. 
Og ellers er servicebåden ”Futte” 
brugt til masser af andre opgaver.

MILIJØUDVALGET
v. Per Nielsen
Der er blevet sprøjtet for edder-
kopper 2-3 gange. Der er kommet 
ny slange på toilet suget, pumpen 
har kørt fint. Der er blevet sprøjtet 
for alger på broerne, inden bådene 
kom i vandet. Ellers har der ikke 
været problemer, alt har kørt godt.

REDAKTIONSUDVALGET
v. Christian Medom
Det var 22. årgang for Ank´ret, 
der igen udkom med 4 numre med 
hver 16 sider. Udgivet i marts, 
juni, september og december.
Det er udvalgets ambition at støtte 
klubbens liv og vækst. Klubbladet 
og hjemmesiden er Ry Bådlaug og 
Ry Marinas ansigt udadtil. Des-
uden orienterer vi medlemmerne 
om klublivet, arrangementer og 
praktiske oplysninger om forhold 
på Marinaen. Vi fortæller også 
om bestyrelsens væsentlige be-
slutninger.   

Udvalget består af 6 faste med-
lemmer, samt medlemmer, der 
bidrager med artikler, oplysninger 
og fotos. Det glæder redaktionen 
hver gang, der kommer reaktioner 
fra medlemmerne. Stort og småt. 
Ris og ros. 

Klubbens hjemmeside kører nu 
på 3. år. Der blev talt omkring 
38.000 opslag i 2014, hvilket er en 
stigning fra 2013. Siden giver alle 
nødvendige oplysninger omkring 
klubbens og marinaens drift. En 
god og nyttig vejviser. Også ved 
tilmeldinger til arrangementer. 
Det er især for medlemmer, der 
ikke har bopæl tæt ved klubhu-
set, hvor tilmeldingslisten på 
opslagstavlen før var den eneste 
mulighed.   

HUS OG PLADSUDVALGET
v. Jørgen Laursen
Parkeringspladsen er renoveret 
med bomme og kantsten samt 
nyt ral. Søbredden er oprenset. 

Der er sprøjtet for edderkopper 
og ukrudt. Græsplænen er blevet 
slået flittigt, der er foretaget be-
skæring af bevoksning. Tagrender 
er renset og grillen og udstyret 
er renset efter sæsonslut. Dejlig 
sæson med masser sol og masser 
af græs.

NAVIGATIONSUDVALGET
v. Kaj Rasmussen
Navigationsudvalget har i april 
2014 arrangeret et besøg ved Sø-
værnets Operative Kommando i 
SOK’ s operationscenter i Aarhus. 
På grund af en deltagerbegræns-
ning på 25 personer var der ikke 
plads til alle. Derfor påtænkes et 
nyt arrangement måske allerede 
i 2015.

Til navigationsundervisningen 
denne vinter deltager 13 personer, 
der er indstillet til prøve sidst i 
februar. 

Hvis der bliver tilstrækkelig til-
slutning, er der planer om etab-
lering af et VHF/DSC – kursus. 
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Henvendelse kan ske på havne-
kontoret.

MALERUDVALGET
v. Else Jensen
Malerpenslerne er blevet svunget 
godt i det forgangne år. Borde/
bænke på terrasserne, alt det 
røde på Skimminghus samt ser-
vicebygningen på de to mest 
udsatte sider samt bænken ved 
servicebygningen er blevet malet. 
Skiltet på servicebygningen har 
været nede og er blevet slebet 
og lakeret 8 gange. Her i foråret 
går vi i gang indenfor i klubhuset 
med diverse lister og paneler. 
Kortrummet (med automaten) 
udenfor skal males på indersiden 
samt de to manglende sider på 
servicebygningen. 

BROHOLDET
v. Bjarne Knudsen
Den 29. november 2014, kom vi 
i gang med broarbejdet. Vi var 
et lille hold der mødte op lørdag 
morgen, efter bestyrelsens jule-
frokost aftenen før, så om det var 
på grund af en festlig aften eller 
hvad, ja det står lidt uklart, for 
da vi kom for at arbejde, stod der 
desværre ingen morgenkaffe klar 
til os, så der må være sket nogle 
misforståelser. Men vi er jo nogle 
brobisser, så vi gik selvfølgelig 
i gang alligevel. Heldigvis kom 
vores kok, så vi fik en god fro-
kost bestående af stegt flæsk med 
persille-sovs.

Ved Futte-broen er der lavet nye 
dæk samt udskiftet en pæl, og 
ved Handicap-broen blev dækket 
udskiftet. Arbejdet skrider frem 
som det skal.

SIKKERHEDSUDVALGET
v. Flemming Sommer
Året 2014 har været et fantastisk 
”stille” år, forstået på den måde, 
at stort set alle både i Ry Marina 
har levet op til havnereglementet.
Vi er sikre på, at denne forbedring 

skyldes en mere målrettet indsats 
fra sikkerhedsudvalget, samt at 
medlemmerne har læst ”Havnens 
Emma Gad”. Vi kan også konsta-
tere, at de fejl, som blev noteret, 
er rettet/udbedret meget hurtigt.

Sikkerhedsudvalget er i kon-
stant samarbejde med ”FLID” 
(Foreningen af Lystbådehavne i 
Danmark) om at forbedre sikker-
heden i havnen.  Projekt ”Sikker 
Havn” vil løbende blive udviklet 
med flere forskellige tiltag i løbet 
af året.

Sikkerhedsudvalget har der-
udover arbejdet med løbende 
vedligehold af beredskabsplan, 
løbende vedligeholdelse af før-
stehjælp materiale samt check af 
gasinstallationer i bådene   

Vi vil gerne opfordre alle til at 
komme frem med forslag og ideer 
til sikkerhedsudvalget arbejde. 

FEST OG AKTIVITETSUD-
VALGET
v. Jane Andersen
Året for festudvalget startede 
med standerhejsning, hvor der var 
mødt omkring 80 medlemmer op.
Vi har haft 3 klubaftner, hvor vi 
fik fortalt og set billeder fra vores 
medlemmers oplevelser, som de 
havde haft på havet. 

Sommerfesten som stod i Spansk 
Tema, hvor der blev serveret pa-
ella og tequila :o). 

Familiedagen var en hyggelig 
dag, hvor vores børn kunne op-
leve pirater og komme på skatte-
jagt. Og ikke mindst Helene, som 
malede og lavede mange kreative 
ting sammen med børnene. 

Musik på havnen blev afholdt, 
men desværre er det et meget lille 
antal medlemmer, der kommer 
denne dag, så derfor er det i år 
fjernet fra vores arrangementer. 

Endelig afholdt vi standerstryg-
ning.

Det var så beretningen fra ud-
valgene i arbejde i 2014. Det var 
nogle af de vigtigste hovedop-
gaver i bestyrelsesregi. Men der 
foregår jo også et brosamarbejde 
med Silkeborg Sejlklub og Silke-
borg Motorbådsklub. Her er vores 
egen repræsentant Leo Nielsen.

BROSAMARBEJDET
v. Leo Nielsen
Året 2014 er i det store hele for-
løbet godt. Broerne er i god stand, 
og var med en enkelt undtagelse 
klar til sæsonstart.

Der var i foråret nogen debat om, 
hvornår broerne skulle være sæ-
sonklar. Dette blev også drøftet på 
fællesmødet mellem klubberne. 
Brosamarbejdets vedtægter siger 
senest 1. juni. Det må jo natur-
ligvis gerne være før, hvad det 
heldigvis som regel også er.

Det har været en stor succes at 
sende et arbejdshold med service-
båden ”Futte” rundt for at studse 
smågrenene ved broerne. Holdet 
udvidede endog opgaven til også 
at lave et par reparationer under-
vejs, hvilket var rigtig godt. Vi har 
en aftale med naturstyrelsen om, 
at beskæring må arbejdsholdet 
godt foretage under det ansvar, 
at det foregår rigtigt og skånsomt. 
Det gælder selvfølgeligt stadigt, 
at vi som gæster, ved anløb af 
broerne, generelt ikke må skære 
i træer og buske.

Renovationsindsamlingen har 
forløbet fint, i særdeleshed fra 
Ry-siden. Indsamleren fra Silke-
borgsiden, Viggo, har haft nogle 
problemer med skovsvin, og han 
har måttet rydde op flere steder. 
Vi er klar over, at det ikke er 
medlemsbåde. Det er kanogrup-
per, der ikke kan tage deres affald 
med retur. Det er jo desværre nok 
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et problem, vi må leve med.

Brosamarbejdet afventer fort-
sat, hvad der vil ske i området 
omkring ”De Små Fisk”, bro 
12. Vi har for år tilbage søgt om 
forlængelse af bro 12 samt at 
flytte bro 12A tættere på bro 12. 
Vi har imidlertid ikke hørt fra 
kommunen, antagelig på grund af 
det igangværende projektarbejde 
omkring ”Vandvejens Partner-
skaber”, der ligeledes har fokus 
på stedet.

Vinteren var ikke hård ved bro-
erne, så skaderne var begrænsede. 
Der var derfor en god økonomi 
for brosamarbejdet. Ved fælles-
mødet blev det derfor foreslået, 
at nedsætte kontingentet til 125 
kr. pr medlem.  Vi satser så på, 
at den kommende vinter viser sig 
lige så god. 

Inden næste sæson vil følgende 
broer blive total renoveret: bro 27, 
bro 33, bro 56 og bro 53 (Rosvig). 
Ved fællesmødet blev det beslut-
tet at hæve brohøjderne med 10 
cm fra de nuværende 50 cm over 
vandspejlet til fremtidig 60 cm 
over vandspejlet.  Ændringerne 
vil ske løbende, når broer total-
renoveres. 

Det var så årsberetningen for Ry 
Bådlaug 2014, og her med vil jeg 

gerne som formand takke for det 
store stykke arbejde, der er blevet 
ydet fra medlemmernes side, for 
at klubben kan fungere som en 
velfungerende klub. Og en stor 
tak til alle de frivillige medlem-
mer, der er i udvalgene samt en 
tak for et godt samarbejde til be-
styrelsen. Og nu vil jeg overlade 
ordet til dirigenten Gert Nøjsen:

Folk der holder:
• Jørgen Laursen - Hus og Plads-
udvalgsformand. (Siden 2012)
• Jane Andersen – Festudvalget. 
(Siden 2012)
• Tommy Jensen – bestyrelsessup-
pleant. (Siden 2014)
• Jørn Jensen – bestyrelsessup-
pleant og medlem. (Siden 2007)
• Kurt Jensen – bestyrelsesmed-
lem og havnefoged. (Begge funk-
tioner siden 1989 – havnefoged 
indtil 2014)

Jeg vil godt se Jørn, og Kurt her 
oppe.

Jørn Jensen:
Jørn var bestyrelsessuppleant 
fra 2007 - 2009, hvor han blev 
valgt ind i bestyrelsen og har sid-
det frem til i dag. Vi siger tak til 
Jørn for hans indsats og for godt 
samarbejde.

Kurt Jensen:
Kurt har været bestyrelsesmedlem 

og havnefoged i 25 år og blev 
næstformand sidste år. Kurt har 
gjort et kanon stort stykke arbejde 
inde på havnekontoret.

Begge medlemmer fik overrakt 
hædersgave.

Afslutning
Inden jeg siger tak for i aften, vil 
jeg blot oplyse at det konstitueren-
de bestyrelsesmøde for den nye 
bestyrelse og udvalgsformænd er 
tirsdag d. 24/2 2015. Bestyrelsen 
mødes kl. 18,00 og udvalgsfor-
mændene mødes kl.19,00.

Tak for fremmødet til SMK og 
SSK.

Vi går et par spændende år i 
møde med byggeri, så jeg håber 
på en stor tilslutning til det store 
spændende projekt. Så holder 
bestyrelsen jo nok et rejsegilde og 
en stor fest, når det bliver færdigt.

Og hermed siger jeg tak for god 
ro og orden her på generalfor-
samlingen i Ry Bådlaug og tak 
for i aften.

Kan I mærke det? - foråret er 
lige om hjørnet. HUSK at der er 
standerhejsning om kun 40 dage.
Der er klubaften d. 3/3 med klar-
gøring af båden som emne.

Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug 
d. 17. februar 2015
I år deltog ca. 130 medlemmer i 
generalforsamlingen, heraf 61 A 
medlemmer og 27 B medlemmer,

Formand Jesper Madsen bød 
velkommen, også til de frem-
mødte repræsentanter for SSK 
og SMK, og udtrykte sin glæde 
over det store fremmøde. Han 
foreslog Gert Nøjsen som dirigent 

for aftenen og denne blev valgt. 
Gert takkede for valget, lovede 
til gengæld en omgang øl – og 
konstaterede at indkaldelsen var 
udsendt i tide. Han nævnte to 
ændringer til dagen dagsorden: 
Tommy Jensen (suppleant) og 
Kurt Jensen (bestyrelsesmedlem) 
havde besluttet sig for ikke at 
stille op. Leo Nielsen er (som 

suppleant) indtrådt i bestyrelsen 
i resten af perioden (til feb. 2016).

Jesper gennemgik beretningen for 
det forgangne år og takkede for 
det store arbejde, der var blevet 
ydet af alle de frivillige. Årsbe-
retningen blev godkendt af de 
fremmødte. Der var en forespørg-
sel ang. bådpladser/ventelister/
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ventetider, som blev besvaret og 
forklaret af havnefogeden.
Hovedtallene for marinaens og 
bådlaugets årsregnskaber og 
budgetter blev gennemgået af 
kasserer Birgit Bak. 

Birgit gennemgår tallene

Kontingent, indskud og havneaf-
gifter er også i år uændrede.
Regnskaberne og budgetterne 
blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag 
til ændringer af regulativ for Ry 
Marina.

Bestyrelsesmedlemmerne Jesper 
Madsen og Jørn Jensen var i år 
på valg. Jesper Madsen blev gen-
valgt. Jørn har valgt at stoppe som 
bestyrelsesmedlem. Lene Winther 
blev foreslået og valgt.

Bestyrelsen for det kommende år 
ser derfor således ud:
Jesper Madsen
Jes Hovind
Birgit Bak
Leo Nielsen
Lene Winther

Jan Ustrup og Bjarne Knudsen 
blev valgt til posterne som besty-
relsessuppleanter.

Udvalgsformændene for det kom-
mende år:
Hus- og pladsudvalget, Bjarne 
Rasmussen (afløser Jørgen Laur-
sen).
Fest – og aktivitetsudvalget, Kim 

Lindhardt Andersen (afløser Jane 
Andersen).
Broudvalget, Bjarne Knudsen.
Navigationsudvalget, Kai Ras-
mussen.
Sikkerhedsudvalget, Flemming 
Sommer.
Miljøudvalget, Per Nielsen.
Malerudvalget, Else Jensen.
Redaktionsudvalget, Christian 
Medom.   
Servicebåden „Futte“, Jørn Jensen 
Sekretær, Lisbet Jakobsen.

De to revisorer Knud Nielsen og 
Egon Bach samt revisor-supple-
anten Jørgen Schultz blev alle 
genvalgt (in absentia).

Der var indkommet et forslag 
om at formand, havnefoged og 
kasserer skulle vælges direkte 
på generalforsamlingen. Ifølge 
regulativet – og praksis – konsti-
tuerer bestyrelsen efter general-
forsamlingen sig med formand, 
næstformand og kasserer og skal 
så efterfølgende ansætte en hav-
nefoged. Da forslaget altså delvist 
beroede på en misforståelse, blev 
det trukket tilbage. 

Leo Nielsen orienterede derefter 
om status mht. mulighederne for 
at købe et jordareal af Skander-
borg kommune. Kommunen har 
endelig tilbudt, at vi kan købe et 
jordareal på ca. 300 m2. Købsmu-
ligheden kan alene aktualiseres til 
modernisering/udvidelse af Skim-
minghus, og under de forhold at 
bygningens visuelle billede fra 
søsiden bevares. I forbindelse 
med forhandlingerne har besty-
relsen udarbejdet en råskitse, som 
blev vist frem. Herunder også 
en fremlæggelse af den videre 
plan. Bestyrelsen sørger for at 
færdiggøre købet, opmålingerne 
og tilskødningen, som tiltrådt 
af generalforsamlingen i 2005. 
Herefter projekteres og budget-
teres projektet. Der udarbejdes 
en tids- og finansieringsplan. Det 
hele fremlægges på næste gene-

ralforsamling 2016 med henblik 
på generalforsamlingens accept.

Jesper Kudsk repræsenterede 
SMK og takkede for det gode 
samarbejde. Også repræsentant 
for SSK, Rasmus Hjort, takkede 
for det gode samarbejde og ikke 
mindst brosamarbejdet. Han 
foreslog at klubberne overvejede 
at samarbejde om deres uddan-
nelsestilbud.

Der var stor tak til Jørgen Laur-
sen (hus- og pladsudvalget), Jane 
Andersen (festudvalget), Jørn 
Jensen (bestyrelsesmedlem) og 
Tommy Jensen for deres store 
arbejdsindsats.

Jørn takkes for indsatsen

Leo holdt en fin tale til Kurt Jen-
sen, som i år har valgt at stoppe 
efter en meget lang årrække som 
bestyrelsesmedlem. Kurt har også 
fungeret som havnefoged gennem 
mange år. Leo takkede for et godt 
samarbejde. Det efterfølgende 
store, taktfaste bifald fra lokalet 
viste tydeligt medlemmernes 
anerkendelse af den uvurderligt 
store indsats, Kurt har ydet for 
klubben.

Mødet sluttede kl. 21.20. 
Formanden nævnte til sidst, at 
der er konstituerende bestyrelses-
møde den 24. feb. kl.18.00. 
Udvalgsformændene inviteredes 
til at komme kl.19.00.

Festudvalget havde sørget for kaf-
fe med gode boller og æblekage! 

Ref. LJ
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af kloakken på dem. Kvalkved 
buske står der en hel del af rundt 
om Skimminghøj Pladsen, og 
langs med vejen ned til havnen. 

De blev plantet af kommunen, 
dengang vejen og pladsen blev 
anlagt.
For et par vintre siden så jeg en 
halv snes silkehaler der sad og åd 
kvalkved bær på buskene mellem 
vejen og banen. I øvrigt bliver jeg 
altid så glad ved at se silkeha-
lerne. De er nogle imponerende 
flotte fugle, der ser sydlandske 

Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet 

Foråret er på vej. Det er der 
overhovedet ingen tvivl om – 
Jeg så nemlig 10 stære på selve 
Kyndelmisse dag den 2. februar 
= midvinter – hvis I ikke lige 
husker, hvilken dag det drejer sig 
om. Og selvom det ikke stormede 
den dag, men først fem dage se-
nere, tror jeg alligevel på vi får 
tidligt forår. Og i dag så jeg mere 
end tusinde gæs der trak her hen 
over Ry. Imponerende at se så-
dan omkring fire-fem tusinde kg 
gåsesteg der svæver ubesværet af 
sted i V-formationer deroppe. Og 
skovduerne ovre i naboens store 
bøgetræ, som jeg sidder og kig-
ger på fra mit køkkenvindue ved 
morgen te´en, viser osse tydelige 
tegn på forår – Hun er stadig 
lidt reserveret og flytter sig, når 
due-manden kommer for nær, og 
det gør han jævnligt – sådan er 
vi hankønsvæsener jo heldigvis 
indrettet – at vi ikke giver op ved 
de første ti – tyve afvisninger.
Jeg må have haft besøg af nogle 
vintergæster en dag i forrige uge, 
hvor jeg ikke var hjemme, og det 
kan næsten ikke have været andet 
end silkehaler. Fordi mine fliser 
ude under det store birketræ var 
ganske overplettede af røde bær 
rester og frø, der stammede fra 
kvalkved. De er giftige for vore 
maver, hvorimod fuglene godt 
skulle kunne tåle at spise dem, og 
dog – Så har silkehalerne måske 
haft ”myldrebæ”, siden bærrene 
var kommet delvis ufordøjede ud 

ud, selvom de yngler helt oppe 
i det nordlige Skandinavien og 
Sibirien, og kun holder vinterferie 
her hos os. Hvis man går på nettet 
står der, at silkehalerne fortærer 
store mængder af de gærede bær, 
der sidder tilbage på træer og 
buske om vinteren, uden at de 
bliver synligt berusede – Selvom 
bærrene indeholder op til 2,5 % 
alkohol – ”Og det kan de tåle, 
fordi de genetisk er forsynet med 
en stor lever, der gør dem i stand 
til at omsætte spritten” – Fangede 
I den? Måske skulle I til at inte-
ressere jer lidt mere for naturme-
dicin, og så prøve at finde ud af, 
hvordan I får en stor lever.
Ellers er det jo en meget mild 
vinter, vi oplever. Den første 
sne kom julenat, men forsvandt 
hurtigt, kom så igen og dækkede 
jorden med op til 5 cm sne uge 3, 
der smeltede bort i uge 4. Og her 
i anden og tredje uge af februar 
har vi igen plus grader.
Her ved vinterens slutning går jeg 
og glæder mig til, at de spanske 
kørvel, brændenælderne og skval-
derkålen stikker nye friske skud 
op af jorden, så jeg kan komme til 
at leve vildt igen. Sidste år havde 
jeg over 40 små pakker med 
blancherede brændenælder i fry-
seren, men de slap op inden nytår. 
De stammede fra ligeså mange 
ture, hvor jeg havde været ude at 
samle, og så spist flødestuvede 
brændenælder samme dags aften. 
Når jeg samler nælder i april, maj 
og juni, klipper jeg altid toppen 
med de fire øverste blade, så der 
er til to måltider – Mere kan min 
ryg ikke holde til længere. Og når 
de så er blancheret et minut i ko-
gende vand (uden salt) hælder jeg 
dem over i sigten, presser væden 
ud og deler klumpen, så der er 
den ene halvdel til fryseren. Den 
anden halvdel skærer jeg groft i 
to retninger og tilbage i gryden 
igen, og så kan man selvfølgelig 
lave en opbagning ligesom til 
spinat, men en slat piskefløde og 
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bådpladser, hvor bådenes størrelse 
voksede, når medlemmerne med 
kort varsel skiftede bådtype.
Men også som medlem af klub-
bens bestyrelse har Kurt i lige så 
mange år gjort en stor indsats. 
Ingen møder var færdige eller be-
slutninger taget, før Kurts mening 
om dette eller hint var tilkendegi-
vet. Med sin beskedenhed og sit 
tilbageholdende væsen, kunne 
medlemmerne ind imellem være 
i tvivl om, hvorvidt han havde 
forstået spørgsmål eller ønsker på 
havnekontoret. Men når ønskerne 
næste dag blev imødekommet og 
spørgsmålene besvaret, var ingen 
i tvivl om, at tingene blev admi-
nistreret med kyndighed og ikke 
mindst stor hjælpsomhed. Kurt 
ønskede ikke at genopstille til 

lidt sukker i, (og stadig ingen salt, 
da det smager forkert) og så lader 
det simre 5 – 10 minutter, så er 
det klar til at spise til hvad som 
helst. Samtidig får man jo et or-
dentligt skud naturlige vitaminer 
og mineraler. ”De små onde – ” 
eddernælderne”, der kommer hen 
på sommeren, er endnu bedre. 
Der tager jeg de øverste 10 – 15 

cm med stilk, blade, blomster, 
frø altså det hele, og giver dem 
samme behandling. Men her und-
lader jeg at røre ved nælderne med 
bare hænder, og hvis I spørger 
hvorfor – Så bare prøv det selv. 
Der er selvfølgelig mange andre 
måder at spise nælder på, det kan 
I læse om på nettet. Men når I 
ligger fortøjet ved en broerne ude 

i sø systemet, er det en hurtig og 
nem måde at skaffe sig grøntsager 
på, og de gror næsten alle vegne.
Og her til slut et stort primatvræl 
”Ju hue” – Nu sejler vi inden 
længe ind i foråret og sommeren 
2015, så kan det ikke blive meget 
bedre. 
                                 Svampe Kurt

Efter grundige overvejelser, stop-
pede tidligere havnefoged Kurt 
Dan Jensen sidste år sit job på 
havnekontoret efter mere end 25 
år på pladsen. Fra betragterens 
plads var det vist ikke nogen nem 
beslutning. Kurt havde gennem 
årene opbygget et system, så klub-
bens administration med ind- og 
udmeldinger samt bådpladser, 
forløb med tilfredshed. Med 
baggrund i sin ingeniøruddan-
nelse blev Kurt fortrolig med de 
krævende IT systemer, samt det 
til tider indviklede system med 

Havnefoged 
på pension

JUNI
Lørdag den 13/6 kl. 10.00
Familiedag
Deltag i en dejlig dag. Aktiviteter 
for børn og barnlige sjæle. Skat-
tejagt, snobrød, hoppeborg mv. 

Tilmelding og yderligere infor-
mationer:  
Havnekontoret, opslagstavlen i 
klubhuset eller www.rymarina.dk

APRIL 
Tirsdag den 14/4 kl. 19.00
Klubaften. 
Sikkerhedsaften.
Klargøring af båd.

MAJ
Tirsdag den 5/5 kl. 19.00
Klubaften med bestyrelsen
En aften, hvor alle kan få en dia-
log med bestyrelsesmedlemmerne 
og fremkomme med ideer og for-

Arrangement kalender
slag til klubben. Nye medlemmer 
har chancen for en god orientering 
om klubbens mange forhold. 
Samtidig vil klubbens faciliteter 
blive fremvist.

Lørdag den 30/5 kl. 18.00
Sommerfest
Årets fest i Ry Bådlaug. En ud-
søgt middag med efterfølgende 
dans til levende musik. Der er  
rift om pladserne, så meld dig til 
i god tid. .

bestyrelsen, og kan nu endelig få 
mere tid til sit eget sejlerliv i Tres-
fjorden på søerne sammen med 
Else, familien og gode venner. 

Christian Medom

Tak for indsatsen, Kurt!
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Da vi på årets generalforsamling 
blev orienteret om de nye tiltag 
med grundkøb og den planlagte 
udvidelse af klubhuset, blev jeg 
fyldt med glæde over klubbens 
udvikling fra dengang, der lå lidt 
småbåde i sivene, til det der i dag 
kendetegner Ry Bådlaug. 
Tilbage i halvtredserne husker 

jeg søndagsturene til Bådhavnen 
og videre langs søbredden til 
Skimminghøj som noget ganske 
særligt, og sådan har vi det hel-
digvis også i dag, når vi ”låner” 
børnebørnene og går den samme 
tur.
Jeg tænker med en smule stolthed 
på, at såvel området som klub-
bens medlemmer, over for byens 
borgere signalerer, at vi er glade 
for at få lov til at være her, og at 
vi skal gøre hvad vi kan, for at 
byens borgere fortsat har glæde 
af at færdes på promenadestien. 

Vi har en velfungerende moderne 
havn, der ikke står tilbage for no-
gen anden havn i landet, og med 

I gamle dage…

den kommende udvidelse af klub-
huset, så bli’r det ikke bedre… 

Med alderen, er det efterhånden 
blevet sådan, at nostalgien tager 
mere og mere over. Det har jeg 
det også fint med, men det er nok 
værre for alle andre med al den 
snak om gamle dage.

Alligevel vover jeg 
pelsen, for selvom 
mange medlemmer 
husker, hvordan det 
var for år tilbage, så 
er der nok en del nye 
medlemmer, -yngre 
og udenbys, der ikke 
ved så meget om 
havnens og søernes 
historie.

I tidernes morgen, 
før Ry Mølle blev 
etableret med op-
stemning af vandet, 
løb Gudenåen igen-
nem det, vi i dag 

kalder Bådhavnen. Åen løb hen 
langs bredden forbi området, hvor 
Skimminghus i dag ligger, videre 
over langs Roklubbens klubhus 
og slyngede sig derfra tilbage, bag 
om Kaninøen videre ud i Birksø. 

Ry Mølle
Engang i middelalderen, etable-
redes, sandsynligvis af munke fra 
Øm Kloster, en opstemning med 
et overgangssted, fiskegårde og en 
vandmølle, på det sted hvor vejen 
også i dag går over Gudenåen ved 
Ry Mølle. 
Vandkraften ved Ry Mølle, har 
gennem tiderne dannet grobund 
for flere virksomheder, bl.a. møl-
leri til korn, træskofabrik og træ-

sliberi. Udover den industrielle 
produktion, havde møllen også 
indtægter i form af bropenge samt 
ved ålefangst i de dertil indrettede 
ålekister.
I dag er der ikke mange ål i sø-
erne, men jeg husker fra 70’erne, 
at der på en enkelt nat, når vejret 
var tilpas, kunne løbe op mod 
1000 kg ål i kisterne. Åleværket, 
som det også kaldes, er nyreno-
veret her efter årtusindskiftet og 
fungerer i dag efter nogenlunde 
de samme principper, som det har 
gjort i flere hundrede år. 
Rye Mølles Åleværk har status 
af at være ”kongelig privilege-
ret”, hvilket er bekendtgjort i et 
fæstebrev fra 1752, der fortæller, 
at retten til fiskeri i Gudenåen 
og søerne mellem Mossø og Ry, 
tilfalder ejeren af Ry Mølle.
Udover fiskeriet i åleværket, har 
der i mange år været tilknyttet 
en forpagter af fiskevandet der 
tilhørte møllen.
Ved elektricitetens indførelse 
blev der etableret to turbiner til 
el-produktion for møllens drift 
samt forbrugere i Gl. Rye og Ry. 
Turbinerne er i drift den dag i dag.

I træsliberiet omdannede man 
ved slibning træstammer til en 
træmasse, det blev benyttet til 
papirproduktion. Da der ikke var 
papirproduktion på Ry Mølle, 
blev træmassen udtørret og pres-
set til blokke, der let kunne trans-
porteres videre.

Da træskofabrikken blev grund-
lagt, var der mange gode træsko-
mænd i omegnen, og på et tids-
punkt blev der årligt produceret 
ca. 90.000 par træsko af op til 20 
træskomænd på dag- og nathold.
Træskofabrikken blev i 1918 
flyttet til Siimtoften, der hvor 
Kvickly i dag ligger. Flytningen 
blev senere starten til Ry Mølles 
Fabrikker, der etablerede sav-
værk, imprægneringsanstalt, træ-
uldsproduktion og tømmerhandel. 
Træskoproduktionen stoppede i 

Kai Rasmussen
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20’erne, træuldsfabrikken brænd-
te i 50’erne og i dag er tømmer-
handelen flyttet til industriområ-
det som Ry Tømmerhandel.

Bådhavnen
I forbindelse med opstemningen 
af vandet ved Ry Mølle opstod 
den ”lomme”, hvor rutebådene i 
dag hører til, det som i daglig tale 
kaldes Bådhavnen. 

Yderst i havnen etablerede Hjej-
leselskabet en anløbsbro, hvorfra 
der var forbindelse til Silkeborg. 
Det var Drewsen, papirfabrikkens 
ejer, der indsatte en dampbåd på 

strækningen før jernbanen blev 
anlagt. Hjejleselskabet sejlede 
til Ry indtil 20’erne, hvor Ry Tu-
ristfart med to både startede ruten 
til Hotel Julsø. Den ene var Gl. 
Turisten. I dag har Hjejleselskabet 
overtaget Ry Turistfart og driver 
nu igen al turistfart med rutebåde 
på søerne.

Havneområdet har altid fungeret 
som et åndehul for byens bebo-
ere. Det første bolværk var af træ 
og ikke ført helt ind i bunden af 
havnen. Senere blev der etableret 
små broer i den inderste del med 
udlejningsbåde, -robåde, der 

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.

Havneafgift og kontingent
Også i år vil bestyrelsen annul-
lere samtlige medlemsskaber, 
der ikke efter et enkelt påkrav er 
betalt. Manglende betaling – ef-
ter påkrav vil konsekvent blive 
betragtet som eget ønske om 
udmeldelse. 

Registrering af båd.
Du skal selv sørge for, at forny 
bådens registrering i gudenåsy-
stemet. Betaling gælder for et år 
og kan fornyes på www.baad.
gudsam.dk  

Bundvandspumpen.
Afbryd pumpen, når din båd er 
i søerne, så eventuel bundslam/
brændstof IKKE pumpes ud i 

Kort & Godt!
søerne. Benyt bundsuget på ser-
vicebroen. 

Redningsveste
Husk at kontrollere, om der er 
det fornødne antal redningsveste 
ombord. Der SKAL være red-
ningsveste til ALLE ombordvæ-
rende, og vestene skal svare til 
størrelse og vægt på de ombord-
værende personer. Husk også 
at tjekke gaspatronens holdbar-
hedsdato.

Affaldshåndtering
Affaldsstativerne langs prome-
nadestien er ikke opsat til affald 
fra bådene. Benyt den blå con-
tainer.

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

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

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.

Forsikringer
For medlemmer af Ry Bådlaug, 
er der et krav om at ALLE er 
med i den kollektive ansvars-
forsikringsordning. Bådejerne 
afkræves automatisk et beløb til 
den kollektive ansvarsforsikring.

Dit havnekontor
Mangler du søkort, brokort, die-
selolie eller er der noget du er i 
tvivl om, så kom ind på havne-
kontoret 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.

kunne lejes fra Havnekiosken. 
Området har også altid tiltrukket 
mange turister. I sin tid var der 
to iskiosker og det område hvor 
pavillonen ligger, blev anvendt 
til lejrplads. 

Nå men!!! Hvad var det nu vi kom 
fra? Det hele startede jo bare med, 
at jeg kom til at tænke på søndags-
turene tilbage i 50’erne, dengang 
en is til en krone næsten var for 
stor, men smagte himmelsk…

Kai
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Ærede læser, som fortalt i sidste 
udgave af Ank´ret, var det gode 
skib Celina efter 12 dages sejlads 
i fantastisk vejr fra Danmark, gen-
nem Tyskland nået til Grou i Hol-
land. Efter måltagning til kaleche 
og besøg på værftet havde vores 
hollandske venner, Otto og In-
neke, arrangeret en spændende 
biltur rundt til en række af deres 
yndlingssteder, hvor vi bla. be-
søgte en by ved bredden af Issjel-
meer, hvis navn, uærbødigt ud-
trykt, nærmest lyder som en, der 
i et anfald af søsyge ofrer til 
havguderne, nemlig Urk. Ifølge 
Otto lyder det hollandske sprog 
som dyrelyde blandet med en-
gelsk, tysk og dansk. Den ind-
holdsrige dag blev afsluttet i deres 
dejlige sommerhus med en god 
middag frembragt af Inneke, og 
ved den efterfølgende kaffe og 
rom blev der kigget på kort og 
foreslået alternative bådruter, som 
vi senere skulle få glæde af. Til 
sommerfesten i bådlauget havde 
vi aftalt med Jes og Jonathan, at 
det kunne være hyggeligt, hvis de 
kom på besøg, så vi kunne vise 
dem noget af den udgave af Hol-
land, vi er begejstrede for. De 
havde stukket stævnen indenfor 
Holland i 2013, og turen ned gen-
nem Tyskland og den smule af 
Holland, de nåede at se, var ikke 
nogen rar oplevelse med heste-
bremser, alger og beskidt kanal-
vand i over 30 graders varme. Nu 
stillede det sig så heldigt, at Jes 
lige havde erhvervet sig en spritny 
Mercedes med alskens udstyr, så 
en tur på 7 timer var da ikke for 
noget at regne. Vi var sejlet fra 
Grou til Sneek som er en by på ca. 
30.000 indbyggere i det sydvest-

lige Friesland. Det var i Sneek, vi 
for en del år tilbage første gang 
sejlede i Holland i en lejet båd, og 
vi har siden været der en del 
gange, og synes vi kender og kan 
lide byen. Byen er gennemskåret 
af kanaler og har stort set alt, hvad 
man kan ønske sig indenfor gåaf-
stand. Der er markeder med tøj, 
kød, ost og grøntsager, der er re-
stauranter, modebutikker og det 
Frisiske søfarts museum. Vi har 
haft speciel fornøjelse af en for-
retningskæde der hedder Blok-
kers, som til meget moderate 
priser har næsten alt, hvad man 
kan tænke sig at mangle, eller 
opdager at man har glemt der-
hjemme: køkkengrej, batterier, 
viskestykker, elpærer, rengørings-
aggregater osv. Der hvor vi ”ple-
jer” at parkere båden, ligger der 
en veludstyret marineshop, og 
vand kan tankes forskellige steder 
på kanalerne til 1-2 euro for 150 
l. Og havnepenge beløber sig ty-
pisk til mellem 80 og 100 kroner. 
Dagen efter ankomsten til Sneek 
blev vi ringet op af Dijkstra sejl-
mageri som meddelte at nu var 
vores nye kaleche færdig (en uge 
før de aftalte 14 dage), og hvis vi 
lige ville oplyse dem om, hvor vi 
var, så ville de (uden beregning) 
komme og montere kalechen. 
Hurra! Det var jo herligt, så 
kunne båden tage sig godt ud, når 
Jes og Jonathan ankom senere på 
dagen. Da gæsterne var blevet 
indlogeret, aftalte vi at sejle på 
sightseeing i området næste dag. 
Vi sejlede ud gennem den gamle 
”Wasserport” i Sneek med kurs 
mod syd og landede efter et par 
timers sejlads i Woudsend hvor vi 

indtog en forsvarlig omgang 
kaffe med kage og fik beset den 
gamle vindmølle og luftet skibs-
hunden. På vores videre færd mod 
den historiske by Sloten opstod 
der lidt dramatik, da vi i tæt trafik 
på kanalen i et skarpt sving obser-
verede en 22 fods åben sejljolle 
med fuld sejlføring i færd med at 
krydse sig frem gennem kanalen. 
Midt i svinget sejlede jollen di-
rekte ind foran en 40 fods tysk 
motorbåd, som måtte slå vold-
somt bak i forsøget på at undgå 
en kollision. Den stærkt under-
frankerede ældre skipper i sejljol-
len rejste sig i sine fulde 150 
centimeters højde iført en kap-
tajnskasket, han bestemt ikke 
havde kørekort til og begyndte at 
overfuse den lettere chokerede 
tyske bådfører. Vi havde i mel-
lemtiden også sat farten ned til et 
par kilometer i timen og listede os 
forsigtigt afsted forberedt på lidt 
af hvert og ganske rigtigt: da vi 
var lige ud foran jollen drejede 
han lige ind foran os, rejste sig 
igen op og begyndte på en ny re-
tirade. Det blev imidlertid skipper 
på Celina en tand for meget. Nu 
er Celina indrettet med en udmær-
ket skydeluge, og voldsomt irri-
teret røg jeg op og fik fortalt 
manden et par sandheder, hvoraf 
idiot og lignende gloser hørte til 
de pænere. Det havde den udmær-
kede effekt at manden betuttet 
satte sig og hans tre mand/dame 
store besætning flovt kiggede 
væk. Han led af den vildfarelse at 
når ”motor viger for sejl” så be-
tyder det, at man roligt kan par-
kere sund fornuft og godt sømand-
skab derhjemme, når man færdes 
på vandet for sejl. Det kan man 
ikke! Man har desuden i Holland 
i 2013 indført nye regler for in-
denvands færdsel med sejl der 
betyder, at sejlbåde ikke må 
krydse ind foran motorbåde i be-
færdede farvande. Således op-
muntrede nød vi resten af dagen i 
Jes og Jonathans gode selskab og 
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endte med at fortøje for natten ved 
en lille ø i Sneekermeer vi er be-
gyndt at kalde ”vores ø” da vi 
efterhånden har været der nogle 
gange. Når man færdes i Friesland 
er der mere end 300 lokaliteter, 
hver med indtil mange pladser, 
hvor man frit kan fortøje, hvis 
man fører en lille Marrekrite stan-
der til 10 euro, der gælder for et 
år. Marrekrite er en sammenslut-
ning af 20 frisiske kommuner,  
som arbejder for at holde en høj 
standard på liggepladser og færd-
selsmuligheder i det frisiske om-
råde. Der er fine anlægsbroer i 
naturen, der alle har regelmæssig 
renovation, men ikke vand og el, 
altså nogenlunde som på Silke-
borgsøerne. Søndag over middag 
kørte Jes og Jonathan tilbage til 
Danmark, og vi tilbragte de næste 
par dage i Grou, hvor vi så på 
forberedelserne til den årlig sej-
lads med de historiske skutsjer i 
selskab med Otto og Inneke. Et 
besøg af vores bådmægler fra 
2010, Homme Overvijk blev det 
også til. Efter et par dage i det 
dejlige naturreservat Alde Feanen 
var tiden inde til at vende skuden 
mod Tyskland, men nu som anbe-
falet af Otto og Inneke, ad den 
såkaldt ”staande mast route” som 
fører igennem den nord-vestlige 
del af Friesland. Det var en utrolig 
smuk tur i herligt vejr, og om af-
tenen nåede vi til et lille bådlaug 
ved navn De Waterwolf, der ligger 
på grænsen mellem Friesland og 
Nord-Holland. Vi havde besluttet 
at nu kunne vi efter en måned nok 
ikke vende vasketøjsbunken 
mere, så næste dag ville vi anløbe 
en stor marina i Groningen, hvor 
der ifølge vores havneguide var 
vaskefaciliteter. Nu har vi jo lært 
at man har en plan til man har en 
ny, så da havnemester Jan kom og 
bød os velkommen, spurgte han 
om det tøjvaskeri var det eneste 
der afholdt os fra at blive en eks-
tra dag. Det kunne vi jo bekræfte 
og så tilbød han minsandten (efter 

at have vendt det med havnefruen) 
at vaske vores tøj (3 hele maskin-
fulde i en gammeldags vaskestols-
maskine), hænge det til tørre i den 
friske luft og lægge det pænt 
sammen igen!! Alt sammen for at 
vi kunne blive og opleve en afde-
ling af et spændende solbådsræs 
med deltagere fra lande så langt 
væk som Arabien. Det kan man 
kalde kundeservice, og da der på 
den lokale pumpestation i dagens 
antidlige højledning også var ar-
rangeret en spændende udstilling 
om vand og miljø, var det i den 
grad værd at blive en ekstra dag 
for. Turen gik nu videre forbi 
Groningen og ud til en stor sluse 
og tidevandshavn ved byen Delf-
zijl, der ligger ud til den trafik-
kerede flod Emsen, som vi skulle 
op ad mod Tyskland. Et stykke 
oppe sejlede vi ad en sidegren, 
Leda, mod Elisabeth-Fehnkanal 
som kunne forbinde os med Kü-
stenkanal. Da vi var landet i et 
lille bådlaug, Loga, i rivende ti-
devandsstrøm, blev vi efter at 
have konfereret med et hjælpsomt 
tysk par, enige med os selv om, at 
det nok var bedst at sejle tilbage 
på Emsen og følge den op til vores 
gamle venner i Dörpen-Lehe. Vi 
havde regnet ud, at det ville tage 
cirka 1 time at sejle fra Loga til 
Emsen, og det ville passe med at 
vi var der lidt før tidevandet 
vendte, men den voldsomme 
medstrøm på Leda betød, at vi var 
på Emsen længe før strømmen gik 
vores vej. Farten var nu uendeligt 
langsomme 2-3 knob mod 9-10 
ned ad Leda! Vel at mærke ved 
samme antal motoromdrejninger. 
Nå pyt, vi skulle jo ikke skynde 
os, og efter et par timer hjalp det 
og farten steg til mere normalt 
niveau. Næste dag gik det ad Kü-
stenkanal til Oldenburg, hvor vi 
fik en super plads midt i den 
spændende historiske by. Vi blev 
modtaget, som var vi gamle ven-
ner af den vel omtrent firsårige 
havnemester, med klap på skulde-

ren og store smil, herligt. Olden-
burg er opkaldt efter det olden-
burgske grevskab, som det danske 
kongehus historisk set er stærkt 
forbundet med, og kan på det 
varmeste anbefales at anløbe. 
Byen er på 161.000 indvånere og 
har masser af seværdigheder og 
butikker. Vi blev også for en 
gangs skyld fristet til at gå ud at 
spise på en god restaurant, vi fik 
anbefalet af en rar tysk sejlerfrau. 
Så gik det ad Hunte til Elsfleth 
hvor vi næste morgen måtte op 
klokken 5.00  for at nå det indgå-
ende tidevand på floden Weser og 
havde en fin sejlads til en marina 
i Bremen, som flinke lokale sej-
lere i Elsfleth havde fortalt os var 
god. Bremen er stor! meget stor, 
og vi kunne sagtens have brugt 
endnu mere tid der end vi gjorde. 
Vi nåede dog at spise på den be-
rømte ”Rathaus Keller” dvs. det 
var nu på torvet ude foran i sol-
skinnet. Desværre havde skipper 
fået et voldsomt angreb af psoria-
sisgigt i den ene fod, hvilket ud 
over at være smertefuldt også gør 
det umuligt at bære fodtøj på 
grund af hævelsen. Med vanlig 
elegance havde føromtalte skip-
per naturligvis også glemt at få 
den receptpligtige medicin med 
,der kunne afhjælpe de værste 
gener. Nu var gode dyr rådne, men 
den kærlige skipperkone løb di-
verse apoteker på dørene og for-
klarede at det var ”notfalle” og 
minsandten om ikke der var et 
apotek der forbarmede sig. Pyha, 
turen var reddet indtil videre. 

Fortsættes i næste nummer...

På ynglingspladsen i Sneek
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Arbejdsgruppen bag klubmødet 
kunne score en succes, da 30 
medlemmer den 13. januar over-
værede et godt maritimt foredrag 
af Henrik Grønborg. Han hentede 
i 2005 en udfaset svensk mine-
stryger fra den svenske marine 

i Karlskrona. Skibet Svartlöga 
blev bygget i 1964, og fungerede 
indtil midten af halvfemserne som 
en del af det svenske kystforsvar 
under den kolde krig. 
Der gik omkring 9½ år med at 
ombygge fortøjet til et lækkert 

lystfartøj, der nu med 2 træmaster, 
borgspryd og godt 300 m² sejl lyd-
løst pløjer sig gennem bølgerne 
med en hastighed på 9 til 10 knob. 
Er sejlene nede, fremføres fartø-
jet med en 380 HK Volvo Penta 
dieselmotor. 
Med fotofremvisning fulgte vi 
med i indretning og aptering, hvor 
rummene kunne have været afbil-
ledet i Bo Bedre. Det så elegant 
ud, og man kunne tydeligt se, 
hvordan æstetikken var vægtet 
højt. Træerne til masterne var 
blevet udvalgt i Linå Vesterskov, 
hvor der blev fældet 2 stk. 138 år 
gamle Douglas graner, der efter 
7 ugers bearbejdning var klar til 
lakering og beslag. Kølformen, 
ror og ballast var blevet ændret, 
så fartøjet nu var egnet til at føre 
de store sejl, der i øvrigt var blevet 
syet i Hongkong. Det ombyggede 
skib måler med borgspryd 34 m. 

Chr. Medom

Fra minestryger 
til sejlbåd

i længden og 5,66 m. i bredden. 
Dybdegangen er 3,10 m. 

Indtil videre har Henrik Grøn-
borg med Svartlöga været på 
flere spændende togter. Tall Ship 
Race i Århus 2013, kulturfestival 
på Gotland og sejlende akvarel 
og tegnekursus med kunstneren 
Hans Krull i 2014. Det er tydeligt, 
at kreativiteten er i højsædet, og 
at Svartlöga bliver anvendt til 
spændende formål. 
Aftenen var ikke blot historien om 
ombygning af et skib og en sejltur 

til fjerne destinationer. Det var 
også en historie om skibet, som 
ramme for projekter, arrangeret 
af en ildsjæl, der med øje for 
muligheder formår, at knytte nye 
aktører til et samspil om projekter 
ombord. Tak til Henrik Grønborg, 
der i øvrigt gerne stiller sig til 
rådighed med rådgivning i tøm-
rer- og snedkerprojekter, alt med 
master og beslag, alt med erfaring 
som havneentreprenør og med 
byggeledelse. 

Christian Medom

Nyt fra 
navigations-
udvalget
Nye navigatører
Ry Bådlaug fik d. 24. februar et 
hold nye navigatører. 10 perso-
ner gik op til duelighedsprøve 
og alle bestod. De 10 deltagere 
var: 
Peter F. Nielsen, Tonni Reh-
meier, Malene Bülow, Claus 
Rathje, Ole Jakobsen, Peter 
Skaarup, Bo Engtoft Larsen, 
Henrik Jensen, Tony Steenberg 
Søften og Ole Holler.

VHF/DSC certifikat
Det er lykkedes at finde en lærer 
til at afholde undervisning til 
erhvervelse af VHF/DSC cer-
tifikat. Undervisningen finder 
sted i Skimminghus i oktober 
2015 og vil strække sig over 6 
aftener med afsluttende prøve 
umiddelbar herefter.

Tilmelding på havnekontoret 
eller på hjemmesiden efter først 
til mølle princippet, da der kun 
er plads til 12-14 deltagere. 
Nærmere oplysninger på Ry 
Marinas Hjemmeside og ved 
opslag i Skimminghus

Navigationsudvalget
Henrik Grønborg
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Livets gang på Broholdet....

Igen i år har broholdet knoklet i kulden, mens vi andre har hygget os i stuerne. Tak for det drenge!

Her i det tilstundende forår kan 
man have brug for mad som 
varsler lysere tider, men som 
også luner godt på en kølig for-
årsaften. Sådan er denne ret, der 
er let at lave, forholdsvis billig og 
bragende fyldt med antioxidanter, 
der blandt meget andet godt kan 
hjælpe med at holde forårssnuen 
på afstand. 

Til ca. 2 liter suppe skal bruges: 
500 g svampe, gerne blandede: 
champignon, shiitake eller hvad 
man nu kan få fat i. Et mellemstort 
løg, 1 bdt. forårsløg., frisk ingefær 
efter smag (knust ingefær på glas 
fungerer også fint), 2 fed hvidløg, 
lidt frisk chili efter smag,1 ½ liter 
hønsefond, 2-300 gram  strimlet 
kyllingefilet og sluttelig rigelig 
med frisk koriander. 

Start med at brune det fintsnittede 
løg godt, tilsæt kyllingestrimlerne 
og brun videre, kom de skivede 

svampe, knust hvidløg og den 
fintsnittede hvide ende af for-
årsløgene på. Hæld hønsefonden 
i, kog op og tilsæt ingefær, smag 
til med lys soya hvis haves, ellers 
salt og peber. 

Frank Jacobsen

Asiatisk 
svampesuppe

Lige før servering tilsættes de 
snittede forårsløgtoppe sammen 
med grofthakket frisk koriander 
(gem lidt koriander til pynt ved 
serveringen). Byd syrnet fløde 
eller cremefraiche til. Øl passer 
til, og for de eventyrlystne fås der 
glimrende asiatisk øl i asiashops 
og velassorterede supermarkeder. 
Velbekomme.

Kjærligst Frank



SLADREBÆNKEN

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

Redaktøren har tvunget mig, 
Gammel Nok i redaktionen, til 
at fylde sladrebænken med skri-
verier om dummerter og fejltrin. 
Og det har´ da aldrig været noget 
problem med den gamle med-
lemsskare, vi har endda nogen 
gange manglet spalteplads. Men 
nu er der kommet mange nye 
medlemmer til, og de opfører sig 
alt for høvisk, og det er noget bøvl 
– Så er der ikke længere noget at 
skrive om.

Bøvl er som bekendt jysk og bety-
der ”bryderi, vi nødigt ville være 
foruden”. For uden bøvl bliver 
tilværelsen tom og indholdsløs. 
Vi har alle brug for noget at stå 
op til, noget at gå op i, noget at 
slås med – og slås for. Det er bøvl. 
Bøvl er også en by midt i Jyl-
land, fire kilometer nord for Sdr. 
Omme, og midt i byen slår vejen 
pludselig et knæk. Det er bøvl.

Bøvl betyder bøjet – i modsæt-
ning til alt det, der er lige ud ad 
landevejen og derfor kedeligt i 
længden. I de gamle skrifter står 
der, som I selvfølgelig ved: ”Men-
nesket lever ikke af brød alene”, 
det nedfældede de skriftkloge 
på papyrus ark for tre tusinde år 
siden (skriftkloge var de få, der 
kunne læse og skrive). 

Vi har derfor brug for bøvl til 
at udfylde vores tilværelse med. 
Tænk bare på de gode gamle dage 
før lynlåsen blev opfundet, da 
var alle herrebukser knappet, det 
var noget bøvl – Det er de ikke 
længere, nu er der lynlåse, men 
de kan være kødædende, hvis ikke 
man passer på, og det kan ende i 
noget værre bøvl.

Og inden længe skal vi til at for-
årsklargøre bådene til søsætning. 
Det er bøvl, men i den hyggelige 

ende, hvor vi samtidig går og 
glæder os til den kommende sej-
lersæson.

Og lad os så håbe på, at sæsonen 
2015 bliver uden alt for mange 
motorstop og uheld. For det er 
bøvl, når man skal have en trosse 
over og slæbes hjem. Men på den 
anden side, så får vi måske igen 
nogen at skrive om her på bagsi-
den – vent og se.

Redaktionen ønsker alle i Rede-
riet en god sejlersæson 2015 med 
en god portion god bøvl.
   
       Svampe Kurt  


