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Formandens beretning februar 2016
Generalforsamling i Ry Bådlaug
Jesper Madsen

Som sædvanlig gengiver vi her
formandens beretning, som den
blev læst op på generalforsamlingen den 16. februar:
Velkommen til generalforsamling
i RY Bådlaug 2016. Det er rigtig
dejligt at se så mange medlemmer
her i aften. Det viser jo det store
engagement her i klubben. Første
punkt på dagsordenen er valg af
dirigent. Bestyrelsen foreslår Gert
Nøjsen.
BERETNINGER.
Bestyrelsen
Fra bestyrelsen kan jeg berette
følgende:
• Året startede med at vores
stander blev total renoveret. Der
blev slidt lige til det sidste, da
den skulle stå færdig til stander
hejsning.
En stor tak til holdet, der har lavet
et rigtig flot stykke arbejde.
• 2015 var også der hvor vi rigtig
kunne komme i gang med at designe vores nye tilbygning.
Vi har haft Jørgen Ravn, et af vores medlemmer der er landmåler,
på til at afsætte højder, se på kloakledninger og overløbsledninger.
Og vi har også haft Knud Rauf til
at hjælpe med at se på tegninger
og give gode råd. Men det er
jo nok ikke sidste gang, vi skal
trække på deres arbejdskraft.
Vi har fået lavet tegninger over
tilbygning og renovering af det
gamle klubhus, der er hængt tegninger op på tavlen, hvor der løbende vil komme information op,
så der kan følges med i projektet.
Jeg håber at generalforsamlingen

vil bakke op om tilbygningen,
så vi kan komme i gang med
byggeriet
Vi kommer jo også til at trække på
jer, da jeg håber, at der er mange
der vil give en hånd med til det.
• Arrangementer:
Klubaftener startede d. 13. januar
med et foredrag om minestryger
til sejlbåd.
D. 3. marts havde vi klubaften
om klargøring af båden, med div
olieprodukter, kaleche, kantsyet
tæpper.
D. 14. april var der sikkerhedsaften med hjertestarter og brandslukning
Sommer fest løb af stablen d.
30. maj
D. 13. juni var der familiedag
hvor Per Walther forvandlede sig
til en sørøver
D. 12. september var der igen
Tour de legedag. En sjov og rigtig
hyggelig dag/nat for nogle.
Så var det pigerne, der stod for
mad d. 3. oktober, hvor der vidst
for første gang var hyret en stripper.
Og vi sluttede igen året af med
en jule hygge aften med gløgg
og æbleskiver. Der blev klippet
og klistret julepynt til den store
guld medalje.
HUSK AT STØTTE OP OM
VORES ARANGEMENTER OG
KLUBAFTNER.
• D. 22. juni mistede klubben
havnefoged Kurt Jensen. Kurt var
en stor kapacitet for klubben og
han er ofte savnet.

Kurt har gjort et stort stykke
arbejde for klubben, over 25 år
som havnefoged og over 30 års
bestyrelsesarbejde blev det til.
Her starten af 2016 gik Bent Bach
bort, som også har gjort et stort
stykke arbejde i bestyrelsen og
som skralde indsamler i mange år.
Det er rigtig trist, når vi mister
medlemmer.
Ære være deres minde
• Jeg kan ikke sige det tit nok,
en stor tak til alle de frivillige,
der gør et stort stykke arbejde
hernede. Der er mange måder at
gøre tingene på, og der vil derfor
også være mange meninger omkring hvad der er den rigtige. Vi
skal huske den dejlige perle vi
har hernede, og den skal vi passe
rigtig meget på.
• Skulle I være interesseret i at
vide mere om bestyrelsens arbejde, kan i altid finde referater
fra møderne på klubbens informationstavle i klubhuset eller på
vores hjemmeside.
Havnekontoret
v. Jes Hovind
Havnekontoret 2015
Vi er 482 ( 487 sidste år) medlemmer heraf 6 passive. Der kom 78
nye medlemmer, og der var 115
udmeldinger i 2015.
Der er handlet 14 bådpladser i
Ry Marina siden sidste generalforsamling.
Ventetiden til en lejeplads er
mindst ca. 1 – 3 år.
Ventetiden for køb af en bådplads
er noget der ligner 4 - 5 år.
13 medlemmer har I 2015 stillet
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deres plads til klubbens rådighed.
Ventelisten er pt. på 104 medlemmer. Listen vil ændre sig ved
udsendelse af opkrævning i år, da
vi igen opkræver et gebyr på 100
kr for at stå aktiv på listen. Sidste
betaling 04-04-2016.
Priserne på bådpladser er i år
blevet opskrevet med godt 3 %.
Forsikringen er uændret.
Ry Marinas gæster har betalt for
95 overnatninger i 2015.
Automaten er blevet opgraderet
og der er holdt kursus i brug heraf.
Bestyrelsesmedlemmer har fået
kursus i Winkas nye styresystem.
Havnekontoret har en vagtliste
for havne assistenterne, så der kan
ydes en tilfredsstillende service
for havnens brugere.
Der er indkøbt skilte, der skal
anvise gæster til gæstepladser.
Havnekontoret beder alle respektere de opsatte skilte med 2 timer
i serviceområdet.
Og nu til beretningen fra de
forskellige udvalg i Ry Bådlaug:
Disse udvalg er jo hele grundlaget
for, at hele 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 nok. En
stor tak til alle udvalgsformændene og alle de folk der står bag
ved og gør det fantastisk store
arbejde.
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Skraldebådsudvalget
v. Jørn Jensen
2015 har været en stille og rolig
sæson for Futte og dens mandskab. På trods af det dårlige vejr,
må den alligevel have været en
del ude at sejle, for der er indsamlet 275 sække, plus en del affald,
som ikke hører til i skraldespanden, så som madrasser, telte og
emballage fra grillen og sågar et

fjernsyn.
Så endnu en henstilling til søens
folk om at bruge alle skraldespande, i stedet for at overfylde
en skraldespand, når der står en
næsten tom ved siden af.
Ud over dette er Futte blevet brugt
til op- og nedtagning af sø lygter
og div. serviceopgaver. Der er
bl.a. hentet et par både.
Vist nok for første gang, er Futte
blevet slæbt hjem, da der var kommet et tov i skruen.
Miljøudvalget
v. Per Nielsen
Der er blevet sprøjtet for edderkopper 2-3 gange.
Der er sat ny slange på toiletsug.
Der er lavet et par nye slanger til
bundsug, da vi har mistet et par
stykker. Jeg har prøvet at lave det,
så de ikke kan falde af.
Har forsøgt at holde orden i
service-bygningen.
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
Årsberetning for 2015 for Redaktionsudvalget.
Det var 23. årgang for Ank´ret i
2015. Det 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. Desuden orienterer vi medlemmerne
om klublivet, samt arrangementer
og praktiske oplysninger om forhold på Marinaen. Vi oplyser om
bestyrelsens væsentlige beslutninger og bringer relevant stof til
bådfolket.
Udvalget består af 6 faste medlemmer, samt medlemmer, der
bidrager med hele artikler, oplysninger og fotos. Det var en stor

glæde for redaktionen i 2015, at
flere medlemmer bidrog med stof
til bladet. Det håber vi fortsætter.
Stort og småt; Ris og ros.
Klubbens hjemmeside kører nu
på 4. år og tæller nu omkring
140.000 opslag. 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 klubhuset, hvor tilmeldingslisten på
opslagstavlen før var den eneste
mulighed. I feltet ”Aktuelt” annonceres som regel kommende
arrangementer.
Senest har klubben fået en profil
på Facebook, hvorved medlemmerne også kan få aktuelle oplysninger, ligesom medlemmer
kan kommunikere internt. Vi kan
kun opfordre medlemmerne til
at logge ind på hjemmesiden og
følge med på Facebook.
Bagved hjemmesiden står Frank
Jacobsen, der også laver et fantastisk stykke arbejde med at holde
den opdateret
Hus- og Pladsudvalget
v. Bjarne Kristensen
Formandens beretning fra Hus- og
pladsudvalg 2015.
Udvalget består af:
Renè Nielsen og Bjarne Kristensen
Vi startede lidt sent, da der var
udskiftning af formand i starten,
og så skulle vi lige finde ud af det.
Søbred oprenset. Græsset slået.
Kummer blev beplantet.
Sprøjtet for edderkopper, udført
af Mortalin.
Løbende Græsslåning / fjernelse
af ukrudt i gennem året.
Rensning af tagrender og tag.
Bord/bænke samlet sammen til
vinteropbevaring på terrassen.
Utæt tag blev repareret, og ventilation blev fjernet, så nu skulle det
problem gerne være løst.

Navigationsudvalget
v. Kaj Rasmussen
Navigationsudvalget har i 2015
ikke kunnet arrangere navigationskursus til duelighedsbevis i
sejlads. Der var for få deltagere
til, at der kunne etableres et hold.
Hvis man tager de positive briller
på, skyldes det måske, at mange
allerede har duelighedsbevis eller
tilstrækkelig kendskab til det, at
begå sig og føle sig tryg i egen
båd.
Til gengæld har det været muligt
at etablere et VHF/ DSC kursus. I
alt 10 personer deltog, og alle der
var tilmeldt prøven, bestod.
Efter sidste års succes med besøg
ved SOK, - det der i dag hedder
Forsvarets Operationscenter, blev
der arrangeret et nyt besøg sidst
på året. Besøget blev desværre
aflyst få minutter før, så deltagerne, der allerede var ankommet
til bunkeren i Marselisborg Skoven, måtte tage slukørede hjem.
Operationscenteret meddelte, at
aflysningen skyldtes forøget aktivitet i kommando rummet, men
et nyt besøg er under etablering.
Navigationsudvalget opfordrer
de medlemmer, der påtænker at
tage duelighedsbevis eller VHF
kursus, til at henvende sig på
havnekontoret eller direkte til
Kai, og det er naturligvis helt
uforpligtende.
Malerudvalget
v. Else Jensen
Januar 2015 gik vi i gang med
at male paneler og fodlister i
klubhuset.
Udendørs blev kortrummet malet
på indersiden, bord / bænke blev
malet på undersiden og „bommene“ på parkeringspladsen fik
en gang smørelse.
Malingen står skam ikke og tørrer
ud i bøtterne hos os.
Broholdet
v. Bjarne Knudsen
Dækket på Futtes Bro er blevet
udskiftet.

Svigermor Broen er blevet repareret, samt der er blevet udskiftet
er par brædder.
Bro B. Udskiftet dæk og vanger
Bro C. Udskiftning af dæk.
Bro E. Udskiftning af Handicap
Bro, udskiftning af pæl, resten er
rettet til.
Bro F. Helt nyt dæk.
Bro G. Udskiftning af dårlige
brædder.
Så arbejdet skrider frem som det
skal.
Sikkerhedsudvalget
v. Flemming Sommer
Året 2015 har været opdelt i to perioder med hensyn til opfyldelse
af havnereglementet.
Første halvår var stort set uden
fejl og mangel på fortøjninger
og fendere mm., hvorimod andet
halvår var fyldt med fejlrapporter.
Dette kan skyldes, at der kom
mange nye både i havnen. Disse
fejl blev dog hurtigt rettet/udbedret. (Tak for det!)
I løbet af året blev der også ved
stikprøver kontrolleret gasinstallationer om bord på diverse både.
Disse stikprøver viser, at der er
behov for, at bådejerne gennemgår deres installation evt. efter den
henvisning der ligger i klubhuset.
Der vil derfor også i det nye år
blive fortaget stikprøver af gasinstallationer.
I lighed med det sidste år, er der
arbejdet med vedligeholdelse af
beredskabsplan og førstehjælps
materiale.
Som altid opfordres alle til, at
komme med forslag og ideer til
forbedringer af sikkerheden i
Ry Marina. Dette kan gøres ved
direkte henvendelse til undertegnede eller på sikkerhedsudvalgets
mail rysikkerhed@gmail.com
Fest- og Aktivitetsudvalget
v. Kim Lindhardt
Festudvalg og aktivitets beretning
2015.
Året startede efter generalforsamling med sammensætning af „The

Dream team“
Og holdet blev sat med følgende:
Britta, Jette, Niels, Helene og
Kim.
1. Årets første møde i marts, Klargørings aften var en hyggelig aften, hvor vi alle med forventning
om snarligt og varmt forår stod på
spring til, at komme igang med
klargøring af båden, vi var ca. 45
til dette arr.
2. Standerhejsningen. Et af årets
højdepunkter. Dette var en vældig
god dag, omend en lidt kold en
af slagsen. Sangstemmerne blev
smurt og Else havde helt styr på
sanghæfter og ikke mindst kor,
så vi alle kunne være med. Vi var
omkring 110 til kaffe, rundstykker med rullepølse og ost. (og til
FORMANDEN høj snegl)
3. Sikkerheds aften. En aften med
fokus på sikkerhed i havnen og
ikke mindst til søs.
Godt vi havde brandslukning på
plænen, igen koldt udendørs..
(bagklog på året der gik, var dette
åbenbart varsling om den kolde
sommer....) så det meste foregik
indendørs. Spændende aften med
ca. 40 deltagende.
4. Møde med bestyrelsen. Hyggeligt møde vi var ca. 30.
5. Årets brag af en Sommerfest.
Temaet var sjovt nok maritimt.
Båden var lastet først med alt
godt fra havet, senere Carvery
buffet og slutteligt alt til den søde
tand. Franks Orkester spillede op
til en fantastisk danseaften under
fiskenet og lanterner?
6. Familiedagen. En hyggelig
familiedag med alt fra hoppeborgen til Helenes sørøverbod med
klippe-klistre, snobrød og nok det
vigtigste: ‚Skattejagten‘ .
Er der iøvrigt nogen, der har set
eller hørt mere til pølsen, som
blev sendt til Silkeborg med
luftpost?
7. Standerstrygning. Efter en kold
sommer måtte det jo ske. Flaget
blev taget ned, livet på havnen
ebbede stille ud. Vi i festudvalget
kunne se tilbage på et godt år i
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sejlersæsonen indendørs.
8. Julehygge. For 2. år blev der
afholdt julehygge aften med gløgg
og æbleskiver. En dejlig aften lige
at vende sæsonen på, og få sagt
god jul til dem, der ikke lige kigger forbi om mandagen.
9. Foredrag. Kriminal teknisk
foredrag med Johny.
Meget spændende aften med god
og bred fortælling.
46 deltagende til kaffe og kage.
10. Gule Ærter. Dejlige ærter med
tilbehør. Stor tak til Mogens, der
de sidste 3 år har været kokken
bag dette arrangement. Deltagende 40 personer.
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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 Silkeborgsiden, Viggo, har haft nogle
problemer med skovsvin, og han
har måttet rydde op flere steder.
Vi er klar over, at det ikke er
medlemsbåde, men kanogrupper
der ikke kan tage deres affald med
retur. Det er jo desværre nok et
problem, vi må leve med.

Det var så beretningen fra udvalgene i arbejde i 2015.
Det var nogle af de vigtigste hovedopgaver i bestyrelsesregi. Men
der foregår jo også et brosamarbejde med Silkeborg Sejlklub og
Silkeborg Motorbådsklub. Her
er vores egen repræsentant Leo
Nielsen.

Brosamarbejdet afventer fortsat,
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 12a tættere
på bro 12. Vi har imidlertid ikke
hørt fra kommunen, formentlig på
grund af det igangværende projektarbejde omkring ”Vandvejens
partnerskaber” der ligeledes har
fokus på stedet.

Brosamarbejdet
v. Leo Nielsen
Året er i det store hele forløbet
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 sæsonklar. Dette blev også drøftet på
fællesmødet mellem klubberne.
Brosamarbejdets vedtægter siger
senest 1. juni. Det må jo naturligvis gerne være før, hvad det
heldigvis som regel også er.

Vinteren var ikke hård ved broerne, så skaderne var begrænsede.
Der var derfor en god økonomi
for brosamarbejdet. Ved fællesmødet 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 besluttet, at hæve brohøjderne med 10

Det har været en stor succes med
at sende et arbejdshold med Futte
rundt, for at studse smågrenene
ved broerne. Holdet udvidede
endog opgaven, til også at lave
et par reparationer undervejs,
hvilket var rigtigt godt. Vi har en
aftale med naturstyrelsen om, at
arbejdsholdet godt må foretage
beskæring, med ansvar om, at det
foregår rigtigt og skånsomt. Det
gælder selvfølgelig stadig, at vi

Der var
kampvalg om
suppleant
posterne

cm fra de nuværende 50 cm over
vandspejlet til fremtidig 60 cm
over vandspejlet. Ændringerne
vil ske løbende, når broer totalrenoveres.
Det var så årsberetningen for Ry
Bådlaug 2016,
og hermed 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 medlemmer der er i
udvalgene, samt en tak for et godt
samarbejde til bestyrelsen.
Folk der udtræder af bestyrelsen:
• Jan Ustrup - Suppleant
• Bjarne Knudsen - suppleant
Afslutning
Inden jeg siger tak for i aften, vil
jeg blot oplyse at konstituerende
bestyrelsesmøde for den nye
bestyrelse og udvalgsformænd er
tirsdag d. 1/3-16.
Tak for fremmøder 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 generalforsamlingen i Ry Bådlaug og tak
for i aften.

Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug
og Ry Marina. Tirsdag den 16. februar 2016
Fremmødet til generalforsamlingen var fint. Ca. 100 medlemmer
havde fundet vej til denne aften,
heraf 43 A medlemmer og 34 B
medlemmer.

af regulativ for Ry Marina.
Tre bestyrelsesmedlemmer var
på valg: Leo Nielsen, Birgit Bak
og Jes Hovind. Alle var villige
til genvalg og alle blev genvalgt.

Formand Jesper Madsen bød
velkommen til forsamlingen og
de fremmødte repræsentanter fra
SMK og SSK. Herefter foreslog
han Gert Nøjsen som dirigent.
Denne blev valgt og traditionen
tro, suspenderede Gert generalforsamlingen for en stund, for at
få sendt øl og vand rundt.
Herefter blev generalforsamlingen genoptaget og Jesper oplæste
formandens beretning indeholdende årsberetning fra bestyrelse
og udvalg. Kim bidrog selv med
festudvalgets årsberetning og
efterlyste nogle ekstra hænder til
arrangementerne. Jesper takkede
alle udvalg for den store indsats i
det forgangne år. Der var enkelte
spørgsmål til/ønsker om tydelig
mærkning af broerne og regler for
kanoer ved broerne. Disse bliver
viderebragt til brosamarbejdet.
Der var ingen yderligere kommentarer til årsberetningen, og
denne blev godkendt ved håndsoprækning.

De 2 bestyrelsessuppleanter Jan
Ustrup og Bjarne Knudsen ønskede ikke genvalg. Disse poster
blev der kampvalg om, idet både
Carsten Nagel Nielsen, Hans Pedersen og Per Walter stillede op.
Stemmerne fordelte sig med 32 til
Carsten, 54 til Hans og 46 til Per.
Hans og Per blev således valgt.
De 2 revisorer Knud Nielsen og
Egon Bach blev genvalgt for 1 år.
Revisorsuppleanten Jørgen
Schultz var også på valg. Peter
Andreassen blev foreslået, hvorefter Jørgen Schultz trak sig. Peter
er således revisorsuppleant.

Der var ingen afstemning vedr.
optagelse eller eksklusion af
medlemmer.
Birgit Bak gennemgik både Ry
Bådlaug’s og Ry Marina’s regnskaber for 2015 og budgetter for
2016. Der blev forklaret enkelte
punkter, og herefter blev regnskaberne godkendt. For at få budgettet til at hænge sammen, foreslog
bestyrelsen en kontingentøgning
på kr. 75,- / medlem. Dette blev
vedtaget og budgettet godkendt.
Der var ingen forslag til ændring

Bestyrelsen ser i år således ud:
Jesper Madsen
Lene Winther
Birgit Bak
Jes Hovind
Leo Nielsen
Suppleanter:
Hans Pedersen
Per Valter
Udvalgsformænd/kvinder:
Hus- og pladsudvalget: Bjarne
Kristensen
Fest- og aktivitetsudvalget: Kim
Lindhardt
Broudvalget: Bjarne Knudsen
Navigationsudvalget: Kai Rasmussen
Sikkerhedsudvalget: Flemming
Andersen
Miljøudvalget: Per Nielsen
Malerudvalg: Else Jensen
Redaktionsudvalg: Christian
Medom
Skraldeudvalg: Jørn Jensen
Sekretær: Lisbet Jakobsen

Der var indkommet forslag fra
bestyrelsen, om udvidelse af
Skimminghus.
Birgit Bak præsenterede projektet
og budgettet herfor. Det blev godkendt med et stort flertal – kun to
stemte imod.
Der vil blive hængt tegninger
af projektet op på opslagstavlen
i klubhuset. Projektet forventes
færdigt inden klubbens jubilæum
i juni 2019.
Ingen medlemmer havde noget til
punktet evt.
Jesper sluttede af med at takke de
afgående bestyrelsessuppleanter
for indsatsen i det forgangne år.
Desuden takkede han Gert Nøjsen
og takkede for god ro og orden.
Festudvalget stod for kaffe, boller
med ost og pålæg samt lagkage.
Ref. Pia W.

Ry Bådlaug byder
velkommen til:
Jacob Weinreich, Ry
Lars Clemmensen, Them
Klaus Skoudal Larsen,
Engesvang
Jesper Pausgård, Ry
Peter Margit Clausen,
Skanderborg
Ronny Jarnning, Tranbjerg J
Egill Eiriksson, Galten
Svend Madsen, Ry
Michael Vainø, Løsning
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Klubmøde
med barske
fortællinger
Det var ikke for sarte sjæle, da
Johnni Toftegaard fortalte og viste
dias fra Tsunamien i Thailand, militære aktioner i Afghanistan samt
en drabssag fra Herning.
I godt 1½ time fortalte Johnni
om sit arbejde i det Nationale
Kriminaltekniske Center, hvor
40 teknikere arbejder med sager
der rummer drab, brand og terror, i Danmark, Færøerne og på
Grønland. Stemningen var mættet, og alle sad fuldt koncentreret
og fulgte beretningerne.
I to gange tre uger var tjenestedet
forflyttet til Thailand, hovedsageligt i Phuket, hvor det lykkedes
Johnni og det øvrige danske
team, at identificere 48 ud af 49
savnede danske statsborgere, der
var blevet ofre for den voldsomme
flodbølgekatastrofe i 2004. I en
ulidelig varme, og med i starten
meget primitive midler, fuldførte

det danske hold opgaven i løbet
af 7 til 8 måneder. I Danmark
samlede man tekniske detaljer ind
fra de savnede, og via et IT system
søgte man i Thailand identiske
match blandt de omkomne, der
en efter en blev identificeret. De
viste fotos, talte deres eget sprog.
Det var en voldsom og ubehagelig
opgave.
Endvidere gennemgik Johnni en
drabssag fra de hjemlige himmelstrøg, hvor den ukendte gerningsmand langsomt blev indkredset
og til sidst fældet. Tilhørerne blev
inviteret med på gerningsstedet,
hvor selv mikroskopisk støv kan
få afgørende betydning for jagten
på en drabsmand.
I Afghanistan bestod en af flere
opgaver i, at undervise en afghansk militær enhed i sporsikring og i at samle beviser til en
retssag. Noget af en opgave i et
land, hvor en bonde tidligere var
blevet dømt for terror, da myndighederne fandt våben på ejendommen. Et arrangeret foto af manden
foran våbensamlingen var rigeligt
som ”bevis”.
Foredraget sluttede med en video,
hvor en HT bus blev sprængt i luften med døde grise som figuranter.

Hjælp din
havnefoged

Måske så du forsiden: „Bådlauget
mangler (måske) din mailadresse.
Send til rymarina@mail.dk.“
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Havnekontoret og dermed havnefogeden er en vigtig del af
klubbens virksomhed. Havnefogeden, Jes Hovind har altid

noget at berette, når man stikker
hovedet ind på kontoret. Et af de
tilbagevendende suk er, at mange
medlemmer ikke opgiver deres
mailadresse til bådklubben, der
i stigende grad kommunikerer
med medlemmerne pr. mail. Havnekontoret mangler i skrivende
stund ca. 35 % af medlemmernes
mailadresser. Derfor kan vi kun
opfordre til, at medlemmerne
mailer til rymarina@mail.dk og
angiver deres mailadresse.
Et andet suk lyder, når bådejerne

Johnni Toftegaard
Der var ikke meget bus eller hele
grise tilbage. Det understregede
med al ønskelig tydelighed, at
sikkerheden – selv i lille Danmark – er yderst skrøbelig, og at
sikkerhed ikke er en spøg.
Emnerne var alvorlige og Johnni
skal have tak for et veldisponeret,
seriøst foredrag. Der var nok at
snakke om ved det efterfølgende
kaffebord.
Christian Medom

ikke benytter deres bådpladser
i kortere eller længere perioder.
Er det tilfældet, så kan og må
klubben tilbyde pladsen til andre
bådejere, der drømmer om en
midlertidig plads i Ry Marina.
Derfor: Ved pladsejerne, at båden
– af en eller anden grund – ikke
kommer i vandet i en sæson, så
giv besked til havnefogeden. Eller: Skal du på havet, lifter båden
ud og ved, at turen tager 3 eller
flere uger, så giv også besked.
Det er vigtigt, at havnen fyldes
op med både. Dels af hensyn til
de bådejere, der ønsker plads i
en kortere periode, men også af
hensyn til Klubben, der har ret

Udvidelse af
Skimminghus
Chr. Medom
Generalforsamlingen i februar
gav bestyrelsen et overbevisende
mandat til at iværksætte udvidelsen af klubhuset, som et samlet
projekt. Afstemningen vedrørte
ikke enkelte dele i projektet, da
disse løbende vil blive justeret
gennem medlemsønsker og de
aktuelle muligheder.
Jesper Madsen og Birgit Bak gennemgik byggesagens nuværende
stade, og de planer der fremadrettet arbejdes med. Disse planer kan
studeres i klubhuset. Der er opsat
en tavle på den nordvestlige væg,
hvor man kan se tegninger og planer vedrørende byggeriet. Således
kan medlemmerne følge byggeprojektet og løbende komme med
ideer og kommentarer.
Hvorfor projektet? - De nuværende toilet- og badeforhold er
utidssvarende og skal forbedres.
Det store fællesrum er uhen-

sigtsmæssigt udformet til større
forsamlinger, klubhusets indgangsforhold fungerer dårligt,
og det nuværende el- og varmesystem skal forbedres. Således
ligger der en række udfordringer
i horisonten, som bestyrelsen skal
tage stilling til. Dertil kommer, at
Ry Marina har en likvid kapital,
som udelukkende kan anvendes
til forbedringer af forholdene i
Ry Marina og Ry Bådlaug. Bestyrelsen finder derfor, at tiden nu er
moden til de mange forbedringer,
der har været drøftet i flere år.

til at udleje de ikke benyttede
pladser, hvilket giver klubkassen
indtægter.

Alene i 2015 blev der handlet 14 bådpladser. Det kan
være et større puslespil, når
bådpladserne skal fordeles,
da marinaen har bådpladser
i 6 forskellige størrelser. Fra
2 til 4 meters bredde. Derfor
kan der sagtens være mindre
forskydninger på venteliste
tiderne.

Det tredje suk er ikke mere så
højlydt. Hidtil har ventelisten
til en bådplads været fyldt med
navne, der reelt ikke ønskede en
plads i Ry. Ofte blev der ringet til
8 personer, før nr. 9 sagde ja til en
plads. Dette problem er i dag løst
ved at opkræve en årlig afgift på
kr. 100,- for at beholde sin plads
på ventelisten. Der står i øjeblikket 80 betalende ansøgere på ventelisten til en købeplads i Ry Marina, og Jes Hovind oplyser, at de,
der var anført på listen fra 2011,
alle har fået eller får plads i år.

Udfordringer
Ved det kommende projekt, er
der et par udfordringer. Kloak og
dræn vil gennemskære byggefeltet, ligesom der er usikkerhed om
hvem, der skal udføre gravearbejdet og placeringen af overskudsjord. Disse ting er endnu ikke

Havnefogeden har det godt,
når alle pladser i havnen er
optaget, og det har klubbens
økonomi også.
Christian Medom

afklaret med kommunen.
Det store egetræ bliver stående,
men med beskæring af de nordvendte grene.
Omkring opvarmning af huset, er
der flere modeller i spil. Elvarme,
fjernvarme og endelig varmepumpe fra søvandet. Det sidste
kræver en omkostningstung installation, men er derefter relativ
billig i drift. ”Søvandsvarme” ses
allerede i brug i Ans, hvor installationen er foretaget i Tange sø.
Økonomi
Udgifter til selve tilbygningen
er foreløbigt budgetteret til godt
1½ mil. Kr. Det er indenfor en
ramme, hvor Ry Marina selv råder
over midlerne. Og de tal er med
håndværkerpriser. Imidlertid viser
erfaringer fra tidligere store opgaver på havnen, at medlemmer
er klar til, frivilligt og ulønnet,
at udføre mange arbejdsopgaver
selv, hvilket vil nedbringe prisen.
Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen ikke indgå gældsafter selv,
hvilket udelukkende kan ske med
godkendelse fra en generalforsamling.
Tidsfrist
Bestyrelsen sigter mod en indvielse i forbindelse med Ry Bådlaugs 50 års jubilæum den 4. juni
2019, altså om godt 3 år. Det
lyder umiddelbart som en lang
byggeperiode, men formanden
forklarede, at kommunikationen
med de offentlige myndigheder
allerede har vist, at det kan tage
lang tid at få alle aftaler og tilladelser på plads. De endnu
uafklarede forhold, som f.eks.
opvarmningen tager også tid.
Derfor har bestyrelsen sat målet
for færdiggørelsen til 2019.
Christian Medom
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Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet

Kurt Nielsen
Når kommer våren vel: ”Når
den sortblå Svale kommer – og
bebuder nære sommer”, de linier
indledte Carl Bagger sin stemningsfulde sang med i 1845 om
forårsbebudernes ankomst – han
skrev den året før sin alt for tidlige
død. Og mange af os ”Tres+ere”
har jo sunget den i skolen. Sangen

Gifttyde
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var samtidig indlæring af rækkefølgen for forårsbebudernes
opdukken og ankomst. Og jeg
ved ikke, hvornår man droslede
ned på sangtimer i skolerne, men
jeg synes det er synd, at børn
vokser op uden at kende vore
gamle ”Sangskatte”. Alt den
overflødige og ofte ligegyldige
iPad kommunikation som børn og
unge beskæftiger sig med, og som
er glemt, når iPad´en er fjernet
fra opholdet under næsetippen:
Ja – det burde efter min mening
begrænses.
Nej tilbage til det virkelige liv, nu
skal bådene klargøres til sæsonens
sejladser, vinterens sejlplaner
finpudses, og vi har et helt nyt
forår, en helt ny sommer og et
kommende efterår om styrbord
– er det så ikke bare herligt, vi
igen kan sejle rundt i vor dejlige

danske natur og suge nye indtryk
og oplevelser i os.
Her i Ry er vi så privilegerede at
have naturen tæt på overalt – og
det var da også derfor, jeg efter
en omflakkende tilværelse flyttede til Ry for atten år siden. Men
jeg opnår aldrig at blive betragtet
som ægte ”Ry mand” – der skal
man have været udsat for mindst
tre generationers indavl, før den
titel kan anerkendes af de lokale
”tredje generations Ry indvandrere”!
Og hvad skal jeg så skrive om
i disse spalter – nr. 50. Jeg tror
jeg vil gøre ligesom Jens BjergThomsen, der hele sit liv var
ivrig jæger – med både gevær og
foto apparat. Han fotograferede
vor vilde fauna, og rejste landet
rundt og holdt foredrag og viste
film om dette. Men på sine ældre
dage kunne han ikke længere
følge med dyrene, og gik over til
at fotografere den vilde flora –
vore blomster. Jeg så og hørte ham
på hans sidste turne, der stort set
kun handlede om vilde blomster,
men med meget fine billeder han
havde taget af disse – det interesserede osse mig. Men jeg tror
der blandt tilhørerne var en del
passionerede jægere, der syntes
bedre om hans tidligere foredrag
og filmvisninger.
Jeg er også nået den alder, hvor
jeg ikke længere kan rende en
hare ind, og holder mig derfor
ligesom ham til vore vilde blomster, og om hvilke mange glæder,
gavn og nytte vi kan få ud af dem.
Hvis vi går på blomsterjagt og
følger årstiden i det indsatte
skema, så er Følfod den der først

viser sine små gule spejlbilleder af
moder sol. Dernæst kommer Kodriver og Viol der begge er spiselige, den sidste som blomsterpynt
oveni en skål grøn salat. Man kan
også kandisere violblomster og
bruge dem til kagepynt. Anemonerne gør I klogt i kun at sætte i
vaser. De er giftige for os, men
spises med største velbehag af
rådyr, og deres føde kan i sæsonen indeholde op omkring 60 %
Anemoner. Dernæst kan vi finde
Forglemmigej´ er i hele 7 varianter, men dem man finder med
fødderne i vand i kanten af vore
søer og bække, er de smukkeste
og mest klarøjede. Ærenpris og
Ranunkel er også bare smukke
og til at kigge på. Men tredje uge
i maj så blomstrer Mælkebøtterne,
og dem kan vi anvende på utallige
måder. De unge lysegrønne blade
som grøn salat, det gule i blomsterne til mælkebøttesirup til pandekagerne. Og af roden kan man
lave kaffeerstatning – jeg har ikke
smagt det, og skal måske indføje
et ”Føj” her, for hvis det smager
ligesom kaffeerstatningerne Richs
og Danmarks er det på sin plads
(de blev lavet af Cikorie rødder).
Skovmærke kan bruges til at sætte
forårssmag på hvidvin, og de kan
hænges til tørring i buketter der
dufter i et helt år efter – specielt
når det er optræk til regn. Spansk
kørvel også kaldet ”Sød skærm”
er god til kørvelsuppe, eller sat på
brændevin en uges tid, så smager
det ligesom ”Kongen af Danmark
bolcherne”.
Stedmødre er mest til at kigge
på, hvorimod den bredbladede
Vejbred skulle være desinficerende, og har været anvendt til
at lægge på sår når man var ude,
hvor ungerne slår sig – og de får
skrammer.
Dansk Ingefær skal man kun
servere for dem man ikke ønsker
at se igen. Hele planten er giftig,
specielt de flotte røde bær kan

være farlige for børn, fordi bærrene ser både fristende og indbydende ud.
Kløver og Sankthansurt kan også
bruges i grøn salat, og Gul snerre,
der også kaldes Jomfru Maries
sengehalm, er god i en kryddersnaps. Den skal kun trække 1
døgn, og helst når blomsterne er
i knop.
Valmue er også til at kigge på,
men man kan ikke plukke dem
til vaser, for så falder bladene
af. Men prøv at tage nogle store
knopper og sæt dem i en vase, så
springer de ud indenfor 1 døgns
tid og står derefter fint.
Kornblomst og Kulsukker er også
mest til at kigge på. Soldug er en
spændende lidt sjælden lille plante der er kødædende, men rolig
nu – den er heldigvis osse kræsen,
den spiser kun insekter. Roser har
utallige anvendelsesmåder, man
kan lave gele af blomsterbladene, marmelade af de store røde
hyben – der helst ikke skal være
overmodne, når de plukkes til det.
Og hvis Klitrosernes sorte hyben
får ophold i snaps en måneds tid
eller mere, får man en ganevenlig
drik med en meget pikant smag.
Den hvide Okseøje, vor Margerit,
er nationalblomsten der viser os
vej ad ”Margerit ruterne”. Og den
gule Okseøje kigger landmænd på
med lidt onde øjne, den er´ køn,
men et besværligt ukrudt for dem.
Gederams kan´ spises, når man
tager rødderne og de blege rodskud – har jeg læst. Jeg har prøvet
at spise de grønne topskud inden
blomsterne sprang ud, men de var
temmelig bitre i smagen.
Rød arve kaldes også ”Grine til
middag”, fordi den åbner sig kl.
9 – 13. Den er giftig, dog ikke
mere end at den i Sydeuropa været
brugt til at fange småfisk med.
Rødderne skåret i små stykker og
kastet ud til fiskene der så sluger
dem. Så lammer det deres iltoptagelse, og de flyder bevist løse op i

overfladen til opsamling.
Brændenælderne er nok vores
sundeste og bedste grøntsager
overhovedet. Jeg stuver og spiser dem ligesom spinat med lidt
sukker i, ingen salt da det smager
forkert – og dem kan man næsten
altid finde.
Perikum, Røllike og Regnfang
kan alle sættes på snaps og give
nogle spændende smagsoplevelser, og de to første kan man også
tørre og drikke som te. Perikum er
beroligende og Røllike god for en
dårlig hals.

– det erfarede vikingerne i Skotland, engang de havde belejret
en borg i Højlandet i lang tid. De
ville så overrumple skotterne ved
at angribe en tidlig morgen, men
da de sneg sig frem, kom en af
vikingerne til at træde i en Tidsel.
Han vækkede skotterne med brølet, og så vågnede de og greb til
våben og drev vikingerne tilbage
og vandt slaget. Siden har Tidslen
været Skotlands nationalblomst.
Tusindfryd hører til de fleste Don
Johan´ers første erobringer, for
”hun” er at finde hele året.

Og så skulle Regnfang i snaps
være et godt middel mod ”hysteriske fruentimmere”. Jeg kan kun
anbefale: Lav det i rigelige mængder og prøv – og hvis ikke det ikke
hjælper så drik resten selv!
Cikorie rødder har tidligere været
anvendt som kaffe erstatning, men
jeg foretrækker kaffe lavet på de
ristede kaffebønner der indføres
sydfra – ellers skal der meget
mælk i for at tage toppen af den
bitre smag.
Og Tidsler skal man ikke træde på

Dette var bare et lille udpluk af de
muligheder der er for at anvende
vor vilde flora kulinarisk.
Jeg tror på, at når alle vore både er
i vandet – ”da kommer våren – da´
kommer våren”!
Hermed rigtig godt sejler liv 2016
– vi høres ved når Brumlerne igen
summer i sol over engen.
Svampe Kurt
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Bundmaling Hvad må man bruge i ferskvand?
Anne E. Korsgaard
En ny sæson står for døren. De
første forårstegn er ved at vise
sig i haven. Små forårsløg pibler
op af jorden. Nu nærmer tiden sig
for, at båden skal i vandet endnu
engang. Det betyder både hårdt
arbejde og fornøjelse forude. For
før man kan nyde, må man yde.
Inden båden skal i vandet, skal

Højtryksrenset
og klar til en
gang bundmaling
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den først have en kærlig omgang.
Den skal vaskes, poleres osv. og
ikke mindst bundmales (man kan
naturligvis også vælge ikke at
anvende bundmaling).
Men hvorfor er det overhovedet
nødvendigt at bundmale og bekæmpe begroning på skibe? Kort
sagt er det fordi, begroning på
bunden er med til at sænke farten. Idet begroningen reducerer
skibets fart, forøges forbruget af
brændstof, hvilket er en belastning for miljøet.
Bundmaling er med til, at reducere skrogruhed og dermed friktionsmodstand. Jo mere skrogruhed, jo lettere har alger og andet
ved at sætte sig fast på bunden.
Markedet for bundmaling er stort.
Så hvad skal man vælge? Bund-

maling er ikke bare bundmaling.
I hvert fald ikke når det gælder
bundmaling til en båd, der skal
sejle i ferskvand. De fleste typer
bundmaling indeholder biocid.
Biocidholdig bundmaling er et
produkt, der indeholder et eller flere kemiske stoffer, som
er bestemt til kemisk eller mikrobiologisk at forhindre
begroningen af bakterier,
planter eller dyr på f.eks.
skibe, fiskenet, offshorekonstruktioner m.v. i vand
I Danmark er det forbudt
at bruge biocidholdige
bundmalinger på fritidsbåde, der overvejende
anvendes i ferskvand som
søer og åer. Det skyldes
at danske åer og søer er
særligt sårbare. Bunden
bliver dog ikke voldsomt
begroet af den grund. Begroningen i ferskvand er nemlig meget
begrænset, og der vil oftest kun
danne sig et let slimlag på bunden.
Den mest nærliggende løsning
til at modvirke vedhæftning af
begroningsorganismer er, at skabe
en malingsoverflade med meget
lav overfladespænding. En lav
overfladespænding gør det svært
for slimen, at befugte overfladen,
hvilket er essentielt for vedhæftning.
Når man sejler i ferskvand, er
det derfor vigtigt, at man altid
vælger en maling, der er biocidfri.
Markedet for biocidfri bundmalinger er ikke ret stort. Derfor
er udvalget også minimalt. Der
vil her tages udgangspunkt i den
biocidfri Fouling Release-maling,
der vinder mere og mere indpas på

markedet og i den nye biocidfri
silikone maling.
Der er biocidfri malinger, der
bygger på »non-stick«-princippet,
de såkaldte Fouling Releasemalinger. Teknisk set modvirker
det ikke, at begroningsorganismerne hæfter sig til skibssiden,
som en biocidholdig maling gør.
Men i praksis er bindingen mellem begroningsorganismen og
malingsoverfladen så svag, at den
brydes blot ved organismens egen
vægt eller ved det vandpres, den
vil opleve på f.eks. en skibsside.
Der er som noget nyt også kommet en biocidfri silikone maling.
Det er et nyt produkt baseret på
silikone og hydrogel, der giver
en overflade med vandlignende
egenskaber, som gør det vanskeligt for begroningsorganismer at
sætte sig fast på overfladen. Samtidig sejles eventuel begroning
nemt af, når båden er i bevægelse.
Silikone malingen egner sig også
til beskyttelse mod begroning på
drev og propeller, og har i test vist
sig at virke hele sæssonen. Man
skal dog være opmærksom på at
går man i gang med silikonemaling, skal man først have alt den
gamle bundmaling af, før der kan
bruges primer, Tiecoat og til sidst
silikonemaling.
Kort sagt er det vigtigt at vælge
en biocidfri maling til sejlads i
ferskvand.
Rigtig god arbejdslyst.
Anne Korsgaard

Stednavne og deres
betydning 3
...fortsat fra sidste nummer

Kai Rasmussen

Pramhullet
I krogen overfor ’Den Swot
Mand’ er der et hul på vel omkring
6-7 meters dybde, hvori der i flere
år lå en sunket pram, kun stævnen
kunne ses over vandet. Hullet
kaldes pramhullet og navnet er
af nyere dato.
Historien er, at bonden på Allinghus engang i 1936 skulle
pramme et læs hø hjem. Der var
to mand om bord, men prammen,
der var læsset godt til, begyndte
på et tidspunkt at tage vand ind.
Det endte med, at prammen sank
i hullet. De to reddede sig i land,
men prammen var af en anseelig
størrelse, det var derfor dengang
ikke muligt at hæve den. Prammen blev først hævet omkring
begyndelsen af 50’erne, men da
var den ikke til at sætte i stand.
Fiskeparken
Kort efter på samme side nær bro
62, løber en lille bæk ud i åen. Jeg
kender ikke bækkens navn, men
omkring 100 meter oppe findes
noget jeg i dag vil kalde en lille
sump. Tidligere godsejer Nørgaard, Rye Nørskov, anlagde her en
dam, som han kaldte Fiskeparken,
med en betondæmning, hvori han
kunne opbevare fisk. Dammen
er nu næsten helt tilgroet, men
betondæmningen er der endnu.
På den modsatte side af åen lidt
mod nord herfor, findes inde under træernes grene en lille ’bugt’
med stejle brinker, hvor det med
småbåde er muligt at sejle helt
ind til land. Stedet har gennem
mange år haft navnet ’50 øres
butikken’, hvorfor ved jeg ikke,
men det er da et sjovt navn, måske

af nyere dato. Det er her vigtig at
bemærke, at landgang på denne
side af åen ikke er tilladt -og der
findes ikke nogen butik.
Allinggaarde
Et par hundrede meter længere
mod nord er der fundet rester
af et gammelt vadested. Det var

sådan, at folk fra bl.a. AllingTulstrup, Linå og Låsby området
havde behov for at skulle krydse
åen, når de skulle til marked i Gl.
Rye. Gl. Rye var, fra engang i
middelalderen, i mange år en ret
betydningsfuld handelsby med
købstadsstatus.
I et notat fra 1735 lyder det:
’Markedssøgende fra Linne og
Mollerup m. v. kom over Alling
Aae ved Alling Landsted, Allinggaarde kaldet’.
Tue Jensen, skovfogeden ved Rye
Nørskov, fandt og undersøgte i
1974 området. Det viste sig, at der
var (og endnu er) tætte stenansamlinger og pælerester på bunden,
som han foretog en opmåling af.
Pæleresterne, der er af eg, er lokaliseret som en del af bolværker

og har også karakter af at kunne
stamme fra en form for fiskeværk,
som det ved Falgaarde i Ry Møllesøs søndre ende. Der kan også
have være tale om en bro eller
et broanlæg - en’brygge’, som
måske er kilden til navnet Bryggebjerg, den bakkekam der ligger
umiddelbar nord for stedet her.

Det menes, at stedet har været
brugt som fiskeværk frem til
slutningen af middelalderen, hvor
’kronen’ forbeholdt sig al ret til
fiskeri i egnens søer og vandløb.
Så vidt vides, har ingen, udover
Tue Jensen, vist interesse for,
hvad åen her gemmer, men ved
begge bredder, er der endnu rester af hulveje, der leder frem til
stedet.
Mange af stenene fra midten af
sejlløbet er blevet fjernet og smidt
ud til siden for at skabe tilstrækkelig vanddybde - sandsynligvis
Hr. Drewsens værk. Men var det
ikke sket, ville det måske være
svært for mange lystsejlere i dag
at passere stedet.
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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.
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.
Registrering af båd.
Du skal selv sørge for, at forny bådens registrering i gudenåsystemet. 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 søerne. Benyt bundsuget på
servicebroen.
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.
Affaldshåndtering
Affaldsstativerne langs promenadestien er ikke opsat til affald
fra bådene. Benyt den blå container.
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 havnekontoret.
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Det skal her nævnes, at det også
var selv samme Drewsen, der var
foregangsmand for både gennemgravning ved Svejbæksnævringen
og ved Kaninøen, så der her dannedes øer.
Det samme gør sig gældende for
renden mellem rørskoven i Birksø
og Skimminghøj.

Drewsen kæmpede en brav kamp
for at kunne bevare sejlruten mellem Silkeborg og Ry til transport
af såvel personer som gods. Og da
jernbaneforbindelsen tværs gennem Jylland blev planlagt, gjorde
han hvad han kunne, for at undgå
at strækningen Ry-Silkeborg
blev etableret. Det lykkedes som
bekendt ikke.

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
ansvarsforsikringsordning.
Bådejerne afkræves automatisk et beløb til den kollektive
ansvarsforsikring.
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.

Hessellund og Alling Hoved
Færge
På østsiden af Allinggaarde lidt
oppe ved skråningen, findes
Hessellund. Hasselbuskene, der
findes her, har givet navn til området. Ifølge Tue Jensen, der var
forstmand, er det lidt ejendommeligt med de mange hasselbuske
på stedet, da disse, ifølge ham,
ikke er helt almindelige at finde
vildtvoksende på vore egne.

Sous Vide
Frank Jacobsen
Vi har vel alle prøvet det: at
købe bøffer eller en steg, der skal
bruges fredag aften, hvor vi har
inviteret gæster og gerne vil gøre
det lidt godt. Man kokkererer
efter alle kunstens regler, og når
man så forventningsfulde sætter
sig til bords for at spise, viser det
sig, at kødet ikke er til at flå fra
hinanden.

min ven havde begge om morgenen på tv, set en af de moderne
popkokke tilberede en oksesteg
ved at krydre stegen, putte den i
en frysepose, suge luften ud af posen med en støvsuger og derefter
give stegen 5 timer ved 60 grader
i ovnen. Afslutningsvis fik stegen
10 minutter under grillen for at
frembringe stegeskorpe.

Så ringer man surt til slagteren
i supermarkedets delikatesse
afdeling og skælder ud og slagteren beklager på bedste politiker
beskub og siger, at man bare kan
komme mandag, så skal de nok
bytte bøfferne. Æh hallo Mester!
Vi sidder her fredag aften med
gæster og er sultne nu! Vi ka sgu
da ikke invitere gæsterne igen på
mandag.

Vi kopierede metoden og hold
da lige op, hvor blev det godt;
ensartet stegt hele vejen igennem,
fantastisk saftigt og utrolig mørt.
Eneste aberdabei var, at i sådan
en almindelig husholdningsovn
er temperaturstyringen temmelig
svingende; 15- 20 grader. Det
betød, at vi måtte anbringe et
termometer i ovnen og manuelt
skrue op og ned for ovnen, i 5
TIMER! Altså metoden var god,
udstyret ringe. Min kone og jeg
blev derfor enige om at investere
i en Sous Vide maskine. Det er i al
enkelthed et termostatstyret vandbad, hvor termostaten kan holde
temperaturen inden for 1 grad! Vi

Nå men hvorom alting er, og det
er det jo, så havde jeg set, læst og
hørt lidt om Sous Vide metoden,
og jeg skulle være med til at
fremstille menuen til nytårs aften
hos nogle af vores venner. Jeg og

Næsten overfor, ved udsejlingen
af åen, kaldes spidsen mod vest
for Alling Hoved. Herfra og over
mod Allingsiden, har der tidligere
været en færgeforbindelse. Færgen har virket fra første tredjedel
af 1700 tallet og er omtalt i de
første selvejerskøder på gårdene
i Alling By.
Færgeriet blev nedlagt og flyttet
længere sydpå, omkring det tidspunkt hvor vejforbindelsen over

har nu sous videt flittigt siden nytår og hver gang med godt resultat.
Til bådbrug vil det være dejligt, at
man kan sous vide større stykker
kød hjemmefra, medbringe det
i vakumposen, og dermed have
muligheden for på kort tid, at til
berede steg, mørbrad og andet på
bådgrillen eller de stationære griller ved søerne. Vi har i hvertfald
tænkt at anvende metoden flittigt
hen over sommeren.
Med madglad hilsen
Frank

Svinemørbrad
sous videt i 4 timer og derefter
brunet i kort tid
på grillpande

Ps. Sous vide tider kan findes på
internettet.

Iøvrigt

Britta fra vores hårdtarbejdende
festudvalg fik forleden opsat personligt skilt i „hendes „Corner“!
Kaffen ER også upåklagelig!
Tak, Britta!
Redaktionen

Mariemunde blev etableret.
På stedet findes en del store sten
over mod Alling siden. Det er
derfor, man har anbragt en kraftig
pæl midt i løbet.
Pælen skal passeres vest om, husk lige det!
Navi-Kai
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Tjaaa.... Ingen sladder denne gang. Godt, at sejlersæsonen står for døren, så kunne det da være, at der skete
noget, vi andre kunne grine af. Tip om gode historier modtages ALTID med kyshånd af redaktionen!!

Arrangement kalender
APRIL

Søndag den 03. april kl. 10.00
Standerhejsning. Efter ceremonien er der kaffe og rundstykker i klubhuset samt afholdelse af auktion over medlemmernes maritime effekter. Ryd
pulterrummet for overflødigt
bådudstyr.
Tirsdag den 12. april kl. 19.00
Klubmøde. Motorlære fra
Havneservice i Horsens. Nærmere info følger.

MAJ

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00
Klubmøde med bestyrelsen,
som informerer om klubben
til nye medlemmer. Alle kan
komme med input, og alt kan
drøftes med de fremmødte
medlemmer.
Lørdag den 28. maj kl. 18.00
Sommerfesten. Årets højdepunkt for alle medlemmer. En
udsøgt middag med efterfølgende dans til levende musik.
Særlig indbydelse med pris
følger. Der er normalt rift om
pladserne, så tilmeld dig i god
tid.

JUNI

Lørdag den 11. juni kl. 10.00
Familiedagen. For børn og
”barnlige sjæle”. Jagten på
sørøvernes skat. Snobrød, hoppeborg, vandaktiviteter mv.

TILMELDING og
MERE INFO
Opslagstavlen i klubhuset eller www.rymarina.dk

