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Generalforsamling Ry Bådlaug 2017

Jesper Madsen

Som sædvanlig gengiver vi her  
beretninger fra bestyrelsen og de 
forskellige udvalg, som de blev 
læst op på generalforsamlingen 
den 21. februar:

BERETNINGER
Bestyrelsen
v. Jesper Madsen
Der var en gang. Ry Marina star-
tede i 1921. Nogle engagerede 
personer startede det, der i dag er 
blevet til Ry Marina, efter der var 
arvet et stykke jord.
I starten blev de mindre både 
slæbt op mellem sivene, men 
efterhånden byggede de ihærdige 
folk broer i området. 
Også den gang fandtes der folk 
hernede med stort engagement. 
Men det var ikke nok, og den 22. 
april 1969 blev foreningen Ry 
Bådlaug stiftet.
Der blev bygget flere broer, og i 
1979 talte foreningen 159 med-
lemmer, og det nye klubhus, som 
senere blev udvidet i takt med den 
voksende klub, blev bygget.
Løbende er broerne udvidet til den 
havn, som vi kender i dag -  også 
med en servicebygning.
Dengang - som i dag - er det de 
frivillige kræfter og mennesker 
med engagement, der sørger for 
udviklingen. 
Det er jo dejligt at være med i 
sådan en klub, der ikke står stille, 
men følger med tiden og behovet i 
klubben. Man læner sig ikke bare 
tilbage og siger, at det er godt nok.
Derfor blev jeg også meget glad, 
da generalforsamlingen 2016 
sagde tydeligt ja til, at vi skulle 
udvide klubhuset. Et tegn på, 
at klubben stadig er i fremsynet 
udvikling. 

Vi ser frem til fremtidssikrede 
og tidssvarende klublokaliteter. 
Vi kan få bedre forhold, når vi 
samler medlemmerne til arrange-
menterne, ligesom vi kan tilbyde 
medlemmer og gæster tiltrængte 
og gode toilet- og badeforhold. 
I 2016 har bestyrelsen haft mange 
kontakter til og en omfattende 
korrespondance med Skanderborg 
Kommune, herunder Skanderborg 
Forsyning.
Der er opnået tilladelse fra Kyst-
direktoratet, og ligeledes har 
myndighederne tilladt byggeri 
over en kloakledning på betingel-
se af, at ledningen ikke belastes.  
Lige p.t går det ud på at få selve 
byggetilladelsen. Kommunen har 
udbedt sig uddybende informa-
tioner om isolering og udluftning 
samt redegørelse for varmetab, 
indeklima og ventilation. Dette 
arbejder bestyrelsen videre med. 
Med disse informationer håber 
vi at komme videre med byg-
geprojektet.
Der er anvendt megen tid til kor-
respondance med kommunen pri-
mært for at indhente nødvendige 
oplysninger til brug for de ansøg-
ninger, der gerne skulle munde ud 
i de forskellige tilladelser. Derfor 
er det sparsomt med oplysninger, 
der er bragt i klubbladet og på 
klubhusets opslagstavle. F.eks. 
havde kommunen ikke styr på 
matrikelkortene over området 
hernede. Det betød 3 måneders 
forsinkelse, da kommunen skulle 
foretage nye opmålinger i områ-
det, inden vores nye matrikelskel 
kunne fastlægges.  Alt dette er 
afledt af den vejomlægning, kom-
munen gennemførte for ca. 15 år 
siden.

Men jeg håber, at de sidste tilla-
delser bliver givet fra kommunen 
inden for kort tid. Derefter kan vi 
komme videre med mere detalje-
ret budgetlægning over byggeriet. 
Pt. er der kun det estimat (vur-
dering/skøn), der blev fremlagt 
sidste år.

Vi har haft problemer omkring 
havnekontorets daglige admi-
nistrative drift. Især omkring 
bådpladsudlejning og omkring 
en korrekt ajourføring af venteli-
sterne samt kasseafstemninger til 
kassereren. Bestyrelsen har haft 
mange drøftelser med havnekon-
toret om at få rettet op på disse 
problemer, uden at der er kommet 
en endelig afklaring. Det er der-
for bestyrelsens holdning, at der 
snarest skal ske et skift af havne-
mester. Birgit og Lene, som flere 
gange har foretaget ”skrivebords-
oprydning” på havnekontoret, er 
indstillet på fortsætte dette, indtil 
afklaring af havnemesterspørgs-
målet er på plads. Men vi mener 
nu at vi er ved at have styr på det 
hele igen.
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Bestyrelsen har med tilfredshed 
kunnet konstatere fin tilslutning til 
årets mange gode arrangementer: 
klubmøder med fagligt og rele-
vant indhold og sociale sammen-
komster, hvor vi kun manglede et 
tilstrækkeligt antal tilmeldinger 
til ”Mandemaden” i oktober. Vi 
gentager forsøget til efteråret; så 
er ”mændene” klar igen. 

HUSK AT STØTTE OP OM VO-
RES ARRANGEMENTER OG 
KLUBAFTENER.                   
                        
Jeg kan ikke gøre det tit nok. 
Derfor siger jeg igen en STOR tak 
til alle de frivillige, der gør et om-
fattende stykke arbejde hernede i 
bådklubben. Husk altid, at der er 
mange måder at gøre tingene på.  
Ikke kun én. Det er enestående, at 
vi har vores egen fælles, dejlige 
perle her i dette skønne område. 
Og det skal vi værne om.

Vi er mange medlemmer med 
mange forskellige holdninger. 
Sådan er det, og sådan skal det 
være. Derfor er medlemmerne 
altid velkomne til at kontakte 
bestyrelsen med nye ideer og 
forslag. Kom, ring eller skriv til 
os, vi er altid klar. Telefonnumre 
og mailadresser er anført i Ank‘ret 
og på hjemmesiden.

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
• Vi er 459 medlemmer, hvoraf 8 
er passive. I årets løb kom der 96 
nye medlemmer, og 105 meldte 
sig ud. Der er handlet 7 bådplad-
ser. Ventelisten til køb af bådplads

er 4-5 år, mens ventetiden til en 
lejet plads er 1-3 år. 

16 medlemmer har stillet deres 
plads til klubbens rådighed. Ven-
telisten er i øjeblikket på 89 med-
lemmer, men vil ændre sig efter d. 
04.04., hvor der er betalingsfrist 
for gebyr på 100 kr. for at stå aktiv 
på listen. Forsikringen er uændret. 
Der er betalt for 51 overnatninger 
af Ry Marinas gæster. Automaten 
har kørt rimeligt med en enkelt 
opdatering. Der er solgt ca. 270 
engangskort og 20 titurskort.

Havnekontoret har en vagtliste 
for havneassistenterne, så der kan 
ydes en tilfredsstillende service 
for havnens brugere. Der søges 
to havneassistenter. Interesserede 
kan henvende sig til havnekon-
toret. Der er indkøbt skilte, som 
anviser gæstepladser. Havne-
kontoret beder alle respektere 
de skilte, der begrænser ophold i 
serviceområdet til 2 timer.

Skraldebådsudvalget
v. Jørn Jensen
Det har været et lidt stille og 
roligt år for skraldeholdet. Des-
værre stopper Søren, Valdemar 
og Jørgen (Post), som har været 
med, fra skraldeholdet blev startet 
i 2008. En stor tak for det gode 
fællesskab. Der er kommet et par 
nye folk på, pladserne er fyldt op 
med frisk besætning til næste år. 
Der er samlet 256 sække. Des-
uden er der som sædvanligt en del 
ting ude på pladserne, som ikke 
hører til der, såsom madrasser, 
telte og gulvtæpper. Vi henstiller 
endnu engang til ikke at overfylde 
sækken. Tit er den første sæk 
propfuld, og så står der lige ved si-
den af en sæk, der er næsten tom. 

Miljøudvalget
v. Per Nielsen
Vi havde lidt problemer med toi-
letsuget i starten af sæsonen, men 
det fik vi styr på.
Vi har forsøgt med mågeskræm-
mere - det ser ud til at virke, så 
vi prøver med 2 mere i den nye 
sæson.
Hjælp med at holde orden i ser-

Gennemgang af regnskab

Gert Nøjsen i rollen som dirigent
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vicebygningen - det er ikke et 
opbevaringssted i længere tid.
Ellers er tingene gået gnidnings-
frit, og vi har haft et godt sam-
arbejde i udvalget og vil gerne 
fortsætte næste sæson.

Redaktionsudvalget
v. Christian Medom
Det var 24. årgang for Ank’ret. 
Det udkom med 4 numre med 
hver 16 sider, udgivet i marts, 
juni, september og december.
Redaktionsudvalget støtter klub-
bens liv og vækst. Klubbladet 
og hjemmesiden er Ry Bådlaugs 
og Ry Marinas ansigt udadtil. 
Vi orienterer om klublivet samt 
arrangementer og oplyser om 
praktiske forhold på Marinaen. 
Desuden oplyser vi om bestyrel-
sens væsentlige beslutninger og 
bringer relevant stof til bådfolket.
Udvalget består af 6 faste med-
lemmer samt andre medlemmer, 
der henvender sig med bidrag.  I 
2016 foretog udvalget en bruge-
rundersøgelse, hvor vi stillede en 
række spørgsmål til læserne om 
bladets indhold. Af svarene fik vi 
3,7 ud af 5 mulige point, hvilket 
viser en fin tilfredshed. 
Klubbens hjemmeside kører nu på 
5. år og har siden 2013 for længst 
rundet 205.000 opslag. Siden 
fungerer som en god og nyttig 
vejviser, også ved tilmeldinger til 
arrangementer. 
Senest har klubben fået en profil 
på Facebook, hvorved medlem-
merne også kan få aktuelle op-
lysninger, ligesom medlemmer 
kan kommunikere internt. Stadig 
flere klubmedlemmer knytter sig 
til Ry Marina på Facebook. Hvert 
opslag med klub-informationer 
læses nu – omgående - af op mod 
100 medlemmer.  

Plads- og Husudvalget
v. Christian Brath Laursens
Udvalget består af følgende: 
René, Erik Strøm, Svend Madsen 
og Christian Laursen.
Udvalget har været samlet fælles 
to gange for at fordele opgaver 
og lave arbejdsplan. Ellers har 
udvalget arbejdet individuelt eller 
i små hold.
Følgende opgaver er udført i løbet 
af 2016:

• Græsslåning ca. 20 gange.
• Søbreddens bevoksning beskåret 
med buskrydning 5 gange i som-
merperioden.
• Beplantning af blomsterkrukker 
forår og efterår.
• Beplantning af rododendronbed 
ud for klubhus.
• Reparation af blomsterkasser 
foran hovedbygning.
• Rensning af tagrender juni og 
oktober.
• Rensning af tag på hovedbyg-
ning i oktober.
F • jernet ukrudt på p-plads, stier 
og rundt om hovedbygningen.
• Reparation og vedligeholdelse 
af plæneklipper og andet materiel 
(René).
• Borde og bænke samlet på ter-
rasse i vinterhalvåret.

Navigationsudvalget
v. Kai Rasmussen
Navigationsudvalget har i 2016 
fået oprettet et hold til duelig-
hedsbevis med 12 fantastiske del-
tagere, der snart er klar til teori-
prøven. Den praktiske prøve løber 
af stablen omkring april-maj, når 
bådene kommer i vandet. Der har 
været tilløb til et VHF kursus, som 
forventes etableret til efteråret. 
Hold øje med opslag i Ank´ret, 
på Facebook eller opslagstavlen 

i klubhuset. Interesserede kan 
henvende sig på havnekontoret 
eller direkte til Kai.

Malerudvalget
v. Else Jensen
Malerudvalget har ikke haft de 
store opgaver i 2016, kun lidt 
reparationer.

Broholdet
v. Bjarne Knudsen
Det er ikke de helt store arbejds-
opgaver i år, da broerne er i god 
stand.
Lidt dæksbrædder skal udskiftes, 
ellers er det mest pælearbejde, 
der skal laves, udskiftes eller 
rettes op.
Sivet langs kanten skal beskæres.
Hvis vi får tid, skal sædet på 
bænken ved servicebygningen 
udskiftes.

Fest- og Aktivitetsudvalget
v. Kim Lindhardt
Der er gennemført 14 arrange-
menter i 2016, bl.a. klubaftener 
med foredrag af interesse for 
bådfolk, fællesspisning, gene-
ralforsamling, underholdning og 
socialt samvær. Familiedagen er 
taget af programmet for 2017. 
pga. meget få deltagere.

Susanne Poulsen & Kaj Juhl Nielsen, Bryrup
Peter Eg, Skanderborg

Ry Bådlaug byder velkommen til:
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Referat af generalforsamlingen i Ry Bådlaug 
og Ry Marina. Tirsdag den 21. februar 2016

Der var igen – man kan næsten 
sige ’traditionen tro’ – omkring 
120 deltagere. Heraf var der 75 
stemmeberettigede, 48 A medlem-
mer og 27 B medlemmer.
Klubbens formand, Jesper Mad-
sen, bød velkommen og udtrykte 
glæde over det store fremmøde. 
Han bød også repræsentanterne 
fra Silkeborg Motorbådsklub og 
Silkeborg Sejlklub velkommen.
Gert Nøjsen blev foreslået og 
valgt som aftenens dirigent.  Han 
konstaterede, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var blevet 
udsendt rettidigt. Generalforsam-
lingen blev derefter kortvarigt 
suspenderet, mens øl og vand blev 
delt rundt.
Formanden og udvalgsformænd 
berettede om året, der var gået, 
og formanden takkede for det 
gode samarbejde i bestyrelsen. 
Der var ingen bemærkninger, og 
årsberetningen blev godkendt.

Der var ingen afstemning vedrø-
rende personer, der ønskede op-
tagelse mod bestyrelsens ønske, 
eller vedrørende personer, som 
bestyrelsen havde ekskluderet.

Så blev årsregnskaberne for Ry 
Bådlaug og for Ry Marina frem-
lagt. Der var en forespørgsel ang. 
størrelsen af beløbet for afhol-
delse af bestyrelsesmøder, og det 
blev forklaret, at beløbet dækker 
traktement til både bestyrelse og 
de mange udvalgsformænd til de 
månedlige bestyrelsesmøder + 
den årlige julefrokost for besty-
relse og udvalgsformænd + disses 
ægtefæller.
Regnskaberne blev godkendt.

Derefter blev budgetterne for RB 
og RM fremlagt og vedtaget. Der 
er ikke planer om afgiftsstignin-
ger. Der var et spørgsmål til faldet 
i kontingent til brosamarbejdet. 
Svaret var, at der ikke har været 
store udgifter.

Der var ingen ændringsforslag til 
regulativet.

Så var der valg af bestyrelsespo-
ster. På valg var Lene Winther 
og Jesper Madsen. Lene ønskede 
ikke genvalg. 
Der var 6 kandidater: Jesper Mad-
sen, Per Walter, Morten Damholt, 
Else Jensen, Erik Svejgaard, John 
Pedersen. Jesper og Morten blev 
valgt. 

Hans Anders Petersen og Per 
Walter blev genvalgt som besty-
relsessuppleanter.

Der var genvalg af alle ud-
valgs’formænd’:
A. Hus- og pladsudvalg: Christian 
Brath Laursen
B. Fest- og aktivitetsudvalg: Kim 
Lindhardt
C. Broudvalg: Bjarne Knudsen
D. Navigationsudvalg: Kai Ras-
mussen
E. Sikkerhedsudvalg: Flemming 
Andersen
F. Miljøudvalg: Per Nielsen
G. Malerudvalg: Else Jensen
H. Redaktionsudvalg: Christian 
Medom
I: Skraldeudvalg: Jørn Jensen
J: Sekretær: Lisbet Jakobsen 

Der var nyvalg af revisorer: Jette 
Jensen og Peter Andreasen blev 
valgt. Conny Nielsen blev valgt 
som suppleant.

Under punktet indkomne forslag 
oplyste dirigenten, at der ikke var 
indkommet forslag. Dette affødte 
en protest fra en deltager, der var 
vidende om, at der var indsendt 
et forslag.

Dirigenten fortalte, at der var 
kommet en henvendelse hvoraf 
det fremgik, at der skulle være en 
mundtlig aftale med den tidligere 
havnemester om begrænsning af 
bådstørrelser, og hvis dette var 

tilfældet, så syntes afsender, at 
dette måtte diskuteres. Da der 
ikke var tale om et forslag, af-
viste dirigenten, at man kunne 
behandle henvendelsen under 
punktet- spørgsmålet hørte hjem-
me under beretningsdebat eller 
under eventuelt.

Under ’Eventuelt’ orienterede 
Leo Nielsen først om ’Brosamar-
bejdets arbejde, bl.a. om møder 
med repræsentanter for de mange 
brugere, der har ytret ønske om 
at kunne bruge området omkring 
Silkeborgsøerne, herunder at 
færdes ude på ’vores’ broer. Kon-
sekvensen af ’forhandlingerne’ er, 
at vi fremover kan møde andre 
’brugere’ på broerne, f.eks. folk 
der gerne vil fiske. De må dog kun 
fiske, hvis der ikke er bådklub-
medlemmer, der ønsker at lægge 
til ved broerne. Der vil blive sat 
skilte op angående reglerne, både 
ude for enden af broerne og inde 
på land.

Derefter bad dirigenten om, at 
den person som havde sendt det 
omstridte forslag om at give sig 
tilkende, således at spørgsmålet 
kunne drøftes. Den pågældende 
gav sig ikke til kende, hvorefter 
dirigenten stillede spørgsmålet 
til bestyrelsen. Herefter fik Leo 
ordet.  Han fortalte, at der ikke 
forelå nogle aftalerom reduktion 
af, eller begrænsninger i plads-
størrelserne.

Morten Damholt stillede spørgs-
mål til gyldigheden af afstem-
ningen under generalforsamlin-
gen i 2016 under behandlingen 
af bestyrelsens anmodning om 
godkendelse af at arbejde videre 
med planerne om ombygning/
udvidelse af Skimminghus. Han 
begrundede det med, at der havde 
været B-medlemmer, som havde 
afgivet stemme, og at det kun var 
A-medlemmer, som var stemme-
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Den nye bestyrelse ser altså så-
ledes ud: 

Jesper Madsen 
Leo Nielsen 
Birgit Bak 
Morten Damholt 
Jes Hovind

Suppleanter: 

Hans Petersen 
Per Walter

berettigede i spørgsmål der angik 
Ry Marina.

Dirigenten indledte besvarelsen 
med, at der kun var to stemmer 
imod, så selv om B-medlemmer 
ikke måtte have stemmeret, så 
var forslaget under alle omstæn-
digheder godkendt. Herefter bad 
han bestyrelsen om at svare på 
indlægget. 
Leo besvarede: Bestyrelsen er 
af den opfattelse at det videre 
planarbejde om moderniseringen 
af Skimminghus vedrører alle 
medlemmer i Ry Bådlaug. Besty-
relsens opfattelse støtter sig på to 
faktuelle forhold,  at Ry Bådlaug 
har som hovedformål at drive Ry 
Marina, og at Ry Bådlaug betaler 
huslejen for Skimminghus.

Bestyrelsen er opmærksom på 
de to særlige forhold hvor Ry 
Marinas anpartshavere har særlig 
påtaleret,

• Køb og salg af fast ejendom, 
som jo influerer på anpartsfor-
holdet. Det skal her oplyses at 
Ry Marina på tidligere general-
forsamling har godkendt arealkøb 
der muliggør moderniseringen af 
Skimminghus.

• Pantsætning af grund og hus, 
såfremt byggeri ikke kan gen-
nemføres indenfor den kontante 
kapital som Ry Bådlaug og Ry 
Marina råder over. Viser projektet 
sig at koste mere end den rådige 
kapital skal anpartshaverne spør-
ges om projektet skal stoppes 
eller anpartsbeløbene kan øges til 
financieringen når sammen.

Der blev også spurgt om, hvem 
der skal tage beslutninger angå-
ende det fremtidige byggeri, og 
svaret var at det skal bestyrelsen.

Repræsentanten fra SSK, Annette 
Diget, takkede for samarbejdet og 

bemærkede, at det var dejligt at se 
at så mange stille op til ’kamp-
valg’ og at se den opbakning, der 
er til bestyrelsen.

De to revisorer, der gennem 
en lang årrække har revideret 
regnskaberne, har begge valgt 
at stoppe. Knud Nielsen var 
desværre syg, men Egon Bach 
overbragte en hilsen fra ham. Der 
var gavekurve til dem begge for 
deres store indsats.

Der var desuden en stor tak til 
Lene Winter, som jo havde ønsket 
at stoppe som medlem af bestyrel-
sen, for hendes store indsats i de 
forløbne år. 

Der er konstituerende bestyrel-
sesmøde tirsdag den 28. februar, 
kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 
20.00 for udvalgsformændene.

Afslutningsvis lød der en tak til 
repræsentanterne for SMK og 
SSK for samarbejdet i årets løb.

Klokken var blevet 21.30, og så 
var der kaffe og gode boller med 
pålæg.

Ref.: Lisbet Jakobsen
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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.

APRIL 
Tirsdag den 25. april kl. 19.00
Klubmøde. Sikkerhed til søs.

MAJ
Tirsdag den 9. maj kl. 19.00
Klubmøde med bestyrelsen. En aften, hvor bestyrelsen informerer om klubben til nye medlemmer, og hvor 
alle kan komme med input og hvor alt kan drøftes med de fremmødte medlemmer. 

JUNI
Lørdag den 10. juni 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 meld til i god tid. 

Tilmeldingsliste og yderligere informationer findes på opslagstavlen i klubhuset og på Ry Bådlaugs hjem-
meside www.rymarina.dk

Kvartalsprogram 2017
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Else Jensen

Foreningsåret 1988 / 1989

Generalforsamlingen

Efter dette års generalforsamling 
fik bestyrelsen følgende sam-
mensætning: Formand Jørgen 
Sørensen, næstformand Harry 
Hansen, kasserer Ole Bielefeldt, 
udvalgsansvarlig bestyrelses-
medlem Ivar Møll – alle gen-
gangere på samme pladser som 
sidste år. Efter mange års hårdt 
slid i bestyrelsen trådte Jørgen 
Christensen ud og blev afløst af 
Kurt Dan Jensen, der fik ansvaret 
for havnekontoret. En post han 
med stor rutine og sikkerhed har 
røgtet gennem årerne. På supple-
antposterne kom Ole Bielefeldt 
og Bjørn Lesnov ind. Igennem de 
sidste år havde det været en fast 
regel, at suppleanterne automatisk 
kom i havneudvalget med ansvar 
for kontorets drift.

Brosamarbejde

Generalforsamlingen godkendte 
dette år det nye havneregulativ og 
at pladspriserne fremover skulle 
reguleres pr. 1. januar, og ikke 
som hidtil pr. 1. april. En anden 
vigtig vedtagelse fra dette år var 
godkendelsen af Silkeborgsøernes 
Brosamarbejde. SMK havde på 
deres generalforsamling kort tid 
forinden allerede godkendt for-
slaget. Da brosamarbejdet ville 
komme til at koste os en ekstra 
sum penge fremover, var det nød-
vendigt på generalforsamlingen at 
hæve kontingentet fra kr. 200 til 
275. Da proppen nu var taget af, 
fik havnelejen en stigning fra kr. 
300 til 400 plus moms.

Ankeret - det nye vartegn

I foråret havde Svenne og Willy 
Larsen gang i et større projekt, 
der skulle blive til et nyt vartegn 
på havnen. Svenne havde præ-
senteret bestyrelsen for en model 
af et meget specielt anker, som 
Willy derefter fabrikerede på sin 
arbejdsplads. Det færdige projekt 
blev afsløret under stor festivitas 
og med frokost til de involverede 
parter. Villys arbejdsgiver J.U. 
Block og Søn i Låsby havde 
vederlagsfrit lagt værksted m.v. 
til ved projektets gennemførelse, 
hvilket bestyrelsen ønskede at 
påskønne med en frokost. Ank-
ret blev opsat på plænen øst for 
Skimminghus, og efterfølgende 
blev resterne af pladerne , som 
ankeret var skåret ud af, til det 
”lysende” anker, der er opsat 
henne ved slæbestedet. 

Et travlt år

Foreningsåret 1988-89 syner 
måske ikke af det helt vilde, men 
der var lidt mere end rigeligt at se 
til, idet bestyrelsen konstant var i 
gang med forhandlinger til alle si-
der. Der var f.eks. brobyggeripla-
ner, nye medlemstiltag og meget 
andet. Det koster, når bestyrelsen 
og 300 medlemmer konstant vil 
fremad, og når stilstand betragtes 
som tilbagegang.

                                                                          Else

Indvielse af Ry Marinas nye varetegn
Med rød vest ”Svenne”, der har tegnet varetegnet. Modsat Villy Lar-
sen, der har klaret det praktiske. Yderst til venstre formanden for J. 
U. Blocks fabrikker
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Den naturlige spalte 51 
eller: Manden ved bålet 

Kurt Nielsen

Nu kunne jeg selvfølgelig bare 
hoppe over hvor gærdet er lavest, 
og kopiere mine første forårs-
spalter fra april 2002, dem er der 
sikkert – og desværre nok kun få 
i Bådlauget der husker. Men jeg 
kan alligevel ikke lade være med 
at tage Jer lidt med på naturop-
levelser, der er så mange af dem 
– og der kommer hele tiden nye 
gennem vore fire årstider.
Som jeg husker 2016 og frem 
til nu, har jorden stort set været 
vædet af regn og fugtig langt 
det meste af tiden. De nedfaldne 
blade dansede ikke deres rislende 
rasledans for vinden i efteråret, og 
samlede sig i dynger på læ steder, 
så de var lige til at læsse på tril-
lebøren og køre i kompostdyngen 
– neej, i efteråret måtte de fugtige 
blade først rives sammen!
Æble – og pære høsten var god, 
hvorimod blommerne må have 
blomstret under nogle af biernes 
vejrligsdage – der var i hvert fald 
meget få blommer på mine træer.
Og jeg hygger mig hver forsom-
mer med at putte nogle pærer ind 
i flasker, lige efter de er skabt, 
og så lade dem vokse sig store 
derinde. Når de er modne, hælder 
jeg brændevin på, og lader dem 

trække nogle år. Så bliver der en 
yderst ganevenlig pæresnaps – 
der er dekorativ at gå og kigge 
på – samtidig med man glæder 
sig til at smage den. Der var fire 
pærer der gik til held på min 
Fondante espalierpære forgangne 
år. Når børn ser disse flasker med 
en pære i, spørger de med store 
øjne: ”Hvordan har du fået den 
derind” – og så nyder jeg gerne at 
drille dem lidt, inden de får hele 
sandheden. 
Midt i juli høstede jeg Perikon og 
Røllike ude på flyvepladsen ved 
Gl. Rye. Jeg tørrede buketterne 
under loftet i køkkenet, hvorefter 
blomster og blade blev rispet af 
til te, og sat i glas til vinterens 
forbrug. De er nemme at høste, 
ser dekorative ud og dufter dejligt 
medens de tørrer. Og så smager de 
godt som te, – evt. sødet med lidt 
honning hvis man har en sød tand. 
Perikum virker beroligende, og 
Rølliken er god for en dårlig hals. 
Svampesæsonen forgangne ef-
terår var ikke noget at prale 
med, jeg fik en lille pandefuld 
nogle gange, men sidst i oktober 
lykkedes det dog at samle 2 kg 
rørhatte, der efter finpudsning og 
blanchering kom i fryseren. Det 

var en blanding af Brungul rørhat, 
Peber rørhat og så gode gamle 
Carl Johan – ham den spiselige.
Men nu er vi fremme ved et helt 
nyt forår, og så skal Brænde-
nælderne holde for igen. Jeg har 
nemlig lige opbrugt de blanche-
rede nælder, jeg havde i fryseren 
fra sidste år. Nælder i min hus-
holdning er et uundværligt grønt 
tilskud, – jeg spiser dem stuvede 
ligesom spinat.
Hvordan man høster nælderne 
uden at brænde sig har jeg skrevet 
om flere gange tidligere: ”Man 
tager forsigtigt med tommel – og 
pegefinger om et af de øverste 
blade, klipper over og lader top-
pen med de fire øverste blade 
dumpe ned i kurven”. Men alt det 
kan I læse om i min bog ”Ta´ ud 
i naturen – der er serveret”, den 
blev udgivet i 2011. For senere 
tilkomne medlemmer kan jeg op-
lyse, at bogen er en samling af de 
første 34 naturlige spalter, hvor-
ved årstiderne rundes otte gange. 
Bogen er derfor en opslagsbog 
for, hvad man lige i den aktuelle 
årstid kan søge efter – og måske 
være heldig at finde. Se min hjem-
meside: www.taudinaturen.com 
Men som vor gamle redaktør 
Niels Hovgaard sagde altid: ”Du 
skal` osse skrive noget om sej-
lads og både”, så det kommer her 
denne gang. 
Min søn Jesper der er flyme-
kaniker arbejdede 1½ år nede i 
Nigeria, og den sidste hjemtur 
dernede fra foregik med helikop-
ter. Han blev tilbudt at tage med 
som mekaniker på den ene af to 
helikoptere, hans firma Dancop-
ter skulle have hjem til Esbjerg. 
Det blev en oplevelsesrig tur der 
varede 9 dage, og de fulgte nød-
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vendigvis kysten vest om Afrika 
for jævnligt at kunne gå ned og 
tanke brændstof. Den går ikke 
med at skyde genvej skråt op over 
Sahara – reservedunken bliver for 
stor. Og hvis man har været nød 
til at nødlande midt i ørkenen, 
kan der ikke lige ringes efter en 
”Hardy”! 

Det indsatte billede er taget ud-
for Mauretanien af havnen nær 
byen Nauakchott, som de fløj 
over. De lange smalle fiskerbåde 
der fylder havnen ”godt og vel” 
kaldes Pirogger, og de stammer 
fra Senegal. Mange senegalesere 
lander nemlig deres fangst der, 
fordi mauretaniere ikke fisker, 

de er kameldrivere med et ternet 
viskestykke om hovedet iklædt 
kjortel og sandaler – ”så kender I 
dem”. Sahara kan lige anes oven-
for bygrænsen øverst i billedet. 
Det er interessant at gå på net-
tet og læse om fiskerne og deres 
problemer dernede. Alt for mange 
industri trawlere fra Europa tøm-
mer Atlanterhavet for fisk udfor 
vest Afrika, derfor har de lo-
kale fiskere fået det svært. Prøv 
at Google og læs om dem, det er 
interessant læsning!
Jeg vil slutte af med at ønske bare 
lidt mere tørt sejlervejr i år og 
håbe, at alle i Bådlauget får en 
god sejlersæson 2017. Og se nu 
at komme i gang med at udnytte 
alle de gratis glæder naturen byder 
på – ”de findes overalt”!
 

Svampe Kurt

Kai Rasmussen

Så skete det igen! 
11 nye navigatører har bestået den 
teoretiske del til ’Duelighedsbevis 
i Sejlads’. Nogle har tidligere 
bestået den praktiske del, mens 
resten senere skal på vandet, for 
at vise at de kan håndtere båden 
og udføre en mand over bord 
manøvre.

Stort tillykke til alle.

Navi-Kai

Nye navigatører 
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Morten Sejer Hansen

den ikke havde direkte kontrol 
over. Hans datter Margrethe d. 1. 
indførte ligefrem et forbud imod 
at bygge private borge i 1396 og 
fortsatte nedrivningen af mange 
borge i kronens magtkamp imod 
adlen. Dynæs synes dog ikke at 
være blevet ramt af dette forbud 
efter dets overdragelse til bispe-
sædet i Aarhus efter Valdemars 
død i 1375. Opgøret med kirken 
kom først i forbindelse med re-
formationen (1530-34), hvorefter 
Dynæs overgik til Laven Hoved-
gård og mistede sin strategiske 
betydning. Borgen blev revet ned, 
og skriftlige kilder fortæller, at 
byggematerialet bl.a. blev brugt 
til opførelsen af kirken i Linå. 
Voldstedet er aldrig blevet un- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

derlagt omfattende arkæologiske 
undersøgelser, så hvordan borgen 
har set ud, og hvor mange bygnin-
ger, der har tilhørt den, er uvist. 
Mindre undersøgelser på stedet 
har dog afsløret både teglsten og 
kampesten fra borgen, ligesom 
den imponerende jordvold og 
delvist bevarede voldgrav vidner 
om, at Dynæs var en anseelig 
borg i den danske højmiddelalder. 
Højt over Dynæs mod nord ligger 

voldstedet Gammelkol, som også 
var et voldsted i Middelalderen. 
Om borgen på Gammelkol er 
forløber for Dynæs eller om begge 
borge eksisterede samtidigt vides 
ikke, men at der har været en 
forbindelse imellem dem virker 
sandsynligt. 

Et sagn fortæller, hvorledes kong 
Lave af Dynæs, som navnet La-
ven efter sigende er udledt af, 
havde en datter, Ingrella, der stak 
af med sin elskede Thorbjørn 
imod sin faders vilje. Kong Lave 
og hans mænd satte efter det forel-
skede par, som de indhentede ved 
Nåege ved Silkeborg. Thorbjørn 
prøvede at ride over Remstrup Å, 
men hesten kunne ikke bære par-

ret, og de druknede. Thorbjørns 
hat flød ud i åen og landede ved 
det sted, der i dag er kendt som 
Hattenæs (navnet skal nok nær-
mere ses i forbindelse med den 
nærliggede landsby Hårup, som 
i middelalderen hed Hatterup). 

I begyndelsen af det 20. århund-
rede skulle Dynæs igen blive 
centrum for menneskelig akti-
vitet, da digteren og forfatteren 

Dynæs

Som nyt medlem af Ry Bådlaug 
håber jeg på at kunne bidrage 
med nogle interessante indlæg i 
medlemsbladet fremover. Jeg er i 
gang med at tage en kandidatgrad 
i middelalder- og renæssancear-
kæologi fra Aarhus Universitet, 
og mine artikler vil afspejle dette 
interesseforhold. Jeg vil forsøge 
at koncentrere mig om steder, 
historier og fænomener, der har 
relation til lokalområdets historie 
omkring Silkeborgsøerne.

Mit første indlæg omhandler 
Dynæs - den lille halvø som stik-
ker ud i Julsø knap 1,5 km vest 
for Laven. I middelalderen lå der 
en borg på Dynæs, hvis banke 
stadig dominerer næsset. Borgen  

 

blev første gang omtalt i 1360, 
hvor den er registreret som Kong 
Valdemar Atterdags ejendom. 
Om han også har ladet borgen 
opføre, er derimod mere usikkert. 
Valdemar Atterdag indtog mange 
borge, som han ofte lod nedrive 
i sin kamp for at genforene stør-
stedelen af Danmark, der på det 
tidspunkt var pantsat til tyske gre-
ver, da det sjældent var i kronens 
interesse at bevare borge, som 

Borgbanken på Dynæs Gammelkol med lettende bramgæs
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Kai Rasmussen

Trygfonden og Søsportens Sik-
kerhedsråd samarbejder om en 
kampagne, ’SejlSikkert’, med 
sigte på at nedbringe drukneulyk-
ker og alvorlige hændelser til søs. 

SejlSikkert har oprettet et net-
værk af frivillige SejlSikkert-
ambassadører rundt i lokale 
sejl- og motorbådsklubber i hele 
landet. Der findes i dag ca. 250 
ambassadører og Ry Bådlaug er 
nu også med. Focus er primært 
rettet på områderne: 

• Lær at sejle
• Hold dit grej i orden
• Planlæg din tur 
• Hav en livline til land 
• og sidst, men ikke mindst - Brug 
vesten. 

Som en start, kan du med din 
telefon gratis hente ’SejlSikkert-
appen’. Har du spørgsmål i øvrigt, 
så kontakt havnekontoret.

Navi-Kai

Johan Skjoldborg (1861-1936) 
flyttede ind på husmandsstedet  
på Dynæs i 1907. Skjoldborg var

en af husmandsbevægelsens vig-
tigste (den vigtigste?) fortalere og 
ikoner. Han begyndte at afholde 

store folkemøder, de såkaldte 
Dynæsmøder, der tiltrak op imod 
20.000 deltagere, indtil en per-
sonlig konkurs satte en stopper 
for foretagendet i 1915, hvorefter 
han flyttede ind i en æresbolig i 
Løgstør skænket af husmandsbe-
vægelsen.
I dag er Dynæs åben for offentlig-
heden, og det er bestemt et besøg 
værd. Stedets historie samt dets 
smukke beliggenhed og fantasti-
ske udsigt ud over Julsø og Him-
melbjerget gør stedet til et ideelt 
pitstop på sejlturen over Julsø. 
Bare husk at ankomme fra landsi-
den, hvis ikke man ønsker at ende 
ligesom os som beskrevet i sidste 
nummer af medlemsbladet...

Morten Hansen

Sejl sikkert i Ry Bådlaug

Dynæs set fra Gammelkol
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Chr. Medom

Da jeg købte min nuværende 
motorbåd i 2005, var et af salgs-
argumenterne fra sælgeren, at den 
altid havde stået i en opvarmet hal 
om vinteren. Jeg husker den be-
hagelige oplevelse at kravle rundt 
i båden indendørs i marts måned 
og se inventaret og apteringen. 
Derfor fandt jeg det naturligt med 
vinteropbevaring i en hal, da min 
nyindkøbte båd skulle i vinterhi 
det følgende efterår.  Dog ikke 
opvarmet, men den stod godt 
under tag. Siden blev det til en 
anden hal, hvor der var flere andre 
både. Nu blev pladsen mere trang, 
men stadigvæk indendørs i ly for 
blæst og regn.
Men en u-opvarmet hal føles 
kold. Også, når foråret er kom-
met i gang. Personligt har jeg haft 
svært ved at arbejde på båden, når 
den henstod i den kolde hal. An-
derledes havde det måske været, 
hvis der havde været mulighed 
for varme i og omkring båden? 
Nogle år blev båden kørt udenfor 
i en uge inden vognmanden kom, 
og så kunne man nyde forårets lys 
og varme, mens klargøringen blev 
foretaget.
Derfor besluttede jeg for 4 år si-
den, at henstille båden udenfor i 
vinterperioden på en aflåst plads 
med el og vand. Det betød så, at 
den skulle tildækkes. Da jeg købte 
båden, fulgte der en god, kraftig 
og formstøbt gummi-presenning 
med. Og med hjælp fra en god 
klubkammerat fik jeg fremstillet 
et stativ, så presenningen dæk-
kede båden fra for til agter; uden 
lunker. Alle luger blev åbnet og 
der blev arrangeret god og effek-
tiv udluftning. Presenningen blev 
surret til bådvognen, så den ikke 
gled rund eller blæste løs. 
Da båden blev pakket ud næste 
forår, var jeg spændt på, hvordan 
klimaet var inde i båden. Det var 

overraskende godt. Så godt som 
ingen skimmel; men det bedste 
var, at klargøringen kunne starte 
udenfor i det fri. I starten blev 
presenningen rullet lidt op og man 
kunne starte arbejdet i forårets lys 
og varme, lyttende til fuglenes 
sang. Når skroget skulle poleres 
og bunden males, var der rigeligt 
med lys. Og det var en helt særlig 
følelse, når man i en velfortjent 
pause sad i den åbne del af bå-
den under åben himmel og med 
Thermo flasken og madpakken 
på bordet. Så starter længslen 
for alvor efter alle de oplevelser, 
som sommersæsonen byder på 
med en båd. 

Nye tendenser
Havnereglementet for Ry Ma-
rina påbyder bådejerne at fjerne 
bådene i perioden fra den 15. 
november til den 1. april, men i 
andre lystbådehavne ser man en 
stigende tendens til, at bådene lig-
ger i vandet hele vinteren. I Mou 

så jeg for nogle år siden en båd i 
isen, hvor ejeren på havnebundet 
under båden, havde placeret en 
luftpumpe, hvorfra luftbobler 
forhindrede isen i af lukke sig om 
båden. En anden tendens viser, at 
mange bådejere henstiller deres 
båd på land under åben himmel, 
uden at dække den til med presen-
ning. Muligvis pga. de seneste 
års milde vintre? Tilsyneladende 
må dette være en hård belastning 
for en båd, men det skal jeg ikke 
vurdere. Jeg dækker min båd til. 
Indendørs eller udendørs – god 
fornøjelse med forårsklaringen.

Christian Medom

Vinteropbevaring af båden
- ude eller inde?



15

Frank Jacobsen

Kylling i hvidvin med estragon 
og mos.
Nogle gange er det ikke kødet , 
men saucen, der er det allerbedste 
ved en ret. Det gælder i høj grad 
for denne opskrift, som er afledt 
af forskellige udgaver af fjerkræ 
i sprut. Som nævnt bliver saucen 
utrolig dejlig og kan, selvom 
den ikke er legeret, bringe min-
delser om bearnaise. Til retten 
skal bruges: kyllingeoverlår eller 
andet regulært kød fra fuglen, 
en flaske halvtør hvidvin, smør, 
olivenolie, et stort løg, hønsefond, 
piskefløde, nogle kviste timian, 
laurbærblade, godt med frisk eller 
tørret esdragon, bacon, kartof-
felmos, champignons, grønærter 
og persille.
Brus rigeligt med smør og olie af 
i en tykbundet gryde. Brun kyl-
lingestykkerne på alle sider og 
tag dem op, sauter det hakkede 
løg uden at det bruner. Hæld ca en 

½ flaske hvidvin på (den behøver 
ikke være dyr, men drikkelig) 
og lad spritten dampe af, tilsæt 
mellem en halv og en hel liter 
kyllingefond, i med timiankviste, 
laurbærblade og estragon. Læg 
kyllingestykkerne i igen og lad 
det hele simre til det er meget 
mørt, ca en time. Tag forsigtigt 
kødstykkerne op. Kog saucen ind 
til det halve og sigt den. Tilsæt 
herefter piskefløde efter smag 

og samvittighed, jævn evt. med 
lidt maizena, smag til med salt 
og peber og slut af med at piske 
lidt koldt smør i. Læg nu kyllin-
gestykkerne i den varme sauce og 
retten er klar. Som tilbehør er der 
næsten frit slag. I vores tilfælde 
serverede vi god kartoffelmos 
med sprødt bacondrys, grønærter 
og ristede champignoner.
Velbekomme og godt forår.
Kjærligst

Frank   

Kylling i hvidvin 
- med estragon og mos

Tirsdag d. 7. marts 2017 afholdt 
Ry Bådlaug klubaften i Skim-
minghus. Aftenens foredragshol-
der var Morten Vissing, Aqua, der 
sagligt og underholdende fortalte 
om vandremuslingen og konse-
kvenserne af dens forekomst i 
vort søsystem. Morten gav os et 
fantastisk indblik i, hvorfor vi ser 
store forandringer med hensyn 
til vandets klarhed og hvilken 
indflydelse muslingens tilstede-
værelse har på næringsstoffer, 
plantevækst og fiskebestanden.

Vi fik også ’vendt’ signalkreb-
sen, en anden invasiv ’djævel’, 
der måske også snart melder sin 
ankomst i Gudenåen. Fælles for 
begge arter er, at de her i vores del 
af verden ingen naturlige fjender 
har. Det betyder, at tilvæksten 
bliver enorm og uoverskuelig.
Morten sluttede sit foredrag med 
en beretning om ulvens tilbage-
komst til Danmark. Og jeg vil rose 
ham for hans fremlægning, der 
kunne få selv den største skeptiker 
til at elske ulven.

Der var et fint fremmøde til arran-
gementet, der sluttede med et flot 
traktement med kaffe og lækkerier 
fra festudvalgets køkken, også en 
stor ros til dem.
Husk at støtte op om klubbens 
arrangementer, der står mange 
frivillige bag.
Næste arrangementer er stander-
hejsning søndag d. 26. marts og 
klubaften om sikkerhed tirsdag 
d. 25. april.

Navi-Kai

Kai Rasmussen

Klubaften
- vandremuslingen, signalkrebsen og ulven



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

Under sædvanlige drillerier med-
lemmerne imellem var det Jørn 
fra Galten det gik ud over, da der 
kom en bemærkning om hans vel-
udviklede bug: ”Er den ikke ved 
at være lidt stor Jørn?” – Hvortil 
han svarede: ”Godt værktøj skal 
altid befinde sig under halvtaget 
når det ikke er i brug”! – Sådan, 
så var den´ ikke længere! 

Første gang man er hjemme ved 
pigens forældre kan det køre helt 
af sporet:

Han var kommet med hjem første 
gang, og han sad ved stuebordet 
og ventede, medens pigen nettede 
sig ude på badeværelset. Så kom 
han til at skubbe til en krukke 
der stod på bordet, så den røg på 
gulvet og smadrede. Han fejede så 
skårene og indholdet op, og smed 
det hele i skraldespanden. 

Da pigen kommer tilbage siger 
han: ”Jeg er forfærdelig ked af 
det, jeg kom til at smadre kruk-
ken der stod på bordet og har 
smidt det hele i skraldespanden”, 
og hun siger: ”Gud – det var min 
fars aske”, han bliver helt stille og 
bleg, - - - men efter en lille pause 
siger hun så: ”Han gider nemlig 
ikke gå ud når han skal ryge”! 

Den unge mand kommer ind på 
apoteket og apotekeren spørger 
hvad han skal ha´: To pakker præ-
servativer af de sjove, hun skal få 
den helt store tur i aften. Samme 
aften skal han præsenteres for en 
piges forældre, og da de har sat sig 
til bords beder faderen bordbøn, 
og den unge mand sidder helt for-
overbøjet med foldede hænder og 
kigger ned i bordpladen, og pigen 
siger: ”Gud – jeg vidste ikke du 

var så religiøs”, hvortil han næ-
sten uhørligt hvisker: ”Jeg vidste 
heller ikke din far var apoteker”! 

En politibetjent kalder hjem til 
stationen – ”Jeg har en penibel sag 
her, der er en ældre dame der har 
skudt sin mand, fordi han vadede 
ind på hendes nyvaskede gulv”. 
”Har du anholdt hende”? ”Ikke 
endnu – gulvet er stadig vådt”!

Bådudlejeren i sin råber ud over 
søen: - Båd nummer seks, koom 
ind! En mand prikker ham på 
skulderen og siger Du`e num-
mer seks er inde, den ligger lige 
der bag ved dig. Bådudlejeren 
kigger, og råber så igen ud over 
søen: - Båd nummer niii, har I 
problemer?

   
 Svampe Kurt  
       


