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Generalforsamling Ry Bådlaug 2020

BERETNINGER

Formanden
v. Morten Damholdt
Kære alle. Velkommen til for-
mandens beretning, som jo altid 
omhandler det forgangene år samt 
forventninger til det nye.
Da jeg sidst stod her, var det knapt 
så sjovt at afholde min beretning, 
da det jo havde vist sig, at vi i 
2018 havde haft svind og rod i 
både økonomi, drikkevareregn-
skab, dieselregnskab og ikke 
mindst udlejning af havnen.
Så siden sidst har en utrættelig 
bestyrelse, udvalgs formænd/
kvinder og ikke mindst havneas-
sistenterne har arbejdet hårdt for, 
at vi kunne komme tilbage på 
sporet, og det er lykkedes.
Som alle ved, så blev sagen om 
de manglende penge anmeldt til 
politiet. Sagen er endnu pr. 09/01 
2020 ikke startet på grund af 
manglende ressourcer inden for 
ordensmagten, så der er vi ikke 
blevet klogere, og derfor ser jeg 
ingen grund til yderligere at dis-
kutere dette.
Angående vores drikkevarer så 

har det altid i Ry bådlaug været 
sådan, at man har skrevet det, 
man har forbrugt på sit udvalg 
i en bog i depotet, men det har 
vist sig, at dette ikke rigtigt lyk-
kedes i foreningsåret 2018. For 
at få det under kontrol fik hvert 
udvalg sig en bog at skrive deres 
forbrug i, og det hjalp. Det viste 
sig, at bedre gennemskuelighed 
og kontrol var en god løsning. 
Efterfølgende har vi foretaget et 
andet tiltag, nemlig indkøbet af 
den nye automat, der kun tager 
kort. Alle udvalgsformænd/-
kvinder samt bestyrelsen har fået 
et nyt gult kort, og dette kan de 
bruge til at forsyne deres udvalg 
med. Kortet får de så tanket op på 
havnekontoret, og på denne måde 
er der fuld kontrol over forbruget 
af drikkevarer.

Dieselregnskab: Det viste sig 
sidst, vi stod her, at der var rod 
i vores dieselregnskab. Vi har 
foretaget følgende tiltag for at få 
rettet op på dette: Hovedmåleren 
på standeren aflæses ved hver 
tankning og føres på kvitteringen, 
der betales straks efter tankning 

enten med dankort eller mobile 
pay. Altså ingen kontanter. Vi har 
også fået kontrolleret tankstande-
ren. Den er blevet testet af Force 
Technology. Det viste sig, at 
standeren var en ældre sag, så den 
kunne ikke verificeres, men han 
kunne godt teste den og give os 
en kontrolrapport. Resultat heraf 
viste, at vi ud af 10.000 liter taber 
3 liter, så det må siges at være 100 
% i orden.

Udlejning af havnen: medio 
2018 overtog bestyrelsen hav-
nekontoret og dermed udlejning 
af havnen samt køb og salg af 
pladser. Vi stod i sommeren 18 
desværre med 23 ikke udlejede 
pladser. Dette blev der rettet op 
på ved at få dem lejet ud efter 
ventelisten, men kun til halv pris, 
og dette kunne jo ses på bund-
linjen. Vi har nu fået strømlinet 
vores ventelister samt havneplan. 
I 2019 var havnen fuld belagt før 
første juni, og dette har kun ladet 
sig gøre med jeres hjælp, nemlig 
ved afstemningen med at flytte 
fristen for ilægning fra 1 juni til 
15 maj. Disse 15 dage samt at A-
medlemmer, der ikke bruger deres 
plads, melder det hurtigt ind, har 
betydet et plus på godt 150.000 
kr. mere end i 2018. Tak for det 
og især tak til Bo og Gunner D. 
for den store indsats.

Vi har I 2019 også ansat noget 
nyt personale. I maj ansatte vi 
ny havnefoged, Gunner Dalgaard. 
Han har overtaget havnekontoret 
med alle de udfordringer, det kan 
bringe, og det kører nu efter en 
helt lige snor. Der bliver udar-
bejdet en log, så alt, der sker på 
kontoret, kan følges. Vi ansatte i 
november Niels Bo Christensen 
som ekstern bogholder, da det har 
vist sig, at bogføring er en meget 
stor opgave, og dette har Niels Formanden byder velkommen og aflægger beretning
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virkelig styr på. Der vil dog stadig 
være en kasserer i bestyrelsen.
2019 har også været et år med 

mange møder med kommune 
og forsyning angående vores 
udvidelses-/renoveringsplaner. Ib 
har mere om dette senere, men jeg 
kan da berette, at det ikke er helt 
skidt. Vi er nemlig blevet ejer af 
de ca. 300 m2 jord, vi havde søgt 
om at købe. Men omkostningsfrit. 
Ib kan forklare mere om dette.

Vi har også i 2019 udvidet vores 
samarbejde med vores naboer 
Gl. Turisten og Hjejle selskabet. 
Gl. turisten har store planer, og 
dem er vi med ind over, da det 
kan betyde en udvidelse af vores 
slæbested, men de er ligesom os 
blevet bremset i deres planer. 
Området på Skimminghøj skal 
undersøges mere for forurening. 
Samarbejdet med Hjejlen består i, 
at de kan benytte vores toilet samt 
bundsug på aftalte tidspunkter, og 
dette betaler de 5000 kr. for pr. 
båd om året. De kan også tanke 
ved os, og dette er til dagsprisen 
lige som alle andre. 

2019 var også året, hvor vi 
fyldte 50. Vejret var ikke med os, 
men vi havde en rigtig god dag og 
et brag af en fest om aftenen. Stor 
tak til dem, der deltog, og især til 
dem, der hjalp.
Dette var så nogle af de store em-

ner vi har brugt 2019 på og så til 
fremtiden. Hvad skal der så ske 
i 2020? Ja vi er startet hårdt ud 
med nye tiltag. Som I kan se, så 
har vi udskiftet vores ølautomat. 
Vi har stoppet samarbejdet med 
Carlsberg, og står nu selv som ejer 
af automaten. Dette giver os mu-
lighed for at handle øl og vand til 
meget bedre priser. Automaten er 
kontantløs, og man bruger i stedet 
sit kort, ligesom når man tanker 
el. En anden investering, vi også 
har vedtaget, er at opdatere vores 
Beas cashloader, så der kan beta-
les med mobile pay og kontaktløs. 
Der vil også blive mulighed for 
mange andre ting med den nye 
cashloader. Bo har mere info om 
automater samt kortopdateringer 
med mere under eventuelt. Vi 
har også lige investeret i to nye 
ovne, så vores køkken igen er i 
topform. Havnen er under reno-
vering, og det går som planlagt. 
Angående havnen kan jeg allerede 
nu fortælle, at den er fuldt udlejet 
i 2020. Vi vil ligeledes i år stadig 
arbejde hårdt på at få flere nye 
medlemmer.

Jeg vil på bestyrelsens og egne 
vegne takke for tilliden og ønsker 
jer alle en god generalforsamling 
og en god sejlersæson 2020.

Broudvalget
v. Lasse Siim Andersen
Vi har i år på broholdet arbejdet 
med at renovere og udskifte nogle 
af havnens brovinger på bro C, 
D og E med nye langsgående og 
tværgående vanger og nye dæk-
brædder. Rambukken er repareret 
og opfyldt med en slags flamingo, 
så den forhåbentlig kan bruges 
igen til næste år. Ellers går det 
rigtigt godt på broholdet, vi har 
fået nået en hel del, og jeg er rigtig 
glad for alle dem, der kommer og 
hjælper, også selvom vejret ikke 
altid er med os.

Hus- og pladsudvalget
v. Christian Brath Laursen
Udvalget består af følgende: 
René Brian Nielsen, Ole Cortsen, 
Svend Madsen, Phillippa og Chri-
stian Brath Laursen.

Udvalget har været samlet fælles 
to gange for at fordele opgaver, 
lave arbejdsplan og til fælles 
arbejdsdage. Ellers har udvalget 
arbejdet individuelt eller i små 
hold.

Følgende opgaver er udført i 
2019:
• Græsslåning 
• Søbreddens bevoksning beskåret 
med buskrydning 
• Beplantning af blomsterkruk-
ker i forår, sommer og efterår og 
vanding
• Beplantning af krydderurtebed
• Opsætning og montering af 
automat til håndsprit og contai-
nerlås
• Indkøb af nyt materiel efter 
indbrud
• Rensning af tag og tagrender 
på hoved- og servicebygning i 
november
• Fjernet ukrudt på p-plads, stier 
og rundt om hovedbygningen
• 9 borde-, bænkesæt og blomster-
kummer malet
• Borde og bænke samlet på ter-
rasse i vinterhalvåret

Beretning fra Servicebå-
den ”Futte”
v. Jørgen Jensen
2019 har været et år, hvor der ikke 
har været så travlt på Skraldehol-
det. Det skyldes nok det dårlige 
vejr. Frygten for, hvad der ville 
ske, når alle må bruge broerne, 
har nok været ubegrundet. Der har 
ikke været mere skrald og rod ved 
broerne, end der plejer at være. 
Der er samlet 244 sække.

Der har i år også været brug for 
Futte til at slæbe et par både hjem.

Der er stadig nogen, der ikke kan 
eller vil bruge skraldestativerne 
fornuftigt. F.eks. står der et sted 
4 stativer. Det første er fyldt, så 
låget ikke kan lukkes, og ved 
siden af står der 3 næsten tomme 
stativer. Det tror jeg ikke, man 
gør hjemme.
Der bliver også stadig glemt 
forskellige ting som gamle telte, 
stole, store kasser, gamle griller 
og et bur til en hund. Jeg håber da, 

Ekstern bogholder Niels Bo Chri-
stensen gennemgår regnskabet 
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at de har husket hunden.
Nyt i 2020 er, at der kommer stati-
ver til dåser og et til flasker ved de 
broer, hvor der er stativer, så der 
opfordres til, at de bliver brugt.

Redaktionsudvalget
v. Erik Svejgaard
Ank’ret er planmæssigt udkom-
met med fire numre i månederne 
marts, juni, september og de-
cember.

Redaktionsudvalget er tilbage på 
samme reducerede bemanding 
som tidligere, efter at Else Jensen 
har valgt at trække sig. Og det er 
en mand eller især en kvinde for 
lidt. Redaktionsudvalget består nu 
af undertegnede, Kai Rasmussen, 
Jes Hørby samt Anne Korsgaard. 
Og selv om Anne er noget af en 
blæksprutte, der både kan skrive, 
redigere, layoute og være webma-
ster, ser vi gerne en mere ligelig 
kønsfordeling i redaktionen. Men 
det skal nu ikke komme an på 
det, så hvis der bare er én uanset 
køn, der har lyst til at være med 
til at producere vores blad, skal 
han/hun/hen være velkommen. 
Og det er ikke noget krav, at man 
kan sætte kommaer eller stave 
fejlfrit. Den slags har vi folk til 
at korrigere.

Hvad bladets indhold angår består 
det af en række faste elementer 
så som ”Formanden har ordet”, 
”Bestyrelsen informerer”, ”Kort 
og godt”, ”Arrangementskalen-
der” og ’”Henriks klumme”. 
Herudover forsøger vi at tilgodese 
forskellige interesser i en efter-
hånden stor medlemskreds, der 
består af mennesker i forskellige 
aldre, forskelle i erhverv og ud-
dannelsesbaggrund og forskellige 
køn.

Det, der samler os, er en fælles 
interesse for og glæde ved at 
sejle og interessen for naturen 
og kulturen i det sejlområde, der 
udgøres af Søhøjlandet. Denne 
fælles interesse har vi i den sidste 
årgang prøvet at forene med for-
skellighederne ved at bringe artik-
ler om emner som sejloplevelser, 

turberetninger, maritim og teknisk 
viden om f.eks. gasinstallationer 
og definitionen på en speedbåd, en 
guide for dem, der vil i byen og 
spise under sejladsen mellem Ry 
og Silkeborg, og endelig historisk 
stof fra lokalområdet. Nr. 2 var 
præget af Ry Bådlaugs 50års jubi-
læum med en lang artikel af Else 
Jensen om foreningens historie, 
og i nr. 3 var der en fotoreportage 
om den daglange fejring af begi-
venheden. 
Inden fejringen af jubilæet havde 
redaktionsudvalget været rundt 
til alle broer for at beskrive og 
fotografere dem med henblik på 
at lave ”Søernes Brolods – en 
guide til broerne i søsystemet”, 
som blev uddelt til medlemmerne 
ved jubilæumsfesten som en gave 
fra foreningen. Hvis man ikke 
har fået den, kan den afhentes på 
havnekontoret. 
I nr. 4 sluttede året med et forsøg 
på også at bringe læsefrugter ind 
i bladet med en genfortælling af 
Blichers novelle Himmelbjerget. 
Måske er det ikke den eneste for-
tælling, der beretter om livet og 
naturen i vores sejlområde, som 
det var engang – og som vi står 
på skuldrene af i dag. 

Til slut blot den sædvanlige opfor-
dring til, at medlemmerne sender 
os billeder og tekster om det, der 
vedrører vores fælles interesse for 
at sejle. Og meget gerne også ris 
og ros til det, vi bringer i bladet 
og om det, I synes, vi forsømmer 
at bringe. Vores mailadresse står 
på s. 2 i bladet.

Navigationsudvalget
v. Kai Rasmussen
Ligesom sidste år har navigations-
udvalget forsøgt at oprette kurser 
til Duelighedsbevis i sejlads og 
VHF-certifikat.
Der var kun få personer, der øn-
skede et duelighedsbevis, hvilket 
ikke var nok til at oprette et 
kursus. 
Det samme var tilfældet med 
VHF-kurser.
Begge blev henvist til Silkeborg, 
der har samme problem med til-
strækkelig tilmelding.
Jeg er faktisk ikke klar over, om 
kurserne overhovedet er kommet 
op at stå.
Den faldende interesse for kur-
susudbud i klubben har medført, 
at vi har valgt at nedlægge navi-
gationsudvalget.
Udvalget har eksisteret siden 
engang i 1970’erne, og jeg har 
drevet udvalget siden ca.1990.

Der har været undervisning i 
navigation til duelighedsbevis 
stort set hver vinter siden starten, 
og i 90’erne og 00’erne var der 
flere år med 2 hold. Jeg vil an-
slå, at omkring 500 personer har 
erhvervet sig et duelighedsbevis 
i sejlads igennem klubben, men 
nu er det slut.

Når det er sagt, så har jeg tænkt, 
fortsat, i et vist omfang, at stå til 
rådighed med svar mht. naviga-
tion og specielt sikkerhed. 
Jeg har meldt mig som sikker-
hedsambassadør ved Sejl Sikkert, 
der sorterer under Trygfonden.

Festudvalget sørgede som sædvanlig for god forplejning  
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Hensigten er at videreformidle or-
ganisationens budskaber til klub-
ben for bl.a. at minimere uheld og 
ikke mindst undgå drukneulykker.
Det er vigtigt, at vi som sejlere 
passer på os selv, vores besætning 
og er bevidst om vores ansvar 
over for andre sejlere.

Brosamarbejdet  
Hans A. Pedersen 
2019 har været et stabilt og roligt 
år i Brosamarbejdet. Vinteren 
har været mild og arbejdet med 
vedligehold af broerne været 
overskueligt.  

Mødeaktivitet: Der har tra-
ditionen tro været afholdt et 
forårsmøde, en brosynstur, et 
efterårsmøde og i starten af 2020 
et møde omkring arbejdet med 
renovering af afmærkningen på 
søen. Derudover har Brosam-
arbejdet været repræsenteret i 
Brugermøder afholdt af Natur-
styrelsen i Søhøjlandet.  Det er 
fortsat Brosamarbejdets hensigt 
at deltage så bredt som muligt i 
de initiativer, der iværksættes af 
myndigheder i området.  

Broerne: Vedligeholdelsesplanen 
for vinteren 2019/2020 er som 
følger:  
#6 Udskiftes 
#9 Udskiftes 
#23 Planke rettes og understøttes 
#24 Rettes 
#29 En pæl rettes til 
#30 En bro mod vest rettes 

#36 Tværvanger udskiftes 
#52 En pæl udskiftes 
#61 En bagpæl udskiftes 
#62 En bagpæl udskiftes 

De forventelige udgifter til dette 
arbejder beløber sig til 76.500,- 
ex moms 
For indeværende forventer vi 
ikke at skulle nyetablere Broer i 
området. Men det er Samarbejdets 
hensigt at indstille til klubberne, 
at mulighed for forlængelse af 
Broer placeret i lavtvandsområder 
undersøges. Foruden klubbernes 
accept skal Naturstyrelsen ind-
drages i dette arbejde i forhold til 
behørig tilladelse og accept. 

Søafmærkning: Brosamarbejdet 
har nedsat et udvalg til udarbej-
delse af forslag til renovering 
af sømærker på søerne. Foruden 
Brosamarbejdet er Hjejlesel-
skabet repræsenteret i udvalget. 
Ideen er at af afmærkningen 
i området skal læne sig op ad 
kendte standarder kendt fra havet 
( IALA  system) Brosamarbejdet 
har kontakt til Søfartsstyrelsen i 
forhold til information om køb af 
afmærkninger etc.  Foruden sø-
mærker undersøges mulighederne 
for renovering og udskiftning 
af sølygter i området. Det skal 
bemærkes, at det første sømærke 
blev udskiftet i 2019, en Nordbøje 
blev etableret ved den tidligere 
Mågeø i stykket mellem Birksø 
og Lillesø ved Ry.  

Økonomien: Brosamarbejdet 
indstiller til et uændret bidrag pr. 
klubmedlem på 135,- i 2020. Det-
te vil forventeligt give en indtægt 
på ca. 185.000,-. Brosamarbejdet 
vil dermed kunne sikre såvel re-
novering og vedligehold af broer, 
skraldeindsamling samt arbejdet 
med søafmærkning.  Regnskab 
for 2019 fremsendes til de enkelte 
klubbestyrelser. 

Fastliggere: I 2019 har antallet 
af fastliggere været overskueligt. 
Samarbejdet med Naturstyrelsen 
har været yderst positivt, og alle 
har gjort deres til at finde løsnin-
ger. Det skal også bemærkes, at 
samarbejdet med kommunerne i 
denne sammenhænge er yderst 
positivt. Ting har det som bekendt 
med at tage tid, men alle gør deres 
bedste for at hjælpe Brosamar-
bejdet med de udfordringer, vi i 
perioder står overfor.  

Kommunikation: I 2019 gik 
Brosamarbejdet viralt og fik en 
Facebook side. Siden fungerer 
fint, og alle opfordres til at komme 
med input, tanker, ideer og obser-
vationer på den. Administratoren 
er blevet bedt om at spidse bly-
anten og være lidt mere opmærk-
som. Det har han taget til sig!  
 
Havnekontoret
Gunner Dalgaard
Jeg blev ansat som ny havnefoged 
i starten af maj 2019. 
Indtil maj har der ganske givet 
været stor aktivitet for at få alle 
systemer og rutiner på Havnekon-
toret opdateret for at være klar til 
sejlsæsonen 2019. 
Ved opstart som havnefoged har 
jeg oplevet en meget positiv mod-
tagelse fra alle i Ry Marina – tak 
for det. 
Alle og særlig bestyrelsen og de 
tre havneassistenter har været 
meget behjælpelige med at få 
mig introduceret til de forskellige 
opgaver, rutiner og regler, der er i 
forhold til Havnekontoret.  
Jeg oplever, at det er nogle rigtigt 
gode og grundige systemer og 
rutiner, der er blevet opbygget på 
Havnekontoret.  Der er god gen-Fremmødet til årets generalforsamling var stort
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nemsigtighed i opgaveløsningen. 
F.eks. bliver der ført log eller 
anden dokumentation af stort alt, 
hvad vi foretager os, det være 
sig medlemsregistrering, venteli-
sterne, bådplanen, salg af diesel, 
bomkort, og gæsteleje. 
Der er fortsat åbent på Havne-
kontoret mandag aften mellem kl. 
18.30 og 19.30. Derudover forsø-
ger jeg at besvare mail og telefon 
som hurtig som muligt. Ud over 
åbningstiden på Havnekontoret, 
er der også ved behov mulighed 
for særlig aftale. 
I 2019 lykkedes det at få alle plad-
ser lejet ud. Det er jo med til at 
give en god økonomi i foreningen. 
Vi håber også på en god udlejning 
her i 2020. Havneplanen er så 
klar, at der er faktura på havneleje 
på vej ud til de medlemmer, der 
ønsker at leje plads i havnen. 
I 2019 blev der handlet 8 pladser 
i havnen. 
Tak til bestyrelsen for en god 
modtagelse. 
Tak til de tre havneassistenter for, 
hvordan de bakker mig op , også 
når jeg er på ferie – mindst 10 
uger om året. 

Uddrag af referat fra ge-
neralforsamling i RB 2020
Fest – og aktivudvalg Heidi 
Degn Bach – Der er åbent hver 
mandag på havnekontoret, der har 
været sommerfest, som gik godt. 
Der kunne godt komme lidt flere 
til seneste møde med Ris/Ros med 
bestyrelsen
Sikkerhedsudvalget – Morten 
oplyser, at Erling ikke længere øn-
skede at være formand. Udvalget 
er for nuværende lagt ind under 
Havnekontoret. 
Miljøudvalg - Per Nielsen - Det 
er gået rigtig fint i 2019 og ingen 
ulykker. Der er installeret en ny 
toiletpumpe, som blandt andet 
Turisten benytter (som nævnt i 
formandens beretning). Der er 
en del udfordringer med fuglene, 
som Per selv forsøger at klare. 
Der sprøjtes for edderkopper 
på lys- og elstandere. De gøres 
ikke rene, så brugerne skal selv 
sørge for dette.   
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
for 2 år
Jette genopstiller ikke.
Pia genopstiller ikke
Ib genopstiller 
Lasse Rasmussen blev foreslået 
og accepterede.
Gunner Dalgård blev foreslået og 
accepterede.
Peter Andreasen blev foreslået og 
ønskede ikke valg til bestyrelsen.
Lasse Rasmussen blev valgt.
Gunner Dalgård blev valgt. 
Ib Larsen blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter 
for 1 år
Heidi og Henrik er på valg.
Bestyrelsen opfordrer på det kraf-
tigste til at folk melder sig som 
suppleant. 
René Nielsen meldte sig som 
suppleant.  
Søren Korsgaard meldte sig som 
suppleant. 
René blev valgt.
Søren blev valgt.

Valg af udvalgsformænd for 1 
år 
Hus og plads udvalg: Christian 
B. Laursen – genopstiller ikke. 
Anette Laursen meldte sig efter 
GF. Hun er Ny formand for Hus 
og Pladsudvalget
Fest – og aktivitetsudvalg: Heidi 
genopstiller ikke. Peter Johanson 
melder sig.
Engagementsudvalg: Kim melder 
sig
Broudvalg:Lasse Siim - gen-
valgt  
Navigationsudvalg: Udvalget er 
nedlagt. Kai Rasmussen – gen-
opstiller ikke 
Sikkerhedsudvalg: Udvalget er 
nedlagt og lægges ind under Hav-
nekontoret sammen med Kaj.  
Miljøudvalg: Per Nielsen - gen-
valgt  
Redaktionsudvalg: Erik Svejga-
ard - genvalgt
Skraldeudvalg: Jørn Jensen - 
genvalgt
Brosamarbejde: Hans A. Pedersen 
- genvalgt
Webmaster: Anne Korsgaard – 
genopstiller ikke. Henrik Jensen 
blev foreslået - og valgt.

Sekretær: Chalotte Mai – genop-
stiller ikke. Jette blev valgt som 
ny sekretær.

Valg af 2 revisorer for 1 år
Peter Andreasen – genvalgt
Jes Hørby - genvalgt

Valg af revisorsuppleant for 1 år
Connie Grundvad Nielsen – gen-
valgt

Afgående bestyrelsesmedlem-
mer og udvalgsformænd
Formanden udtrykte foreningens 
tak til bestyrelsesmedlemmer 
og udvalgsformænd, som havde 
valgt at træde tilbage ved denne 
generalforsamling. Det drejer sig 
om følgende:

Jette Jensen, der går af som be-
styrelsesmedlem, men fortsætter 
som sekretær.

Pia Munch Werlauff, der går af 
som bestyrelsesmedlem.

Heidi Degn Bach, der går af som 
formand for Fest- og Aktivitets-
udvalget.

Christian B. Laursen, der går af 
som mangeårig formand for Hus- 
og Pladsudvalget og modtager en 
gave, men var ikke til stede ved 
generalforsamlingen

Kai Rasmussen, der går af som 
mangeårig (30 år) formand for 
Navigationsudvalget. Han mod-
tog en gave for sin indsats.

Vi har valgt ikke at bringe refera-
tet på grund af pladsmangel, og 
fordi det kan læses i sin helhed på 
foreningens hjemmeside 
www.rymarina.dk.
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Nye medlemmer

Der er rigtigt mange gode grunde 
til at være medlem af Ry Marina. 
Den første og åbenlyse er selvføl-
gelig lysten til at have en båd og 
tage ud og sejle på vores dejlige 
søer og åer, men en anden, og ikke 
mindre vigtig grund for mange, er 
muligheden for at lære en masse 
hyggelige mennesker at kende og 
nyde godt af de muligheder, der er 
for at trække på andres erfaringer 
med hensyn til båd og sejlads. 
Dertil kommer alle de hyggelige 
arrangementer, som foregår i Ry 
Marina, som man kan nyde godt 
af. Og netop det sidste er en af de 
væsentlige årsager til, at Peter og 
June besluttede sig for at blive 
medlem af Ry Marina i efteråret 
2019. Parret har boet i Ry i 7 år, og 
før det i Laven i 5 år, men savnede 

lidt flere relationer, og mon ikke 
et af de bedste steder for netop 
dette, er her hos os. Peter er 51 
år, kok på "Karen Blixen" i År-
hus. Karen Blixen er en kantine, 
restaurant, cafe og et kafferisteri, 
ejet af Cafe Europa beliggende på 
strøget i København. June er 49 år 
og styrer en kantine i Studenter-
husfonden. De to mødte hinanden 
i et køkken. I Ry Marina er vi så 
heldige, at Peter har meldt sig som 
udvalgsformand i festudvalget, og 
June har tænkt sig at hjælpe godt 
til ved fremtidige arrangementer. 
Så sammen med vore øvrige 
flittige medlemmer i udvalget 
er grundlaget for mange hygge-
lige sammenkomster i fremtiden 
sikret.
Siden Peter og June kom til Ry, 

har de tænkt på at få båd, og her 
i efteråret købte de så en velholdt 
Seamaster 8 fra 1977 med kun to 
tidligere ejere. Båden skal hedde 
Sérénité hvilket på fransk betyder 
sindsro. Båden ligger i øjeblikket 
i Låsby, hvor Peter går og sætter 
den i stand, bl.a. bygger han en 
vintønde ind som bar i agterkahyt-
ten.....så stilen er sat !
Båden har endnu ikke fundet en 
plads i RY Marina, men lad os 
håbe, det snart vil ske, så June og 
Peter kan få opfyldt drømmene 
om at nyde livet på søerne og i 
klubben.
Ry Marina ønsker June og Peter 
med Sérénité hjerteligt velkom-
men.

Jes Hørby
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Dykkerdag i Ry Marina

Den 9. februar var der Store Dykkerdag i havnen. Vores nye bestyrelsesmedlem Lasse Rasmussen havde 
sat sine dykkervenner stævne til oprydning på bunden af havnen. Det var ikke småting, de fandt dér - lige 
fra gamle bildæk til cykler og knallerter.

En af broholdets opgaver i denne vinter var at gøre rambukken flydende igen, efter at den var blevet utæt i 
bunden på grund af tæring. Rambukken bruges af broholdet til at banke pæle ned med. Bunden blev skåret 
af og hulrummet fyldt op med en slags vandfast flamingo. I skrivende stund ved vi endnu ikke, om den 
kommer til at flyde, men vi tror på det og krydser fingre.

Renovering af Rambukken
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Henriks klumme

  Brevkassen
Hvis man har spørgsmål ved-
rørende bådens teknik og 
vedligeholdelse, er man vel-
kommen til at skrive til Hen-
rik på mailadressen: henrik@
ry-baadimport.dk. 

Har man spørgsmål om sej-
lads på søerne, søger gode råd 
eller andet, kan man skrive til 
redaktion@gmail.com 

Alle indkomne spørgsmål vil 
blive besvaret i næste num-
mer af bladet.

Tiden, vi alle har ventet på, er lige 
om hjørnet, foråret og sejltid.
Jeg har herunder lavet en tjekli-
ste, man kan bruge hvert forår. 
Listen rummer de vigtigste ting, 
vi skal tjekke, før båden kommer 
i vandet.

Gennemføringer
Som oftest overset, men jo meget 
vigtige at holde i orden. Jeg vil 
anbefale, at man tager slangerne 
af sine gennemføringer, og lyser 
med en lommelygte ned i gen-
nemføringen, se efter revner, 
korrosion osv. Smør med noget 
fedt, eller spray silikone, så det 
kommer godt ind omkring hånd-
tag og ned i lukkemekanismen. 
Motionerer håndtagene gentagne 
gange, Åbn/luk. Jeg har set gen-
nemføringer, der ser fine ud, men 
som ved et let slag med en ham-
mer er knækket. Udskift dem, 
hvis du er det mindste i tvivl, om 
de er gode nok, ser medtagede 
eller irrede ud.

Impellen
Generelt vil jeg anbefale at man 
skifter impellen, senest hvert 
andet år, lidt afhængigt af sejltid. 
Men man kan dog tjekke den såle-
des: Tag låget af impellerhuset og 
tilse impellen. Der må ikke være 
revner i gummiet, eller mangle 
vinger. Pas på ikke at ødelægge 
pakningen, som kan være af pap, 
papir eller gummi. Hvis impellen 
er ok, smøres pakningen godt med 
fedt på begge sider og ligeså låget, 
slib evt. rust eller iraflejringer af 
låget med fint sandpapir.

Væsker på motoren
Motorolie, gearolie, og kølevæske 
bør alle være på max niveau på 
pinden.
Husk at kølervæske bør skiftes 
senest hvert 5 år. Kølervæske be-
holder sin køleeffekt, men mister 

sin korrosionsbeskyttelse efter ca. 
5 år (gælder også på bilen), så hvis 
kølervæsken har den alder, eller 
antager en brunlig farve, så er 
det på høje tid at skifte den. Husk 
at fylde den rigtige slags på, og 
undlad at blande forskellige slags.
Motorolie og gearolie skiftes efter 
ca. 100 timer, max 200 timer.
Det svarer til ca. 10-12.000 km. 
i en bil, idet man ganger timetal-
let med ca. 50 eller 60. for at få 
ca. km.

Filtre
Når nu man er i gang med at skifte 
olie, så skift samtidig filtrene, 
også dieselfilteret. Tjek søvands-
filteret, hvis der er et sådant. Hvis 
ikke, så overvej at få et monteret.

Slanger og spændebånd
Gennemgå alle slanger og spæn-
debånd visuelt, ryk lidt i slanger, 
der ser medtagede ud, og skift 
dem, hvis du ser revner, og skift 
gerne alle spændebånd, der er 
rustne, til rustfri.

Elsystemet
Sørg for at batterier er opladede, 
og batteripolerne er rene og uden 
ir. Det samme gælder selvfølgelig 
div. elsamlinger. Husk at have 
ekstra sikringer med ombord.
tænd alle kontakter, og se efter, 
at alt virker.

Bundmaling
Tjek båden og mal efter behov. 
Husk at bundmalinger har forskel-
ligt vindue, dvs. den tid der må gå, 
fra du maler, til båden skal være 
i vandet.

Anoder
Tjek, at anoderne er, som de skal 
være. Er der mindst 50% tilbage, 
så kan de gå en sæson mere, er der 
mindre tilbage, så skift dem. Husk 
også de anoder der evt. gemmer 

sig inde i motorens kølesystem.

Propel, lejer, og blackjack
Rens propellen for ruer og skidt. 
Mht. behandling af propellen, så 
er der meget, der virker. Nogen 
maler den med bundmaling, andre 
bruger andet. Jeg har set meget 
forskelligt og kan ikke komme 
med det endegyldige "Det virker" 
produkt.
Ryk godt i propellen, der må 
ikke være slør i akslen, hvis det 
er tilfældet, så kan det være, at 
aksellejet trænger til udskiftning. 
Indvendigt tjekkes blackjacken. 
Husk at smøre fedt ind omkring 
læberne. På ældre både udstyret 
med fedtsnor kan man stramme 
omløberne en anelse for at tætne. 
Nogen både har også en fedtbe-
holder. Sørg for at fylde den med 
frisk fedt.

Så er der vist kun tilbage at ønske 
alle en god sæson. Husk at jeg er 
til rådighed med service, teknisk 
rådgivning mm.

Sejlerhilsen Henrik
Ry Marineservice
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Vi har bestilt en opgradering 
af vores Cashloader, altså den 
automat der hænger lige uden 
for køkkendøren under halvtaget.
 Årsagen til denne opgradering 
er flere ting. Dels ophører Nets 
med at servicere dankortlæseren 
med chip, den vil fremover være 
kontaktløs, dels giver det os nogle 
flere muligheder i automaten.
Blandt andet kan automaten efter 
opgraderingen returnere oversky-
dende penge, samt depositum på 
dankort. 
Det betyder, at vi genindfører 
depositum på alle kort, der er 
trukket i automaten. 
Vi forventer fremover at benytte 
automaten mere aktivt som beta-
lingsmodul. En tanke kunne f.eks. 
være at benytte denne automat til 
tilmelding og betaling for arran-
gementer i klubben. Men meget 
mere om det og andre muligheder 
senere.

Vi laver i samme forbindelse en 
omkodning af medlemmernes 
eksisterende kort (de hvide), Det 
betyder, at ALLE medlemskort 
skal omkodes på havnekontoret 
senest 15 maj i år. Efter den dato 
vil de kort, der ikke er omkodet, 

Information om nyt medlemskort 
og andet

ikke kunne åbne dørene i klub-
huset. Det er ikke længere muligt 
at bruge de hvide kort til at åbne 
bommen med. Det betyder, at 
såfremt et medlem, der er lejer 
eller ejer i havnen har behov for 
at benytte slæbestedet til isætning 
og optagning, vil det stadig være 
muligt. Det kræver blot henven-
delse på havnekontoret, hvor der 
kan lånes et rødt kort til dette 
to gange om året. Ved yderlige 
behov, kan der naturligvis stadig 
købes et årskort til slæbestedet 
for kr. 500 eller købes adgang til 
slæbestedet i automaten.

Der vil komme nye farver på nog-
le af de kort, der bliver benyttet i 
Bådlauget. Kortene vil således få 
forskellige farver, alt efter hvilke 
opgaver de er beregnet til.

Gule kort: Udvalgsformænd/
bestyrelseskort
Udvalgsformænd og bestyrelses-
medlemmer vil få udleveret et 
gult kort der giver adgang til at 
trække forfriskninger i øl/vand 
automaten i forbindelse med deres 
arbejde på havnen. Disse kort vil 
ligeledes kunne åbne bommen, 
således at det er muligt for dem 

at hjælpe til, hvis der skulle opstå 
problemer ved slæbestedet.

Grønne kort: Slæbested- og hav-
nekort – Automatkort 
Alle kort der trækkes i automaten, 
enten det er kort til slæbestedet, 
eller havnekort med adgang til 
klubhuset bliver grønne, der 
kommer depositum på disse kort. 
Brugerne af de grønne kort vil 
som hovedregel ikke endnu være 
medlem af Ry Bådlaug, så tag 
rigtig godt imod dem og reklamer 
lidt for vores fantastiske sted. 
De skulle gerne blive de næste 
medlemmer.

Røde kort: Specialkort
Brandvæsen og andre myndighe-
der vil få det røde kort, derudover 
vil det kunne bruges som beskre-
vet ovenfor til låns, også til evt. 
tidsbegrænset adgang til lokaler.

Sorte kort: Årskort til slæbe-
stedet
Alle medlemmer af Ry Marina 
kan købe et årskort til slæbestedet 
for kr. 500 på havnekontoret. Års-
kortene er personlige og må under 
ingen omstændigheder udlånes til 
andre. Disse kort er sorte.

Bo Larsen
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Begrebet sikkerhed er kæmpe 
stort, også selv om vi begrænser 
det til sikkerhed for sejlere. Og 
der er god grund til at tænke sig 
om.

I skrivende stund op til årets 
generalforsamling, ser det ud til, 
at klubbens sikkerhedsudvalg vil 
blive nedlagt. Det betyder ikke, 
at der slækkes på sikkerheden, 
men at den enkelte bådejer i langt 
højere grad udfordres til at leve 
op til de sikkerhedskrav, der er 
gældende.

Udover lovkrav og regulativer er 
det godt sømandsskab, som det 
hedder i søvejsreglerne, der tæl-
ler og så selvfølgelig almindelig 
sund fornuft.

I det følgende er der nogle hints 
til, hvad der bør overvejes i for-
bindelse sikkerhed.

Båden
Grundlæggende skal båden være i 
sødygtig stand. Det vil sige, at den 
skal være tæt, og at alle skroggen-
nemføringer, søvandsindtag, af-
løb, skrueaksel ol. er i orden. Det 
samme gør sig gældende over dæk 
med hensyn til luger, nedgange og 
andre dæksgennemføringer.

Installationer
For motordrevne både er det 
uhyre vigtigt, at brændstofsyste-
met ikke lækker. 

Sikkerhed

Det samme er tilfældet med gas, 
uanset om der er tale om faste 
installationer, eller det er løse 
flasker og dåser indeholdende gas, 
der bringes ombord. 
De eksplosionsfarlige dampe fra 
både brændstof og gas er tungere 
end luften og vil søge ned i båden.
Det skal også nævnes, at el-in-
stallationer skal være udført med 
korrekt dimensionerede kabler og 
sikringskredse.
For gasinstallationer er der regler, 
der skal overholdes, men ellers er 
det den sunde fornuft, der råder. 
Dog skal det nævnes, at vi til søs 
er underlagt De Internationale 
Søvejsregler, der bl.a. omfatter 
ansvar, dvs. skipperansvar.

Sikkerhedsudstyr
Enhver lystbåd skal have et mi-
nimum af sikkerhedsudstyr. Det 
er op til den enkelte skipper at 
vurdere, hvad der er nødvendigt. 
Udstyrsmængden er afhængig af, 
hvilket fartområde man sejler i.
Kort kan nævnes redningsveste 
(lovpligtige), ildslukker, lænse-
pumpe/pøs, anker, fortøjninger, 
lanterner, nødraketter, kommuni-
kationsudstyr, forbindingskasse 
- ja, listen er næsten uendelig.
For sejlads på havet bør man des-
uden anskaffe sig navigationsud-
styr og instrumenter i nødvendigt 
omfang, VHF-radio, rednings-
krans/flåde og kasteline mm.
Igen gælder det, at bådens fører 
har ansvaret for sikker sejlads.

Besætningen
Besætningens størrelse og evner/
kompetencer skal svare til bådens 
størrelse, art og fartområde.
Alle forstår, at mandskabet på en 
sejlbåd skal have et vist kend-
skab til håndtering af grejet, men 
at sejle med motor er ikke det 
samme som at køre bil. Derfor må 
man også sætte sig lidt ind i rorets 
virkning, afdrift og opskud mm. 
Bådens fører må have overblik, 
kunne instruere gaster og være i 
stand til at uddelegere opgaver til 
besætningen.

Der findes uendelige mængder 
af sikkerhedsudstyr og lige så 
mange meninger om, hvad der er 
nødvendigt. Det er derfor op til 
den enkelte at vurdere, i hvilket 
omfang der skal anskaffes udstyr.

SejlSikkert
Der sker alt for mange ulykker til 
søs og i havnene. Fremover vil Ry 
Bådlaug i højere grad sætte fokus 
på den personlige sikkerhed. Det 
vil ske i samarbejde med SejlSik-
kert organisationen, der hører 
under Søsportens Sikkerhedsråd 
og sponseres af Trygfonden. 
Den støtter op med gode råd og 
ved, hvor det nytter at sætte ind 
for at nedbringe antallet af uheld.

Kai
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Runestenen i Sdr. Vissing kirke

Vi kender alle sammen til ru-
nesten, som udgør nogle af de 
mest ikoniske symboler på Vi-
kingetiden herhjemme. De leder 
tankerne hen på en svunden tid, 
som i Norden har fået en nærmest 
mytologisk status. En tid, der, på 
trods af dens voldelige ry, i høj 
grad er blevet romantiseret og 
kanoniseret som en storhedstid 
for Skandinavien, hvis konger 
og stormænd fik stor indflydelse 
på begivenhederne i resten af 
Europa og dermed også fik sat et 
permanent aftryk på verdenshi-
storien. Vores historiske viden om 
perioden stammer dog i høj grad 
fra britiske og frankiske kilder, 
hvorfra munke og lærde kunne 
berette om de frygtelige nordbo-
ers plyndrings- og erobringstogter 
mod det kristne Vesteuropa. Det 
betyder selvfølgelig, at man skal 
være forsigtig med at bruge disse 
kilder som fuldstændigt sandfær-
dige beskrivelser af historien. På 
den anden side er det de eneste 
udførlige beskrivelser af histo-
riske begivenheder fra perioden, 
så derfor ender man alligevel ofte 
med at bruge disse beskrivelser 
som sandhedsvidner i historie-
skrivningen. 

Runerne: vores første skrift-
sprog
Men vi har dog alligevel nogle 
få hjemlige skriftlige kilder fra 
vikingetiden, særligt i form af 
runesten, som har overlevet tidens 
tand, og som kan fortælle os om 
hjemlige forhold, skrevet af skan-
dinaverne selv. Runer er ikke kun 
blevet brugt på sten, men man 
kender også til dem fra andre ma-
terialer. I Århus er der fundet en 
benkam med påskriften ”Hikuin”, 
som var et mandenavn, antageligt 
ejeren af kammen, ligesom der 
også kendes til runepinde, især 
fra Norge, hvorpå der bl.a. står 
”Gyda siger, at du skal gå hjem 

nu”. Vikingerne havde altså en ret 
praktisk tilgang til skriftsproget, 
der kunne bruges til at angive 
ejerskab eller sende korte befalin-
ger eller informationer til hinan-
den. Længere historier og beret-
ninger blev dog kun overleveret 
fra mund til mund, da man endnu 
ikke havde pergament eller papir 
i Skandinavien i Vikingetiden; det 
kom først senere i middelalderen. 
Derfor består runealfabetet kun 
af lige streger, da det er designet 
til at kunne hugges eller skæres i 
hårde materialer. Mens runepinde 
var praktiske, fordi de var nemme 
at transportere, havde runesten 
dog et mere permanent og mo-
numentalt præg, og derfor blev 
disse valgt til et mere rituelt og 
højtideligt brug. Ligeledes ses de 
også for det meste som et højsta-
tussymbol, som især var forbe-
holdt samfundets øverste lag. Det 
var dem, som kunne afkode/læse 
runerne, ligesom de havde råd til 
at hyre en runesmed, der kunne 
riste runerne. 

Den store Jellingesten
Den suverænt mest kendte rune-
sten er den store Jellingesten, som 
de fleste nok har set eller hørt om. 
Den står i dag foran Jelling Kirke, 

hvor den også er fundet. Den er 
en del af et større monument, 
hvori indgår to store gravhøje, 
en skibssætning, en kirke og to 
runesten. Den store Jellingesten er 
så berømt, fordi den bliver anset 
som beviset for det danske riges 
grundlæggelse og starten på vores 
kongerække. Den er formentlig 
rejst omkring år 965, og udover 
en flot udsmykning, der bl.a. in-
deholder en afbildning af Kristus, 
har stenen påskriften: 
Kong Harald bød gøre disse kum-
ler efter Gorm sin fader og efter 
Thyra sin moder – den Harald, 
som vandt sig hele Danmark og 
Norge og gjorde danerne kristne.

Selvom frankiske kilder beretter 
om danske konger som eks. Ha-
rald Klak helt tilbage i 700-tallet, 
hersker der stadig en del usik-
kerhed om, hvad der dengang 
udgjorde det danske område. Det 
er en længere diskussion, som 
ikke vil blive berørt yderligere, 
men officielt set anses Gorm den 
Gamle som den første danske 
konge. Han blev efterfulgt af sin 
søn Harald Blåtand, som altså 
ifølge Jellingestenen samlede det 
danske og norske rige. Ligeledes 
beskriver stenen, hvorledes Ha-

Figur 1: Jellingestenene, som de ser ud i dag. Oprindeligt har de været 
malet i forskellige farver og har haft et noget andet udtryk.
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rald kristnede danerne, hvilket 
muligvis endte med at blive 
skæbnesvangert for ham. Ifølge 
Adam af Bremen, der skrev en 
krønike senere i middelalderen, 
blev Harald Blåtand dræbt af en 
pil afsendt af en af sin søn Svend 
Tveskægs mænd, da Harald og 
Svend efter sigende lå i krig med 
hinanden, muligvis foranlediget 
af religiøse uroligheder grundet 
Haralds forsøg på at omvende 
Danmark til kristendommen. 
Den skæbnesvangre pil ramte 
ifølge overleveringen Harald i 
røven, efter at han var trådt af 
på naturens vegne et sted ved 
Århusbugten. Han blev sejlet til 
den sagnomspundne vikingeborg 
Jomsborg, der formentlig lå tæt på 
det nuværende Stettin ved kysten 
af Østersøen i den nuværende 
vestlige del af Polen, hvor han 
døde af sine kvæstelser. 

Selvom Harald omkring 986 døde 
i konflikten mod sin søn Svend 
Tveskæg, der efterfølgende blev 
konge, synes Danmark dog al-
ligevel at blive et kristent rige i 
den efterfølgende periode. Svend 
synes selv at være kristen ved sin 
død i 1014, hvor han blev stedt til 
hvile i et kloster i England, som 
han kort tid inden havde erobret 
og var blevet udnævnt til konge 
af. Det blev enden på Jellinge-
dynastiet, som fra Gorm til hans 
barnebarn Svend havde vokset sig 
fra en regional kongemagt med sit 
magtcentrum omkring Vejle Fjord 
til det mægtigste kongedynasti i 
Nordeuropa. 

Runestenen i Sønder Vissing
Men som et gammelt ordsprog 
siger, så står der bag hver stærk 
mand en ligeledes stærk kvinde. 
Og mens både den store og lille 
Jellingesten nævner Tyra (Da-
nebod), der var gift med Gorm 
og mor til Harald, var navnet på 
Harald Blåtands kone ukendt for 
senere generationer indtil 1836, 
da man i kirkediget til Sønder 
Vissing Kirke mellem Horsens 
og Silkeborg fandt en runesten, 
der var blevet brugt som fyld i 
diget. Faktisk er det i og omkring 

kirker, de fleste runesten er blevet 
opdaget, da størstedelen af de 
runesten, vi kender til, stammer 
fra perioden efter Jellingestene-
nes rejsning (ca. 970-1030), altså 
da riget hurtigt var ved at blive 
omvendt til kristendommen. De 
middelalderkirker, som vi stadig 
har 3000 af herhjemme, står 
som oftest på det sted sted, hvor 
en tidligere trækirke har stået, 
og runestenene var som regel 
mindesten i lighed med nutidens 
gravsten, der stod på kirkegården 
ved siden af kirken. Da man se-
nere i middelalderen begyndte at 
opføre kirker af sten, genbrugte 
men ofte de gamle runesten som 
byggemateriale i kirkerne, hvor 
der utvivlsomt stadig findes en del 
runesten, man endnu ikke har op-
daget. Men tilbage til runestenen 
i Sønder Vissing Kirke. På den 
store og flotte sten er indhugget 
følgende inskription: 
Tove, Mistivis datter, Harald den 
Godes, Gorms søns kone, lod gøre 
kumler efter sin mor.

Med runestenenes aristokratiske 
natur, den typologiske datering 
af Sønder Vissing-runestenen til 
sidste halvdel af 900-tallet og de 
påfaldende ligheder med navnene 
in mente må Harald og Gorm, der 
er nævnt i teksten, næsten uund-
gåeligt være Harald Blåtand og 

Gorm den Gamle. Stenen er ble-
vet til på ordre fra Haralds kone 
Tove, som har rejst den til minde 
om sin mor, som ikke er nævnt 
ved navn. Teksten fortæller også, 
at Tove var Mistivis datter, hvilket 
ikke var et dansk navn. Det har 
fået flere til at spekulere i, om 
Mistivi er den samme som obo-
tritterfyrsten Mistivoj, der i 983 
nedbrændte Hamburg, samme år 
som Svend Tveskæg generobrede 
Hedeby. Obotritterne var en ven-
disk/slavisk stamme, hvis rige lå 
sydvest for den daværende danske 
grænse i det område, der i dag er 
den tyske delstat Mecklenburg-
Vorpommeren. Ægteskaber som 
et diplomatisk værktøj var i Vikin-
getiden ikke noget nyt fænomen, 
og det er let at argumentere for 
de politiske fordele og interes-
ser i at indgå i en sådan alliance 
i en tid, hvor de danske konger 
havde travlt både med at bekrige 
det mægtige Frankerrige og med 
erobringstogter på de Britiske 
Øer, ligesom Norge og interne 
magtkampe i Danmark var en 
konstant trussel for magthaverne 
i landet. 

Så det har krævet sit at være 
konge i Danmark i sidste del af 
Vikingetiden. Og det har uden 
tvivl også krævet sit at være 
dronning. Tove af Danmark, 
som eftertiden har døbt Tove fra 
runestenen i Sønder Vissing, har 
derfor ikke blot været et symbolsk 
diplomatisk objekt, men har uden 
tvivl også selv haft en stor del 
politiske beslutninger at skulle 
tage, når hendes mand var på 
rejse for at hævde sit overherre-
dømme over Danmark eller afsted 
på krigs- og erobringstogter i de 
omkringliggende lande. Endelig 
har hun formentlig også været 
mor til Svend Tveskæg, som hun 
måske opdragede lidt for godt til 
vikingetidens mandsidealer. For 
han erobrede ikke blot England, 
men sendte også sin egen far, 
Toves mand, i døden i sin stræben 
efter magt og indflydelse.

Runestenen i Sdr. Vissing Kirke, 
hvor dronning Tove mindes sin 
afdøde mor
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Besøg kirken i Sønder Vissing 
og Sukkertoppen

Runestenen står i dag inde i kir-
ken, hvor man kan nærstudere 
den. Den er ikke blot det eneste 
fysiske vidnesbyrd på dronning 
Tove, men også et symbol på 
samlingen af det danske rige. På 
toppen af udkigspunktet Suk-
kertoppen i nærheden af Sdr. 
Vissing kan man stadig se resterne 
af en voldgrav, der har omkranset 
en befæstning, hvorfra man har 
kunnet holde øje med landskabet 
i mange kilometers omkreds. 
Den har muligvis også været 
brugt som bavnehøj, hvor man 
kunne antænde et bål, der har 

kunnet advare det omkringlig-
gende område, hvis der var fare på 
færde. Med bavnehøjene placeret 
i strategisk afstand fra hinanden 
har man hurtigt kunnet advare et 
meget stort område på kort tid. 
Måske skal Toves runesten ses i 
forbindelse med den strategiske 
vigtighed af området? Er man i 

området, anbefales både et besøg 
i kirken og på Sukkertoppen, 
hvorfra udsigten over Mossø og 
området omkring Gl. Rye ikke fås 
meget bedre her i landet.

Morten Sejer Hansen
Cand. mag. Middelalder- og 

renæssancearkæologi

 

Gammelt kort over området. Sdr. Vissing og Sukkertoppen er markeret med røde cirkler.

Figur 3: Udsigt over Mossø set fra Sukkertoppen.

Som et nyt tiltag, bliver 2020 i ”Søens tegn” forstået på den måde, at de fleste arrangementer vil inkludere 
sejlads. Flere medlemmer kommer primært for at sejle, så i år vil vi prøve, om vi kan blive mere interes-
sante ved fælles samvær også på søerne. Som nyt vil flere aktiviteter være i weekends, hvor vi har fri.
Aktivitetsudvalget vil blive mere ”flydende” alt efter behov/kompetencer til de enkelte arrangementer, 
hvor vi søger udvalgshjælp.
Uddybende beskrivelser af de enkelte arrangementer kan ses på foreningen hjemmeside www.ryma-
rina.dk og alle aktiviteter vil blive udsendt på medlemsmail samt på facebook

17. marts: Møde med Fest- og Aktivitetsudvalget. Præsentation af årets program
29. marts kl. 10: Standerhejsning
21. april kl. 18,30: Pariseraften og maritim snak. Pariserbøf m. bindende tilmelding kr. 55
16. maj: Musik på søen. Afg. kl 14 og hjemkomst ca. kl. 17. Herefter grill og pølser
13. juni: Sommerfest
21. juni: Gåtur omkring Slåensø m. kaffebord
Hver lørdag i jazz-sæsonen: Konvojsejlads til Silkeborg ca. 9:30
25. juli: Fælles grill i Gåsekrogen
12 – 15. august: Silkeborg Regatta
22. august: Diplom i natsejlads
Dato endnu ikke besluttet: Pigemad
19. september: Fiskekonkurrence med præmier
10. oktober: Svampetur med guide og kok
25. oktober kl.10: Standerstrygning

Arrangementskalender



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

Kort & Godt!
Skimminghøjpladsen
Medlemmer, der har deres 
både stående på Skimming-
høj 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 
– efter påkrav vil konsekvent 
blive betragtet som eget øn-
ske om udmeldelse. En evt. 
udmelding i den forbindelse 
betyder også, at man slettes fra 
ventelisten og starter fra bun-
den i forbindelse med en evt. 
genindmeldelse.

Registrering af båd
Du skal selv sørge for at forny 
bådens registrering i gudenå-
systemet. Betaling gælder for 
et år og kan fornyes på www.
sejladspaagudenaaen.dk  

Bundvandspumpen
Afbryd pumpen, når din båd er 
i søerne, så eventuel bundslam/
brændstof IKKE pumpes ud i 
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 skal afhentes 
på havnekontoret, skal sidde 
et iøjnefaldende sted, så den 
er synlig ved kontrol inde fra 
broen. Årsmærkaten er ”ad-
gangstegn” 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 ansvarsfor-
sikring.

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. Hav-
nekontoret kan også sætte dig i 
forbindelse med de forskellige 
udvalg, hvis hjælp og eksper-
tise du kan trække på.


