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Formanden har ordet!
Jesper Madsen
Ohøj. Endelig kom sommeren, den var længe om at komme med sol og lidt højere temperaturer.
Mandag d. 22. juni gik en af klubbens store personligheder – Kurt havnefoged - bort. Kurt gjorde et fantastisk stykke arbejde for klubben på posten som havnefoged og med ca. 30 år i bestyrelsen. Et stort tab for
klubben. Ære været hans minde, og mange tanker til Else og familien.
Sejlersæsonen er ved at være brugt, inden længe skal bådene op på land og gøres vinter klare.
Det er lidt svært at tro i skrivende stund, hvor jeg sider i ca. 26 grader ved bro 23 og vejrudsigten lover
ingen ændringer de næste dage. Ferien er overstået og arbejdet kalder også i bestyrelsen. Vi står overfor
et travlt efterår, planlægning af årskalenderen for 2016, vinterens opgaver og vores arrangementer skal på
plads. Ikke mindst vores udbygningsplaner af klubhuset kommer til at tage tid, men det kan I læse mere
om inde i bladet.
Fra havnekontoret lyder det, at der har været travlhed hen over sommeren, og at der fortsat kommer nye
indmeldelser. Der er kommet ca. 30 nye indmeldelser i år; det er rigtig dejligt. Jeg vil byde alle nye medlemmer rigtig velkommen, og opfordre jer til at komme til vores klubaftener og kommende arrangementer.
Havnefogeden og hans assistenter har haft travlt mandag og torsdage, men det har kørt fint. Vores bom- og
betalingssystem har givet problemer hen over sommeren. Vi har fået ombyttet kortholderen, men det hjalp
ikke helt, så der har været en tekniker på fra BEAS. Nu håber vi, at problemet er løst, og at det bare kører.
Vi har også haft brosyn af vore broer i havnen, om fundet de steder, der skal udskiftes og renoveres. Det
skulle ikke blive den store udskrivning i år, da vi har træ fra sidste år.
Vores nye festudvalg er kommet rigtig fint i gang. Hus- og plads udvalget har været flittige med ”Tøffe”,
så der ser fint ud i marinaen. Maler udvalget har også været flittig med malerpenslen. Sikkerhedsudvalget
meddeler alt vel, de ting der har været, er udbedret. Også skraldeholdet har været flittige, ”Futte” har samlet
en masse sække og skrald hjem fra broerne.
Så alt i alt kører det rigtig godt i klubben. Det er jo dejligt at være formand i en klub, med så mange frivillige hænder. Det skal vi huske at værne om, for uden dem har vi ikke sådan en perle, som havnen er.
Er der noget I medlemmer - nye som gamle - vil spørge eller høre om, er I altid velkommen til at kontakte
mig elle bestyrelsen. Enten i klubben, pr. telefon eller mail.
En rigtig dejlig sensommer til alle, håber den bliver med masser af sol.

Jesper Madsen

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Bent Rasmussen, Bording		
Asker Peddersen, Rødkærsbro		
Jens Christian Degn, Bjerringbro
Alex Overgaard, Hammel		
Michael Frandsen, Ry			
Michael Nielsen, Ulfborg		

Torben Steen, Skanderborg
Kevin Dahl, Ry
Jesper Johansen, Galten
Chris Holm, Skanderborg
Per Nielsen, Rødkærsbro
Jesper Milling-Hansen, Harlev J
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Udvidelse af
Skimminghus
Skimminghus blev bygget i året
1979 til klubbens 179 medlemmer. Siden har huset fået mindre
udvidelser og restaureringer, sidst
i 2014 hvor køkkenet blev frisket
op med nye skabe. Vi tæller i dag
ca. 550 medlemmer og netop
klubhuset har en afgørende og
vigtig funktion for fælles arrangementer og er med til at holde
sammen på klubben som enhed.
Allerede i 2005 kunne den daværende formand - Leo Nielsen
- berette følgende under generalforsamlingen i februar:
„Der er en tendens til, at vi bruger
vore både, havnen og Skimminghus mere end tidligere. Der har i
perioder virkelig været pres på
alle faciliteterne. Vi må derfor
realistisk erkende, at der er ved at
være et stort behov for en modernisering af Skimminghus. Mest
presserende er selvfølgelig badeog toiletforholdene, men også
selve klublokalet, som jo ofte
også virker ganske velbesøgt.“
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rina meddelelse fra Skanderborg
Kommune om tilladelse til at købe
et jordareal øst for klubhuset på
300 kvadratmeter. Arealet er sat
til en pris på kr. 80,- pr. kvadratmeter, altså kr. 24.000,-. Meddelelsen skabte glæde i bestyrelsen,
der hele tiden havde ønsket at
købe i stedet for at leje, al den
stund, der skulle foretages store
investeringer, når en udvidelse af
klubhuset skulle foretages.
Tilladelsen blev omtalt på generalforsamlingen i år, og bestyrelsen er nu gået i gang med planerne
om udvidelse. Formanden for Ry
Bådlaug & Ry Marina, Jesper
Madsen, er yderst tilfreds med tilladelsen. Det betyder, at et længe
næret ønske om udvidelse og
modernisering kan komme i gang.
Yderligere glæder han sig over, at
lejeaftalen for jordarealerne ved
slæbestedet og ved broerne G og
E er forlænget i yderligere 20 år.
Det giver den fornødne arbejdsro
for bestyrelsen.

Klubhuset trængte til en udvidelse
og en modernisering. Men inden
der kunne foretages udvidelse,
var det nødvendigt med køb af
det nødvendige jordareal. I første
omgang skulle arealet erhverves
af Banedanmark, der imidlertid
solgte det ønskede areal til Kommunen, hvorfor der derefter skulle
forhandles med Skanderborg
Kommune om jordkøbet.

Jesper forklarer til Ank´ret, at
arbejdet med udvidelsen foregår
i bestyrelsen, der også fungerer
som byggeudvalg. På nuværende
tidspunkt foreligger udelukkende
skitser, der har været indsendt til
kommunen for at få byggetilladelse. Herefter skal man arbejde
videre med skitserne, for at den
samlede bygning kan fungere
mest hensigtsmæssigt. Der foreligger dog endnu ingen faste tegninger. Kommunen har betinget
sig, at den nye udbygning bliver
forsynet med 3 spidsgavle ud mod
havnen, så facaden harmonerer
med den eksisterende, der også
har 3 spidsgavle.

Endelig tilladelse
Der er siden løbet meget vand i
”Gudenåen” og mange forhandlinger er foretaget med Banedanmark og kommunen, indtil den
29. oktober 2014. På denne dato
modtog Ry Bådlaug & Ry Ma-

Den nye fløj
De foreløbige planer er, at det store møde/klub lokale skal udvides
med den østlige åbne terrasse og
med de rum, hvor de nuværende
toiletter findes. Tilbygningen skal
kobles på det nuværende „lille“

mødelokale og bliver i størrelsen
6 x 12 meter. Der skal indrettes
nye bade- og toiletrum, ny ind- og
mellemgang og nyt separat mødelokale. Den nuværende indgangsdør mod asfaltvejen ønskes fjernet
og erstattet med en indgangsdør
fra havnesiden til nybygningen.
Når den nye vinkel bliver bygget
til, vil der fremkomme en krog,
hvor der skal indrettes en flisebelagt gårdhave med den allerede
eksisterende faste grill.
Det bliver til 72 ekstra kvadratmeter. En arkitekt er bedt om at
udarbejde forslag og Jesper håber
på, at arbejdet kan starte i 2016,
efter godkendelse på generalforsamlingen i februar.
Gode ideer
Det er vigtigt at alle bliver hørt,
og at alle forslag kommer med i
planlægningen. Derfor opfordres
medlemmerne til at indlevere
forslag og gode ideer. Til formålet
er der opsat en kasse i klubhuset.
Man kan også skrive en mail
til formanden på mailadressen:
madsen-j@post.tele.dk. Jesper
håber, at så mange som muligt
vil bidrage med gode ideer. Husk;
klubhuset er alle medlemmernes
ejendom.
En anden væsentlig ting omkring
klubhuset, er et tilbud fra Ry
Fjernvarmeværk om tilslutning.
Det kan bl.a. betyde en rørledning fra området ved Kvickly til
klubhuset. Dette er endnu ikke
behandlet i bestyrelsen, men
ligger foreløbig i bakken for
fremtidsideer. Jesper lover, at
medlemmerne løbende vil blive
orienteret om byggeplanerne i
Ank´ret. Eventuelt under rubrikken „Formanden har ordet“.
Christian Medom

Dieseldunke fjernet fra
Servicebygningen
Chr. Medom
Så er den gal igen. Vi har før skrevet om værktøj og andre effekter,
der uretmæssigt fjernes fra Ser-

vicebygningen. Denne gang er det
2 stk. 20 liters dieseldunke, som
et medlem kortvarigt henstillede

i bygningen. Øv. Der skal erindres om, at alle klubbens ca. 550
medlemmer har kort og dermed fri
adgang til servicebygningen, hvor
man som medlem, har adgang til
værkstedsbord med skruestik,
højstyksrenser, kompressor og
andre hjælpemidler til bådene.
Det er en service, klubben stiller
til rådighed og derfor kan man
kun beklage den utroligt dårlige
stil det er, når der stjæles fra andre
klubmedlemmer.
Klubben er ikke ansvarlig for
medlemmernes effekter, der fjernes fra bygningen. Et forslag
kunne derfor være, at man tydeligt
og effektivt mærker sine personlige effekter, hvis de kortvarigt
henstilles i Servicebygningen.
Christian Medom

Kort & Godt!
Når båden skal op
Alle både skal være fjernet
fra vores broanlæg senest 15.
nov. Indtræder noget uforudset op til denne dato, kontakt havnekontoret.”Havnens
Emma Gad” skal læses. Folderen med godt sømands k a b hentes i klubhuse t.

minghøjpladsen. For at der kan
blive plads til så mange både som
muligt, er det havnekontoret, der
står for fordelingen af pladser.
Sættes båden uden havnekontorets viden, vil den blive fjernet
på ejers regning. Det samme sker
med trailere og bukke, der ikke
er mærket.

Tovværk
Alt tovværk skal også være
fjernet fra pæle og broer senest
15. nov. Hvis ikke, vil det blive
indsamlet af broholdet og destrueret.

OBS !!
Se ophængt liste for vinteroplægning i Skimminghus

Vinteroplægning
Der er altid trængsel på Skim-

Alle, der sidste år indbetalte depositum på kr. 500-, er automatisk
på listen. Nye skal skrive sig på
listen og indbetale kr. 500 – på
havnekontoret.

Den udleverede brik med dit
medlemsnummer skal fastgøres synligt på stativ, vogn
eller båd.
Grej, der ikke er fjernet fra
pladsen på Maglehøjvej senest
15. nov., fjernes og destrueres.
Husk, det er bådejerens pligt at
tilse båden vinteren igennem,
f.eks. efter stormvejr.
Tøm båden
Husk at tømme din båd for alt
udstyr – også pulverslukkere.
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Ferien på havet omkring
det sydfynske

Bente Rasmussen og Bjarne
Knudsen har sendt følgende
turbeskrivelse til Ank´ret. De har
sammen med Hardy Nielsen og
Inger Christensen haft en stor
oplevelse på havet. Og historien
fortæller også om selskab med
Hans Peter Østergaard og et
besøg i Marstal hos de tidligere
medlemmer af Ry Bådlaug, nemlig Hans Rasmussen og Elsebeth
Toftelund. Bente Skriver:
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Planlægningen startede i vinters,
hvor vi mødtes en gang om måneden til en hyggelig aften med god
mad og drikke. Planlægning blev
der ikke lige meget af hver gang,
men vi havde det hyggeligt og
fandt jo også ud af, at vi sagtens
kunne holde hinanden ud.
Torsdag den 4. juni blev vores
båd; ”No Stress II” kørt til Horsens Havn om eftermiddagen.
Senere ankom MS. ”Josephine”
sammen med Hardy og HP. De
havde valgt at blive der til fredag,
hvor starten skulle være.
Vi ankom midt på formiddagen
Grundlovsdag og fik læsset vores
oppakninger i båden. Derefter
stod den på frokost. Da den var
overstået gik starten. Første havn

vi ankom til var Snaptun, som
er en hyggelig lille havn. Næste
formiddag gik turen videre mod
Juelsminde Havn, så vi havde
to dage med korte sejlture, men
gode var de. Et par timer efter
vi var ankommet til Juelsminde,
ankom Inger og inden længe var
HP på vej hjemad. Juelsminde
bød på et par oplevelser. Der var
motorcykeltræf lørdag eftermiddag, og der var samlet lidt over
200 motorcykler. De var alle en
tur nede på havnen, hvor selve
folketingsmedlemmet Troels
Lund Poulsen også stod og delte
”et par flade ud” (valgmateriale).
Lørdagen gik hurtigt - der skete jo
en masse - men derimod søndagen
gik knap så hurtigt. Der var en
del vind, så vi valgte at blive i
Juelsminde endnu en dag.
Mandag morgen gik turen videre.
Denne dag med en dejlig lang
sejltur, men med et vejr som
kunne have været bedre. Men dem
af os, som er søens folk, valgte
stadig at sejle uden kaleche, så
man tydeligt kunne se, hvordan
den nye og gamle Lillebæltsbro
så ud fra en side, som de fleste
jo nok ikke ser. Efter nogle gode

timer på havet ankom vi til Assens
Havn. Ak ja, ikke noget at anbefale til andre. Der var intet der var
værd at komme efter, og bådene
lå og vippede. Så tirsdag var vi
rimeligt hurtige klar til at forlade
Assens og sejle mod Faaborg; et
dejligt sted.
Onsdag gik turen videre mod
Marstal, et sted vi havde glædet
os meget til at besøge. Sejlturen
mod Marstal var vidunderlig med
stort set ingen vind, høj solskin, ja
rigtig dejligt sommervejr. Det var
drømmen og vi nød den så meget.
Da vi ankom til Marstal, stod
Hans og modtog os. Og det meste
af dagen gik sammen med Hans
og Elsebeth, der gav os en lille
rundvisning på havnen og værftet
på vejen op mod et dejligt lokalt
sted, hvor man kunne få en god
og billig aftensmad.
Torsdag blev vi i Marstal, for at
opleve lidt mere af denne fantastiske lille havneby. Vi var blandt
andet en tur på Søfartsmuseet,
hvilket så absolut er en oplevelse
værd.
Fredag gik turen så mod Lundeborg, og endnu en gang var vejret
med os. Netop denne sejltur skulle
så absolut nydes for nogle af os,
da det var den sidste dag på havet,
inden turen gik mod Jylland igen.
Så da vi ankom til Lundeborg,
skulle der pakkes. Inger og jeg
skulle afmønstre i denne havn.
Jeg færdiggjorde mine sidste
pligter inden jeg og Inger forlod
bådene. Det var næsten med tårer
i øjnene, da turen er noget af det
bedste, jeg har oplevet. Men Inger
og jeg sagde farvel og på gensyn.
Bjarne og Hardy blev forladt og
måtte klare resten af turen og
ferien uden os.
De fortsatte lørdag selv, men noget havde forandret sig. Vejrliget
og det faktum, at de nu var alene.
De havde besluttet at sejle op ad
igen, da Bjarne havde en deadline

og vejret ikke var med dem. Turen
gik tilbage mod Juelsminde og
det var med ”vind i sejlene”, efter
hvad jeg er blevet fortalt. Det var
ikke noget jeg skulle være ked af,
at gå glip af. Der var tider, hvor
bådene faktisk ikke rørte vandet
på grund af de høje bølger. Hardy
mistede sin cykel den dag. Tingene i bådene blev kastet rundt, så
en lille oprydning ventede dem,
da de kom i havn. Bjarne var i
det mindste heldig, det eneste han
mistede under turen var et glas,
som blev smadret.
Det skal dog også lige nævnes, at
Hardys bundmaling dog stadig ser
okay ud. Den slags observationer
gør man sig jo automatisk, når
muligheden er der.
Efter Juelsminde gik turen til
Hou Havn, hvor de også lå nogle
dage på grund af det dårlige vejr,
så om tirsdagen kørte jeg til Ry

for med HP at køre til Hou, hvor
der ventede hygge og aftensmad.
Skønt at være tilbage i båden igen,
selvom det kun var indtil onsdag
morgen, hvor jeg igen kørte hjem
for at arbejde, men efterlod dog
HP hos dem.

Vejret var bare ikke lige med dem,
så for Bjarnes vedkommende sluttede hans ferie der.
Men tusind tak for en rigtig dejlig
ferie på havet.
Bente Rasmussen

Torsdag formiddag gik min køretur igen mod Hou. Denne gang var
det for at hente Bjarne og Hardy.

INVITATION
Pigemad lørdag den 3. oktober kl. 18.00
Velkommen i Mormor’s kolonihavehus!
Vil I med os tilbage i tiden til mormors gryder og varme stue så meld jer til årets Pigemad.
Pigemad/mandemad er et arrangement som afholdes hvert år den 1. lørdag i oktober. Det er skiftevis
mænd og kvinder, der laver god mad til alle klubbens medlemmer, der har lyst til en hyggelig aften i
klubben.
Tilmeldingen foregår på hjemmesiden eller på opslag i klubhuset senest mandag den 28. september
2015. Prisen vil være kr. 250 pr. person. Drikkevarer kan købes til gode priser.
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Ringholm Hoved –
Bro 53
Kurt Nielsen

Sommertogtet i år gik til Bro 53
den 14. juli. Det blev indledt med
Skippers kaffebrygning i

dage blev den brugt til at sætte
smag på mjød – det er deraf den
har fået navnet. Og der var også

Gifttyde
klubhuset, og vejret var helt perfekt til sejltur. Ikke for varmt og
med sol og drivende hvide dun
skyer – dansk sommer når den er
bedst – og jaee, så venter vi bare
på at nyde synet af ”nøgne piger
ved hver en strand”, når det bliver
lidt varmere.
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De smukke Dueurter stod med bøjet nakke lige uden for klubhuset
og smilede ligesom generte til os,
og lidt længere henne i vandkanten stod den meget dekorative
Gifttyde med blomsterskærmene
på vej, efter sigende Danmarks
giftigste plante. Den har taget
livet af flere grønthungrende ungkreaturer – når de lige var lukket
ud af stalden. Og tæt op ad bro C
promenerede Rølliken – den er
anvendelig, både i kryddersnaps
og tørret til te, og den er god for
en dårlig hals. Og lige efter broen
stod Mjødurten på spring, den kan
også sættes på snaps. I fordums

knyttet megen overtro til den.
Efter denne lille botaniske ekskursion hen langs de ca. 50 m af
flise stien entrede vi Tanne fra
Mastekran broen. Skipper Medom havde været så´ venlig at
sejle hende derhen, så jeg kunne
gå ombord sideværts – ”måske
fordi han ikke lige manglede stof
til sladrebænken”?
Vi stimede ud af havnen og lagde
Kanin øen til bagbord, og videre hen forbi den forhenværende
måge siv ø. Der stod en halv snes
Hættemåger på dynd øen, som
nu er ved at blive dannet der –
flere var der ikke plads til. Hættemågerne må nødvendigvis have
fundet andre steder at ruge. Birksø
lagde vi også agter, og var snart
efter inde i Åen hvor vi nød synet
af utallige store smør gule Åkandeblomster, der i facon minder om
smør blomster i en større udgave.
Det er fascinerende at tænke på,

at de gule Åkander er ur–nordiske
og har været her i tusinder af år,
hvorimod de hvide nøkkeroser,
som vi også så nogle stykker
af, er en slags bådflygtninge fra
Asien. De kom hertil i 16 – 1700
tallet, vistnok på foranledning af
en af vore konger, der havde hørt
om dem.
Vi anløb den flotte nye Bro 53
som er blevet udskiftet i vinter
på bro samarbejdets foranledning. Vi fortøjede og gik på
ekskursion Ringholmen rundt
mellem de store gamle træer, og
rundede derved den 15 – 20 m
høje Ås – som må være årsagen
til navnet ”Ringholm hoved”.
Det tog mellem tre kvarter og en
time at gå turen rundt, fordi jeg
ikke går så hurtigt længere, og
heller ikke holder øje med uret,
når der er så meget spændende
at kigge på. Vi passerede flere
oldinge af stående og liggende
gamle træer besat med dekorative
Fyrsvampe, samt et Egetræ med
en fire meter lang frostrevne som
havde repareret sig selv. Desværre
havde ”Skovsvinene” osse været
her. Dem ryddede vi så op efter
og bragte affaldet med hen til
skraldeposerne, hvor det´ hører
hjemme. Jeg lærer aldrig at forstå,
hvorfor nogen mennesker vil være
sig selv bekendt og optræde som
Skovsvin. Men vi må desværre
nok indstille os på, at vi aldrig
bliver helt fri for dem. Og bøden
på 1.000 kr. for at efterlade affald
i naturen er åbenbart ikke stor
nok, eller også bliver der uddelt
for få bøder. Mange af de lande
vi sammenligner os med, har
vedtaget mere strikse regler for at
begrænse svineriet i naturen med
bøder – op til både 5 og 10.000 kr.
for at smide affald, men nok om
det – nu er der rent igen.
Vi kastede los og lagde fra bro 53
og rundede derefter Ringholmens
pynt med indsejlingen til ”Tysker

renden” eller ”Tuborg havn”, som
den populært også kaldes – hvad
årsagen dog kan være til at den
har fået det navn?
Derefter stak vi tværs over mod
Dynæs og sejlede godt udenom,
så vi undgik at hilse på de store
sten, som ligger der lige under
overfladen – og lurer på en god
kollision. Derfra stimede vi tværs
over Julsø til Himmelbjerg grunden og lagde ind til Bro 50, som
er en af SMK´s broer få hundrede
meter vest for Hotel Julsø – der
var der nemlig læ for sydvestenvinden.

og mere Porse. Og sammen
med kaffen (fra klubhuset) ”En
Gammel Svend fra Them” med
klitrosesnaps til – og der kunne
jeg så sige ”hej igen venner”.
De sorte klitrosehyben havde jeg
nemlig leveret for et par år siden,
og efter Skippers kærlige pleje af
dem i brændevin med påfølgende
lagring, var de nu omdannet til en
smagsoplevelse for ganen – muuums. Veltilpasse og behageligt

afslappede efter frokosten og de
mange gode oplevelser lagde vi
kursen hjemad, og vi var hjemme
i Ry havn ca. 17.30. Igen en stor
tak for endnu en hyggelig og
oplevelsesrig bro ekspedition
med det gode skib ”Tanne” med
Besætning.
Svampe Kurt

Og så var vi endelig fremme
ved dagens absolutte højdepunkt – Skipperfruens lækre
frokost ombord, hvor der som
vanligt ikke manglede noget som
helst: Gammeldaws modnede
kryddersild med Porsesnaps til,
hvor Porsen var høstet oppe ved
Limfjordens bredder for et par år
siden. Varmrøget laks fra Kvickly

Sommerfest i Ry Bådlaug 30. maj
Årets sommerfest blev igen i år et
brag af en fest!
Det nye festudvalg lagde hårdt fra
land med en forrygende maritim

stemning med garn i loftet og fisk
i båd (se forsidefoto). Alle var i
feststemning. Både bådlaugets
formand, Kaptajn Jesper, men
også den glade giver af årets åre,

Hardy så ud til at nyde at give det
stærkt eftertragtede trofæ videre
til HP.
Red.
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Første år i Ry Marina er
gået, og hvilket år
Den 30. maj 2014 blev det gode
skib Chaloupe sat i vandet i Ry
Marina. Spændingen var stor, da
Chaloupe er en gammel træbåd,
bygget på Stig Ø´s værft i 1963.
Lidt vand tog den ind, men ikke
mere end man kunne forvente.
Forår og sommer 2014 var overvældende dejlig, både vejrmæssigt, men bestemt også med al
den imødekommenhed, sådan to
bådamatører (specielt mig) mødte

af alle de øvrige medlemmer.
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Vi var allerede ved at skrive historie på en af de første sejladser
vi havde, idet vi følte stor trang
til at bade. Desværre havde vi
ikke noget badetøj med, og den
stige vi havde til båden var sådan
en mobil plastic en, som så noget
kort ud. Johnni foreslog derfor,
at jeg skulle forsøge først, for så
ville han jo kunne hjælpe mig op,
hvis det var. Så jeg (Majken) smed
kludene og hoppede i. Og ih hvor
var det dejligt i den varme. Men

så opstod problemerne. For stigen
viste sig IKKE at kunne nå ned i
vandet, og jeg kunne dermed ikke
nå trapperne. Og så var gode råd
dyre. Johnni foreslog at han evt.
kunne sejle mig i land, men som
nyt medlem, og nyligt vidne til
overrækkelse af den gyldne åre,
ville jeg IKKE gøre mig selv til
topkandidat til at få denne, ved at
blive trukket splitter nøgen ind til
marinaen. Så i stedet måtte Johnni
lave 1 løkke i et torv, som jeg så

kunne sætte foden i, og med alle
kræfter og besvær få trukket mig
op på nederste trin med mit knæ
(som jeg skar en stor flænge i), og
herefter kunne blive hjulpet op.
Midt i sommerferien hvor temperaturen var over 25 grader, begav
vi os ud på en flerdages tur på
søerne, og vi følte os nærmest som
globetrottere. En aften lagde vi os
ind ved Savværket og mødte John
og Ole Seeberg med hustru. John
introducerede os for Pullimut og
Ole, Anne Marie og vi havde en
meget hyggelig aften. Næste mor-

gen skulle vi så af sted igen, ud på
nye eventyr. Desværre nåede jeg
ikke at komme op på båden, da vi
lagde fra kaj og i stedet måttet jeg
løbe i fuld firspring, forbi John,
som sad og fik sin morgenmad
og kaffe (hvilken han fik galt i
halsen), ud hvor Hjejlen lægger
ind, så jeg kunne komme på igen.
Som de glade amatører vi var/er,
oplevede vi også, at batteriet løb
tør for strøm. Johnni synes nok
jeg er lidt luksusagtig, at jeg sådan
vil have køleskabet kørende hele
tiden, og for ikke at få ballade,
fik jeg min vilje (sådan er det for
det meste). Men med køleskab,
lys, opladning af diverse vigtige
fornødenheder som I-pad, I-phone
og Blue-tooth musikenhed, kunne
båden ikke starte en morgen,
hvor vi igen lå ved Savværket.
Heldigvis kom Ib (Princip) os til
undsætning, og hjalp os i gang
igen, og så sejlede vi glad og fro
videre over til Kirsebærgrunden.
Men så var den gal igen, og gode
råd var dyre. Jeg blev efterladt
ganske alene, og Johnni begav sig
på gåben (havde forinden aftalt
levering af nyt batteri via Sejs
Marineservice) over til havnen
nær Kirsebærgrunden. Jeg havde
lovet IKKE at bade alene, hvilket
jeg naturligvis ikke overholdt
(det var 30 grader den dag). Og
der lå jeg så, solede og hyggede
og havde det skønt. Pludselig
hørte jeg en tøffen, og hvem kom
sejlende i en lille gummibåd, ......
Johnni med hjælp fra en venlig
mand, som ikke syntes at Johnni
skulle gå hele vejen tilbage med
et tungt batteri. Men så fik vi lært
at man skal have 2 batterier, et
forbrugsbatteri og et til motoren.
Vi havde den mest fantastiske
sommer i Ry Marina, og hvor har
der været mange søde mennesker
henne og tale med os, givet os
(især Johnni) gode råd, og hvor
har der været en stor hjælpsomhed
til stede.

Så blev det efterår, sæsonen var
slut og båden blev taget op. Da
vi jo var og stadig er nye, er det
med at vise den rette ånd og interesse for Ry Marina. Også derfor
meldte Johnni sig på broholdet, og
jeg som ”kogekone”, når broholdet er ude. Og sikke de arbejder,
det brohold, i al slags vejr. Trods
stærk kulde, står de troligt og
hamrer og banker og sikrer at vi
har nogle flotte og sikre broer når
sæsonen starter igen. Og hvor er
de dog taknemmelige for det mad
„kogekonerne“ laver. Vi stiller op
igen, hvis I kan bruge os.
Ganske uvidende om hvor meget
der skulle laves på båden, gik
Johnni frejdigt i gang allerede i
marts 2015. Men som han selv
beskrev det: Kender I det, når man
begynder at pille i et sår................
det bløder... og det her sår blødte
meget!!!!!
Johnni har virkelig knoklet med
båden, og været rigtig meget
hjemmefra og samtidig er det
dyrt i materiale. Så jeg døbte på
et tidspunkt Marguerite Vibys så
berømte sang „før vi fik bil“ om til
„før vi fik båd, havd‘ vi mulighed

for os‘ at få råd.........
Nå men Johnni fik al lakken
fjernet på overbygningen, taget
alle vinduerne ud, lavede lus og
satte dem i, fik sat nye plader og
glasfiber på ruffen, noter blev
fræset i og træværket lakeret talrige gange, bunden blev primet
og bundmalet og her skriver vi
så 20. juli (som i øvrigt var min
fødselsdag, men der skulle han
også i båden og jeg sang igen „før
vi fik båd”). Det hele kulminerede
så den 22. juli, hvor båden, efter
7 mdr. på land, skulle i vandet.
Johnni havde allieret sig med
Jes, som stod klar med pumpen.
Båden blev sat i vandet, og så
skal jeg ellers love for, at den tog
vand ind og panikken var stor.
I forvirringen manglede der et
overgangsstik, og her var det så
at Jes skrev historie i Ry Marina.
Han løb..........jeg gentager LØB
(der er flere vidner), fik hentet
overgangsstikket, og pumpen blev
sat til. Gudskelov. Vandet stod
på det tidspunkt 15 cm. op over
gulvbrædderne. Det var lige før, at
Chaloupe var blevet en ubåd, måske derfor, at nogen er begyndt at
kalde Johnni for ubådskaptajnen.

Nu er båden så i vandet og er blevet rimelig tæt, og vi har da også
været ude at sejle nogle gange.
Det er ikke blevet til så meget
endnu i skrivende stund (30. juli
2015), men mon vi dog ikke får
en god august og måske en indian
summer, så vi kan nyde de skønne
søer og alle de dejlig mennesker
der er i Ry Marina.
Tusind tak for det første år.
Mange hilsner
Ubådskaptajnen Johnni
og Majken

Familiedag den 13. juni
Stemningsbilleder....

Piraten og hans kone - og deres hjælpere sørgede for en forrygende oplevelse for alle ungerne.
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Stednavne og deres betydning
Kai Rasmussen

Jeg har engang lidt sarkastisk udtrykt, at jeg en dag ville plante et
birketræ på den nylig opdukkede
ø, hvor rørskoven i Birksø snart
er helt væk og derefter anbringe
et skilt med navnet Birkø.
Intet kunne være mere forkert...
På det seneste har jeg gennemgået
en del materialer med henblik på
at skaffe mere klarhed over stednavnene og deres oprindelse her

i vort område. På Ry Lokalarkiv
fandt jeg en hel utrolig mængde
oplysninger indsamlet og nedskrevet af Tue Jensen, der gennem
en årrække var ansat som skovfoged ved Rye Nørskov Gods. Med
respekt for Tue Jensens store og
grundigt gennemarbejdede materiale, skal jeg ikke på nogen måde
forsøge at spille dumsmart. Navnet Birksø er nemlig ikke afledt
af birketræer, men herom senere.
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I det følgende vil jeg forsøge at
finde og beskrive relevante steder, der er beliggende nær vort
fartområde. Måske rækker mine
kilder ikke længere end til Julsø,
men så må det være derved.
Møllekanalen
Jeg vil foretrække at begynde
med kanalen ved Rye Mølle, hvor

vandet ledes fra Rye Møllesø til
Lillesø efter et fald på vel omkring 1 m. Vandkraften udnyttes i
dag til fremstilling af elektricitet.
Tidligere fandtes en kornmølle
på stedet. I samme forbindelse
blev der opført et åleværk, altså
en konstruktion, hvor ålene af sig
selv svømmer ind og bliver sorteret efter størrelse, -smart ikke!
For 10-15 år siden etablerede det
daværende Århus Amt et såkaldt
stryg, der løber fra den kanal, hvor
kanofarerne ledes under landevejen og herfra ned til kanalen ved
elektricitetsværket. Stryget er
udført, så højdeforskellen udlignes over en længere strækning,
hvorved fiskeyngel får bedre muligheder for at komme opstrøms.
Kanofarerne ledes videre gennem
en anden kanal til Lillesø.
På Møllekanalens østside ligger et
lille rødt træhus, hvor forpagteren
af Rye Nørskovs fiskevand hører
til. Rye Nørskov har siden begyndelsen af 1900 tallet forpagtet
fiskevandet til en erhvervsfisker,
der holder til her. Stedet har altid
været et social samlingssted for
mange af byens folk, der lige
skulle ha’ en hyggesnak. Også
turister besøgte stedet igen og
igen. Der blev udlejet både og
solgt fiskekort, især omkring 1.
juni, hvor fredningen af sandarten
ophører, var der megen leben ved
huset. Ikke at forglemme, blev der
naturligvis også landet og solgt
fisk på stedet. Tidligere var der
god fangst af såvel ål som andre
fiskearter, så god fangst at der er
blevet eksporteret fisk til udlandet
derfra. Min oldefar var så vidt jeg
ved den første forpagter ved godset. Han beskæftigede 2-3 mand

og eksporterede i mellemkrigsårene mange fisk af forskellige
slags til Tyskland. Han sagde:
’Tyskerne, de spiser alt…’
I dag er der ikke så store fangster
og fiskeriet er forpagtet af folk
udenbys fra, der kun lander fisk et
par gange om ugen. Desværre er
stedet også ved at gå lidt i forfald.
Lillesø og Kaninøen har tidligere
været omtalt, men gu’ ved hvornår
Gudenåen, som Skjern Å, skal
føres tilbage til sit oprindelige
løb, for så må Kaninøen gøres
landfast igen.
Birksø
Navnet er forholdsvis nyt og formodentlig opkaldt efter Birkhede
en gang omkr. år 1900. Oprindeligt var navnet ifølge historiske
kort og skrifter, Brick Söe eller
Brygge Søe. Brick er en afledning
af ordet brygge eller bro/broanlæg, der i denne gamle betydning
kan være større fiskegårde, hvoraf
der tilbage i tiden var flere, bl.a.
i Alling Å og Vester Å, det der
i dag hedder Ry Møllesø. Så
måske indeholder Birksø (Brick
Sø), en godt gemt betegnelse for
et fiskeværk/fiskegård, der fra
tidlig middelalder har ligget der
hvor Ry Mølle senere blev etableret. ’Bryggenavnet’ kan også
stamme fra det anlæg, der engang
gik tværs over ved Marie Munde,
men det har absolut intet med birketræer at gøre. Det kunne derfor
være mere passende, at kalde den
’nye’ ø for Brich Ø.
Hvis vi starter turen i Birksøs Østlige ende, kommer vi på sydsiden
til Smørholmen.
Smørholmen

Smørholmen, er et engareal, der
tidligere har hørt til gårde i Gl.
Rye. Fæsteafgiften skulle betales
med smør, deraf navnet. Ser man
fra Smørholmen ind mod Ry, ligger et stenhus. Fiskerhuset blev
det tidligere kaldet. Navnet fik det
efter beboernes bestilling. Senere
har man, så vidt vides, fremstillet
træsko i huset, der i dag fungerer
som beboelse.
I min barndom forlød det, at det
var farligt at bade ved Smørholmen. En ung pige var tidligere
druknet og man sagde, at hun var
gået i et hul?? Stranden og bunden
er ellers fin sandbund, og jeg har
selv været med til at trække vod
efter småfisk på stedet, hvilket
man har gjort langt tilbage i tiden.
Småfiskene anvendtes som madding på ålekroge.
Overfor Smørholmen mod øst
ligger Skimminghøj.
Skimminghøj
I søens Nordøstlige ende, har vi
Skimminghøj. Jeg har ikke set
mange oplysninger herom. Dog er
der fundet rester efter bopladser,
men det siger næsten sig selv, at
højen har haft en ideel placering i
forhold til jagt og fiskeri. Udover
stenalderfund, findes der også
spor, der viser, at højen har været
omgivet af vand, idet Gudenåens
vandstand, har varieret en del
gennem tiderne.

mellem Siim og Alling området.
Jernbanebroen blev etableret i
1871. Først senere, i 1908, blev
vejen mellem Alling og Ry gennemført og vejbroen bygget.
Og hvem fanden var så Knud?
Ja, det er der sikkert mange, der
gerne vil vide. Selv ’kloge’ sognerådsmedlemmer og byrødder,
har ikke vidst noget som helst om
hvem han var. I så fald havde der
nemlig ikke været nogen Knudsvej eller andre tilknytninger til
Knud i Ry.
Knudsø har sit navn efter den
store bakke, der strækker sig ud
mod søen fra Tørring-Tulstrup siden. En sådan bakke blev tidligere
kaldet en knude, så deraf navnet.
Det ved folk der beskæftiger sig
med stednavne, og jeg tror det
passer.
Knudsø er i øvrigt et meget spændende bekendtskab. I tidligere tid
var den nærmest opdelt i to, idet
vestenden er meget lavvandet,
mens den østlige del har en dybde
på ca. 30 m. Det skal, i parentes
bemærkes, at Ravnsø er næsten
lige så dyb. Engang i 70’erne ville
man reparere lidt på Randersvej.
Da man var godt i gang, skred vejbanen på en større strækning ud i
søen og forsvandt. Jeg har nylig

hørt, at føreren af en gummiged
lige akkurat nåede at springe af,
før den forsvandt. Der findes en
del væld og nogle vandrige bække
i området, hvilket kan være medvirkende til at undergrunden er
ustabil. Også på nordsiden er der
stor tilstrømning af vand fra bakkerne og kildevæld i søen.
Vestenden er som nævnt lavvandet og mange fortæller, at der
tværs over søen fra Sønder Ege
til Horskærspidsen har været en
overgang. Det er korrekt, at der er
meget lavvandet og tidligere var
her en stor rørskov på meget lavt
vand, men den er ligesom rørene
i Birksø, ved Alø og Møgelø indenfor de sidste 10 år forsvundet.
Der er dog nogen dybde, når
man nærmer sig nordsiden, men
der kan være tale om tiden før
opstemningen af Gudenåen ved
papirfabrikken i Silkeborg, hvor
vandstanden har været væsentlig
lavere. Dengang bar den vestre
tredjedel af søen navnet Marsöe
og var stort set næsten tilgroet
med store rørskove.
Fortsættes…
Kai Rasmussen

Bag Skimminghøj ligger Mariemunde, som gennemsejlingen til
Knudsø hedder. Det lavtliggende
område ved vej- og jernbanebroerne hedder på østsiden Skieming
Kær og på vestsiden Marrild Kær.
Sidstnævnte har givet navn til
Marie Munde, altså udløbet fra
Knudsø og Ravnsø.
Før opstemningen i Silkeborg og
længe inden vej og jernbaneforbindelsen blev etableret var der
et vadested, broanlæg el.lign.
over Marie Munde, for rejsende
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Gas om bord
Kai Rasmussen

Har du gasanlæg om bord, er der
visse regler der skal overholdes.
Reglerne, der er fastsat af Søfartsstyrelsen er endog en lempelse
af reglerne for F-anlæg i skib, så
derfor er det vigtigt, at vi følger
disse.
Vi som sejlere er ikke pålagt særligt mange krav, men når der er
tale om gasanlæg, skal der udvises
særlig forsigtighed. Gasdampe er
tungere end luften og kan derfor

trænge ned i båden, hvorfra de
ikke kan undslippe. Hvis de rigtige betingelser er tilstede, dannes
en yderst eksplosiv blanding,
der kan få fatale følger. Brand
og eksplosion i både har anrettet
betydelige skader. Især i havne
hvor bådene ligger tæt, spredes en
brand hurtigt og skaderne bliver
uoverskuelige. Med ovenstående
i tankerne, bør du, både for din
egen og din nabos skyld, kontrollere om dit gasanlæg opfylder de
gældende krav.
Ry Bådlaugs Sikkerhedsudvalg
har i skrivende stund fokus på
gasinstallationer i vore både, det
vil derfor være godt, hvis der ikke
er for mange anmærkninger hertil.

hjælp hos en ’prof’, enten med
spørgsmål eller udførelse. Sikkerhedsudvalget har udarbejdet en
folder: ’Korrekt Gasinstallation
I Båden’, der kan fås på havnekontoret. Sikkerhedsudvalget
er også behjælpelig hvis du har
spørgsmål.
Kort beskrevet, omfatter reglerne
anbringelse/opbevaring af gasflasker i et separat rum, drænet
og udluftet til det fri. Installation
omfattende gasslanger, kobberrør,
samlinger og haner, skal være
godkendte. Der er også krav til
gennemføringer i skot ol. Anlægget skal desuden være forsynet
med en tætheds/lækagetester.
Alt dette fremgår af ovennævnte
folder.
Der findes i dag et utal af forskellige gasdrevne aggregater f.eks.
grill ol. også med påskruede gasdåser. Disse opfylder ikke ovenstående krav, så opbevaring skal
ske i fri luft eller i det mindste i et
særskilt drænet og udluftet rum.

Installationen kan udføres af ’gør
det selv’ folk, men er man usikker,
vil det være en god idé at søge

Navi-Kai

Som refereret i vor marts udgave
af Ank´ret stoppede Kurt som
havnefoged sidste år, og han
ønskede ikke at genopstille til
bestyrelsen ved generalforsamlingen i år.

men på sejlerlivet her i Ry. Han
levede som en stille og hjælpsom
eksistens, vi altid kunne regne
med, og vi vil alle savne ham.

Vi overdriver ikke ved at sige, at
Kurt har været en institution i Ry
Bådlaug og Ry Marina i over 25 år
hvor han har styret og holdt sam-

Redaktionen

Mindeord
Som mange sikkert allerede har
hørt, er vor gamle havnefoged
Kurt Dan Jensen gået bort efter
ganske kort tids sygdom.
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Han fik ikke lov at nyde et velfortjent otium i klubben, med mere
og frit sejler liv på søerne sammen
med familie og venner – uden at
skulle have tanker om klubbens
ve og vel.

Æret være hans minde.

Matjesfilet
Hausfrauenart
Frank Jacobsen
De sidste år er sommerturen til søs
bla. gået til Holland og Tyskland.
Meget kan man sige om tyskerne,
men kalorieforskrækkede er de
bestemt ikke, og det går da heller ikke helt sporløst hen over en
god del af befolkningen. En del af
forklaringen ligger muligvis
i deres hang til fedtsugende
paneringer og smørbrasede
kartofler med bacon, som
ofte bliver spulet ned med
rigelige mængder god øl.
Det skal de ikke høre noget
for hos undertegnede, der
med stor fornøjelse deltager
i madfesten.
Man laver også andet end
schnitzler, og en af de ting,
vi har taget til os, er en let ret
med de allestedsnærværende
matjes-fileter. Første gang vi
smagte retten var i Lübecker
Motorboot-Clubs restaurant,
hvorfra billedet stammer. Man
kan i øvrigt på fotoet se min viv
iført et stort glas iskoldt hvedeøl, meeen nu skal man jo ikke

skue given hund på hårene, det
er en aldeles velsmagende, men
alkoholfri Maisel øl. Vi har fået
forskellige varianter af retten, og
denne opskrift er vores udgave.
Det vigtige element i retten er
æble/løg-saucen, som er dejlig

let og hurtig at lave, og som kan
bruges til mange ting.

fraiche, 100 g god mayonaise, lidt
kaffefløde, 2-3 drueagurker, en
spsk. eller to af lagen fra drueagurkerne, et syrligt, sprødt æble,
et løg, gerne salatløg, en stor tsk.
god sennep, lidt dild eller purløg,
salt, peber og lidt sukker.
Start med at røre creme fraiche
og mayo sammen med sennep og
drueagurk-lagen, justér til passende konsistens med kaffefløden
og smag til med salt, peber og
lidt sukker. Snit løg, æbler og
agurker fint (ikke hakke!) og kom
dem i saucen. Traditionelt bydes
brasede kartofler med små
bacon tern og løg til, og det
er vigtigt at de småtskårne
kartofler er ristet sprøde i
nøddebrunt smør, inden de
blandes med den stegte løg/
bacon blanding, ellers bliver
det noget blødt snask. Arranger retten pænt på tallerkenen
med matjesfileterne og pynt
med dild, purløg eller hvad
man finder passende.
Hvis nogen skulle være i
tvivl, går øl og brændevin
fremragende til. Ps. Anden
marineret sild kan også bruges.
Kærligst
Frank

Man skal bruge: 250 g creme

Forsvarets Operationscenter
Tirsdag den 17. november kl.
20.30 er der truffet aftale om besøg for Ry Bådlaugs medlemmer
i Forsvarets Operationscenter,
Aarhus (SOK)
Er du interesseret, så skriv dig på

listen på opslagstavlen i klubhuset
inden 26. oktober.
Sidst vi arrangerede et besøg, kom
ikke alle interesserede med pga.
deltagerbegrænsning, så vent ikke
for længe med at skrive dig på.

Du kan også tilmelde dig på tlf.
2534 7509, evt. SMS eller www.
rymarina.dk
Navi-Kai
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Sydhavsø eller.....?
Under en snak over rælingen
med Knud Rauff, om sol og vind
i Rosvig, var vi inde på sommerens forløb. På et tidspunkt siger
Knud: ’Det har været fint, jeg var
på møen i år’! Jeg svarede sådan
mand til mand: ’Ja, det er nok ellers længe siden.’ Der blev ikke
sagt mere, men jeg kunne ane
glimtet i Knuds øjne…
Navi-Kai

Blop...
Fra en ganske upålidelig kilde
har vi hørt om Ebbe´s stunt ude i
Gåsekrogen for at blive fuldgyldigt medlem af klubben ”BLOP”
– Joe, Ebbe optrådte med forskellige øvelser som er populære og
mere anvendt ovre østpå: Først
med en ”Ungarsk Trojke” med en
fod på hver af bådene BUSTER
og hans egen FRYNSEN, men
da havde´ han sluppet tøjlerne
og bådene gled fra hinanden – og
selvom han er langbenet og var

helt nede i spagat, matte det ende
med et dyk. På vej ned viste han
så lige en gang ”Russisk Roulette”
ved at knalde hovedet ind i siden
på den ene af bådene, men tog da
heldigvis ingen skade – vi har i
hvert fald ikke hørt nogen der har
bemærket ændret adfærd!
Red.

