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Formanden har ordet
Kære alle
Det har været en helt fantastisk
sæson. Vi har nok haft noget af
det bedste sommervejr længe,
og det har da også betydet, at
vores marina er blevet brugt
meget i år.
Vi har fået mange nye medlemmer, og det er rigtigt dejligt. En
del af disse nye medlemmer var
med på det nye initiativ, som
var en sejltur med Gl. Turisten,
og det var en super tur med
alt, hvad det nu indebar.
Vi har også haft mange arrangementer her i marinaen
og omkring os. Det første var,
at Hjejlen besøgte os d.13/5.
Derefter var der dømt Ry outdoor i pinsen, som nogle nok
syntes kom lidt tæt på, men
alle fortjener stor ros for, at
det gik godt. Næste år prøver
vi at være lidt mere ind over,
Af arrangementer in haus har
vi haft diverse klubaftener.
Først om klargøring af båd med
firmaet Renskib, hvor der var
fint fremmøde. Derefter var der
sejltur med Gl. Turisten med
nye medlemmer, og de gamle
kom ind til pølser m.m. Efter
det var der en super sommerfest
og senere pariseraften, impulsivt lavet af kim. Endelig skal
nævnes ”Pigemad”, som var en
vellykket aften med fællesspisning, hvor man kan tænke, at
prisen har en betydning.
Til alle disse arrangementer har
vi set et stigende fremmøde, og
det er bare dejligt at se såvel
nye som gamle møde op. Så alt
i alt så syntes jeg, at vi har et
godt socialt liv i klubben

Når vi snakker om nye medlemmer, så snakker vi også om
størrelsen af vores klub. Og det
rejser spørgsmålet, om vi skal
udvide, eller hvad vi skal gøre.
Om dette vil der komme tre
oplæg, forhåbentligt til vores
generalforsamling. Vi har i år
haft et par møder med kommunen, som er meget forstående
omkring det, vi gerne vil have.
Der er sendt nye tegninger ind,
men dette betyder ikke nødvendigvis, at der skal bygges til.
Det er bare det ene oplæg ud
af de tre,
Herudover kan man nævne
diverse partnerskabsinitiativer,
bl.a. et forslag om en trappe
ned ad skrænten ved pavillonen,
som er startet af veteranbilerne
m.fl. Et andet forslag, der nok
har større betydning for os, er
det, som handler om, hvad der
kommer til at foregå på Skimminghøj, et projekt med Gl. Turisten og et stor trackingcenter
for mountainbikes m.m. Det er
noget, som kommer til at berøre
os meget mht. færdsel til og fra
havnen og for vores vinterplads.
Vi har startet en dialog med
roklubben om dette, da det også
kommer til at berøre dem. Det
hjælper jo altid at være flere
sammen. Dermed ikke sagt, at
jeg er modstander af Gl. Turisten og dens drift, men vi skal
bare have alle kort på bordet,
så vi alle kan være gode naboer
derefter. Der er møde om dette
d. 03/12, hvor vi deltager.
Ellers er vinterens opgaver jo
renovering af havnens broer m.m.
Og det er der styr på, og dertil er
der at sige, at det gæve bro-

hold søger folk – både mænd
og kvinder. SÅ MØD OP OG
VÆR MED TIL NOGLE RIGTIGT HYGGELIGE TIMER PÅ
HAVNEN. Vores kære rambuk
er desværre ude af drift i år,
men vi klarer os.
Ude i systemet har vi haft
brosyn, og det ser alt sammen
rimeligt ud. Vi får en ny bro
12A ved Sejs, og det bliver et
rigtigt godt sted at lægge til for
at få provianteret
Vinterpladsen er ved at blive
fyldt. Der er ca. 56 både, men
det ser godt ud derude. Stor
ros!
Som malurt i bægeret har vi
desværre haft ubudne gæster
i vores både tre gange. Det
er meget ærgerligt, at vi ikke
kan have vores både i fred, og
dette giver så anledning til en
diskussion omkring sikring af
bådene. Der har været forslag
om videoovervågning eller låger
på broerne, som kan betyde, at
vi skal til at bruge vores kort
for at komme ud til bådene, og
så kan ingen gå en sommertur
på havnen for at se på vores
velplejede både, en ting som
vi/jeg nyder meget på vores
sommertogter. Så vi skal tænke
os rigtigt godt om her, og vi i
bestyrelsen er meget lydhøre for
idéer til en fremtidig sikring af
vores marina.
Ellers vil jeg bare sige mange
tak for en god sæson.
Mange sejlerhilsner
Morten

3

Lystsejler i Københavns havn
Selvom det er sjette gang, vi
sejler til København, er det igen
med stor spænding i maven, at
man nærmer sig denne gigantiske, store og flotte by. Allerede
fra Helsingør er mængden og
størrelsen af små paladser langs
kysten imponerende. Man kan
ikke undgå at tænke: " hvor findes
der dog mange enormt rige mennesker her", og når København er
i sigte, overvældes man af både
størrelsen af byen og mængden
af spir fra slotte, kirker og andre
bygninger. I dag er København en
af verdens bedst bevarede middelalderbyer, selvom den huser
1.308.893 indbyggere i byområdet, 2.227.628 i regionen og
4 millioner (2.7 danskere og 1.3
svenskere) i det, der kaldes Øresundsregionen.
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Byen opstod som et lille fiskerleje
i år 800, og først op gennem middelalderen blev det en vigtig by
i Danmark. København betyder
"købmændenes havn". I år 1259
boede der ca. 5000 indbyggere,
og byen var landets rigeste og
på størrelse med Ribe og Århus.
Først i år 1443 blev den til kongeby, landets vigtigste by, og
herefter hovedstad i det danske
rige. Christian IV byggede forsvarsanlæggene omkring København, kaldet voldene, jorden kom
bl.a. fra Christianshavns kanaler,
desuden var han bygherre for en
meget stor del af de mange fine
slotte, kirker og springvand, som
kendetegner byen. I 1807 opførtes
et ydre forsvarsværk, Trekroner
fortet, og fra 1800 til 1900 steg
indbyggertallet fra 100.000 til
500.000, især fordi det nu også var
tilladt at bygge uden for voldene.
De store havneområder anlagde
man i takt med, at byen udviklede
sig til en stor industriby, og i 1894
byggede man forsvarsværket

Middelgrundsfortet (verdens største fort på en kunstig ø) med jord
fra Frihavnen. I 1916 anlagdes
forsvarsværket Flakfortet midt
i Øresund mellem Danmark og
Sverige. Forsvarsværkerne har
ikke længere en militær funktion.
Trekroner er i dag et spændende
museum med fri adgang, gode
muligheder for at tage på picnic
og bade, Middelgrund er solgt til
de danske spejdere, men tilbyder
ikke offentlig adgang. Til gengæld er Flakfortet i dag en stor
lystbådehavn med alt, hvad dertil
hører, og man kan sagtens bruge
et par dage på at udforske øen og
gangene under.

nyanlagte havn. Herefter sejler
man ad et vand fyldt med små og
store både, kanoer, vandbusser og
badende folk i massevis. Umiddelbart ser det lidt kaotisk ud, men
man vænner sig hurtigt til det, og
holder sig pænt fra havnemolerne,
som i dag udelukkende fungerer
som friluftsbade. Der er ikke længere nogen form for industri i hele
Københavns bassin, så vandet er
rent og friskt. Fra indgangen ved
Lynetteløbet til Sluseholmen i den
anden ende, er der godt 5 sømil.
På begge sider er der et virvar af
kanaler, som alle fungerer som
lystbådehavn for små og store
både, og som permanent bolig for

I år begyndte vi netop vores 9
dages forhåndsreserverede Københavnsophold på Flakfortet
sammen med et hold venner. To
dejlige dage lå vi dér, og så ind
mod Lynetteløbet, som er indsejlingen til Københavns havn.
Det første, man møder, er nogle
enorme 12 etagers krydstogtskibe,
som lægger til på den kæmpestore

de mange husbåde. Man kan med
en lav båd som min tidligere båd
Skilsø 23, Søkoen, komme under
de fleste broer og således sejle
hen til bagsiden af Christiania,
omkring Christiansborg, og ind i
Christianshavns kanaler uden at
vente på åbning af broerne. Med
"Mimi" må vi vente på broåbning,
som sker en gang i timen og er

gratis. På et søkort ser det ud,
som om der er trangt i kanalerne,
men både, der er langt større
end Mimi, som er en Rego 35
fod x 4m x 232 cm, kan sagtens
færdes overalt. Vi bor hver gang
på Wilders plads marina, hvor
pladsen låses, så man kan bruge
båden som transportmiddel rundt
i København og komme tilbage
til sin plads.

Det betyder ture til Esplanaden,
den lille havfrue, Nyhavn, søerne
bag kastellet og ud i sluseholmen,
så selvom man befinder sig i en
hektisk storby, er det let at finde
et roligt sted, hvor man kan bade

fra båden, hvis ikke man ønsker
at mænge sig med de tusindvis af
friluftsbadere, som bruger havnemolerne flittigt. Københavns
strande, som det kaldes (inkl.
Amager strandpark), er lige blevet
udråbt som verdens bedste strand,
og København er flere gange udråbt som nr. et turistby i Europa!

København er en af verdens venligste cyklistbyer. I tillæg til at
København nærmest har alt, er
vejret også næsten altid bedre
end andre steder. Det blæser ikke
så meget, og ofte er der mere sol
og varme end andre steder i Danmark. Der er sikkert derfor, byen
ligger, hvor den gør.

Med hensyn til oplevelser til lands

Som sagt har vi gjort denne tur
flere gange.Hver gang har vi
inviteret forskellige gæster til at
besøge os, sejlet dem rundt i hele
havnebassinet, og alle er imponerede og overrasket over, at noget
sådant er muligt i København. Det
kan absolut anbefales for andre at
prøve, og det er helt sikkert ikke
sidste gang, vi er sejlende turister
i vores fantastiske hovedstad.

i København er mulighederne jo
nærmest uendelige, og det bekvemme ved byen er, at de fleste
seværdigheder er i gåafstand fra
hinanden. Jeg har nu en lille cykel
med, og overalt er der cykelstier.

Man kan finde et kort over Københavns havn på netadressen www.
byoghavn.dk./Københavns havn/
lystsejlads. Klik på kortet for at
downloade det, så det kan ses i
stort format på skærmen, hvor alle
detaljer er synlige. Her er også
diverse informationer og regler
om sejlads i Københavns havn.
Jes Hørby

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Verner Laursen, Brædstrup
Svend Enevoldsen, Ry
David Fuglsang, Ry
Trine Lysdahl Nør, Ry

Arrangementskalender
Tirsdag d. 8. januar
KLUBAFTEN
Ris og ros til bestyrelsen .
Medlemmerne kan formulere
ris og ros til bestyrelsen.

Tirsdag d. 26. februar
GENERALFORSAMLING
Årets vigtigste begivenhed. Mød
op og gør din indflydelse gældende.

Fredag d. 25. januar
FÆLLESSPISNING
Gule ærter fremstillet af et kompetent køkkenhold. Det traditionelle arrangement, hvor prisen
er absolut rimelig. Tilmelding.

Mandag d. 4. marts
KLUBAFTEN
Klargøring af båd. Klubben er
vært med kaffe og tilbehør.

Søndag d. 31. marts
STANDERHEJSNING
Efter ceremonien er der kaffe
og rundstykker i klubhuset samt
afholdelse af auktion over medlemmernes maritime effekter,
der bliver udbudt til salg. Ryd
pulterrummet for overflødigt
bådudstyr.
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Henriks klumme
Båden er nu på land, og "to do"
listen er i løbet af sommer og
efterår blevet pænt lang.
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Hvornår skal jeg bundmale?
Der er kommet nye regler for
bundmaling. Disse kan læses
på Miljøstyrelsens hjemmeside,
hvor linket til bundmaling findes under kemikalier. Grundlæggende kan siges, at fra 1. januar
2018 er det forbudt at sælge og
bruge bundmaling med Biocider på både, der hovedsageligt
sejler i ferske vande. Hempel,
Jotun, og International har alle
bundmalinger, der er lovlige til
brug i ferskvand. Jeg forhandler
dem alle til konkurrencedygtige
priser. Når båden tages på land,
og man alligevel er i gang
med at rense bunden af, er det
fristende at bundmale med det
samme. Mit råd er at vente til
foråret, eller som minimum at
læse på bøtten, hvor det står
angivet, hvornår båden tidligst
og senest skal i vandet efter
bundmaling. Malingens aktive
stoffer har et "vindue", hvor
det er aktivt. Derefter "lukker"
malingen af til de aktive stoffer, og malingen er i praksis
værdiløs i forhold til at afvise
alger, rurer, muslinger mm. Den
bundmaling, jeg selv bruger,
Basic fra Hempel, har et vindue
på 14 dage, dvs. båden skal
senest være i vandet 14 dage
efter, at jeg har malet sidste
lag. Andre malinger varierer
imellem 3, 6 eller 9 mdr. Disse
giver naturligvis noget mere
spillerum, og bruger man dem,
som siger 6 eller 9 mdr., kan
man sagtens male i efteråret. En
anden detalje er temperaturen,
hvor producenterne alle siger
en minimum gennemsnitstemperatur på 10 grader. I mange
tilfælde har vi jo som bekendt

haft et varmere efterår end
forår, så her giver det måske
meget god mening at male om
efteråret. Det er min fornemmelse (det der bliver snakket
om i branchen), at der fremover
vil blive sat hårdt ind over for
brug af bundmalingerne, dvs. at
myndighederne vil komme på
uanmeldte besøg i marinaerne
og tage prøver på bådene, og
at der vanker bøder, såfremt
tingene ikke er i orden.
Spørgsmål fra læserne:
"Gullig vandlinje, hvordan
får jeg det af?" Det er ret
enkelt, Matas eller Kvickly har
Oxalsyre på pulverform. Dette
blandes med vand, og påsmøres.
Lad det sidde efter anvisning
og skyl af... Voila, og båden
er fin igen. Det kan også med
fordel bruges på overfladerust
alle steder på båden, også på
det rustfri søgelænder eller
lignende. Påsmør med køkkensvamp og skyl efter.
"Teaktræsfugerne falder af"
Der er kun en måde... den
hårde. Den korte version: alle
fuger pilles op fra det dårlige
sted, træet rengøres, nye fuger
lægges i. Da det er et omfattende arbejde med mange mulige angrebsvinkler afhængigt
af træets beskaffenhed, vil jeg
anbefale at kigge på youtube,
hvor der er fine anvisninger.
"Søkort over søerne"
Garmin har deres eget søkort
over søerne. Tidligere var det
et separat topografisk kort, mens
søerne nu er en del af DK
kortet. Navionics har nu også
inkluderet søerne i deres DK
kort, kaldet Navionics+. Navionics tilbyder også en app til

både iPhone og Android. Man
kan downloade og afprøve det
gratis i 2 uger, hvorefter køb er
nødvendigt. Det fungerer også
til iPad, men kun til dem,som
har 3/4G, da WiFi-modellen
ikke har GPS indbygget. Bruger
man Tablets med Android, skal
denne også have GPS indbygget. Se en liste over understøttede enheder på "navionics.
com". Det er en meget billig
måde at få søkort på, da App
́en koster 2-400,- kr. i modsætning til en dyr plotter, hvor
kortene oven i plotterens pris
koster 1.500 / 2.500,- kr. Vil du
have ekkolod, er du nødt til at
investere i sådan en for sig selv,
evt. et kombi-apparat, der både
kan vise søkort og ekkolod. En
plotter er også nødvendig, hvis
du vil kombinere med AIS,
autopilot, ol. Jeg er naturligvis
klar med råd og vejledning,
hvis man er ude i sådan nogle
overvejelser, ligesom jeg både
kan matche nettets priser, og
montere det i båden for dig.
Varme i båden
Personligt har jeg igennem
længere tid kigget efter oliefyr
til båden. Som jeg tidligere har
skrevet om, så har jeg set på de
fyr, man kan få fra Kina, og efter en del research, anmeldelser,
spørgsmål og diskussioner på
Facebook, lukkede jeg øjnene
og trykkede "køb" på Ebay.
Efter 1½ måneds venten kom
det endelig hertil. Fyret inkl.
fragt til DK står i ca. 1.250,- kr.
Dertil skulle jeg så lægge ca.
250,- i told og moms. Inkluderet i pakken er alle nødvendige
installationsdele, dieselpumpe
og slanger, spændebånd osv.
Der mangler skroggennemføring
til udstødningen, luftslange i
de længder, jeg skal bruge,

samt de 3 stk. udblæsningsventiler, som jeg har tænkt til
min installation. Gennemføring
fandt jeg på Ebay i Ukraine
til ca. 220,- kr., luftslanger og
udblæsningsventiler og tilbehør
ca. 500,- kr. Alt i alt står fyret
mig i ca. 2.220,- kr. Fyret er
på 5 KW. iflg. specifikationerne.
Jeg tænker at 3-4 KW er mere
det rigtige tal, men forhåbentligt
nok til mit brug. Betjeningen
er med LCD skærm og knapbetjening af ønsket temperaturregulering, dog udført i meget
billig plastikindpakning. Når
fyret har nået den valgte temperatur, kører det ned på lavt

blus, og så fremdeles. Jeg har
lavet en test her på værkstedet,
og det varmer fantastisk godt,
betjeningen fungerer fint, og
fyr og pumpe larmer ikke ret
meget. Et fund til pengene, men
lad os nu se, om jeg siger det
samme til næste vinter, når det
har kørt en sæson...
Julegaver
Husk, at jeg kan levere alt
til båden og personligt udstyr.
Så hvis du mangler julegaven
til manden eller konen, så sig
endelig frem. Jeg ønsker jer
alle en god jul og et godt nytår.
Sejlerhilsen Henrik

Brevkassen
Hvis man har spørgsmål vedrørende bådens teknik og
vedligeholdelse, er man velkommen til at skrive til Henrik på mailadressen: henrik@
ry-baadimport.dk.
Har man spørgsmål om sejlads på søerne, søger gode råd
eller andet, kan man skrive til
redaktion@gmail.com
Alle indkomne spørgsmål vil
blive besvaret i næste nummer af bladet.

Har du tid og lyst til at give en hånd med i klubben??
Så kom frisk! Der garanteres for
hyggeligt samvær og gode grin.
I klubben mangler vi nemlig frivillige, der har lyst til at give en
hånd med i et af følgende udvalg;

•
•
•
•

Hus- og pladsudvalget
Broudvalget
Redaktionsudvalget
Fest- og aktivitets udvalget
(her søges også ny formand)

Kan du slå græs, svinge en pensel,
slå et søm i, bruge en sav, planlægge en fest eller skrive en god
historie, så kontakt endelig formanden i et af de nævnte udvalg.

Bestyrelsen informerer
Efteråret har fået godt tag i os,
og man fornemmer nærmest,
at vi er gået ret fra sommer
til vinter. Det betyder dermed
også, at et nyt kalenderår nærmer sig med hastige skridt. Et
nyt kalenderår betyder også en
ny generalforsamling, opstart,
både i vandet, arrangementer
i klubben, søtur, havtur og
meget mere. Klubben vil som
altid gøre sit til at skabe gode
rammer, for at planlægning og
forberedelse kan finde sted på
et „oplyst“ grundlag. Måske
nogen går med tanker om en
ny båd. Indbefatter dette, at der
skal ændres pladsstørrelse, så
husk at tage fat i havnekontoret/
bestyrelsen for at sikre dig i
forhold til den korrekte plads.

Har du ideer og forslag, så hold
dig endelig ikke tilbage med at
komme med input. 2019 er også
året, hvor Ry Bådlaug fylder 50
år! Det er noget af et jubilæum.
Bestyrelsen mener, at dette skal
fejres behørigt. Og da klubbens
medlemmer altid er kendt for
højt humør og klar på festlige
indslag, så opfordres I allerede
nu til at tænke en tanke over,
hvordan jubilæet skal fejres.
Skal vi starte med at fange
signalkrebs, eller skal vi lade
andre gøre det hårde arbejde?
Skal der være dansepligt, eller
må buffeten fylde hele dansegulvet? Tænk tanker, skyd løs
og byd ind med gode ideer.
Og vil du med i et festudvalg,
så byd til. Og læs på www.

rymarina.dk om vores historie.
Og hvad var det lige for noget
med de der signalkrebs? Jo,
de kom såmænd på nationalt
TV og blev fanget i Allingå.
Heldigvis ikke den Allingå der
ligger lidt vest for Ry. Rygtet
vil vide, at de er set i området,
og tager I et gensyn med Nak
og Æd på DR‘s hjemmeside,
kan I blive inspireret til en
omgang suppe i den kolde tid.
Bestyrelsen ønsker jer alle en
god vinter. Husk båden står
kun og venter på at blive sendt
tilbage i vandet - og det kan
der ikke være lang tid til.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Mit første år med bestyrelsen
i Ry Marina
En lille beretning fra mig om
det at komme i bestyrelsen, og
hvordan jeg ser på den opgave,
jeg har taget på mig sammen
med den øvrige bestyrelse. Det
er helt og aldeles frivilligt,
meget udfordrende, angstprovokerende, og man udsætter
sig selv for at blive gjort til
skydeskive, men oven i alt dette
så er det virkelig rigtigt rigtigt
spændende.
Jeg har været medlem i Ry
Bådlaug gennem ca. 15 år, og
der har gennem tiden været
nogle ting, som har undret mig,
og som jeg syntes burde have
et eftersyn. Da jeg indtrådte i
betyrelsen, gik jeg fra at være
et almindeligt medlem i klubben, til et medlem, som nu
skal være klar til at modtage
spørgsmål og ikke mindst kritik. Det er meget spændende
at sidde i bestyrelsen, men
man skal forberede sig på, at
man ikke kan gøre alle glade.
Jeg oplever, at jeg indimellem
kan føle, at der bliver ”stille”,
når jeg kommer ind i lokalet.
Det kræver tilvænning, at man
pludselig ikke hører alle de
”frække” historier mere, men
så er det jo bare godt, jeg
selv kan et par stykker. Jeg
vil gerne opleves som værende
et bestyrelsesmedlem, man kan
komme til med spørgsmål og
undren. Kritik hører jeg også
gerne på, så længe den er sober
og saglig.
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Jeg drømte jo om mere åbenhed fra bestyrelsen. Tidligere
oplevede jeg, det var svært
at følge med i, hvad der blev
besluttet og hvorfor. Åbenhed
har dog vist sig at være en
svær størrelse, og jeg fandt
hurtigt ud af, at jeg ikke (som
jeg håbede) kunne dele alt med

medlemmerne. Åbenheden er et
koplekst emne, som jeg meget
gerne vil, at vi arbejder på at
få mere af.
Det blev et rigtigt spændende
første forår og sommer i bestyrelsen. Der har været mange
nye spørgsmål og problematikker, som jeg har været med
til at tage stilling til. Det er
utroligt spændende at være
med i en proces, hvor man
fra idé til gennemførelse skal
udtænke alle mulige og umulige
scenarier, før vi kan gå ud og
fortælle medlemmerne om nye
tiltag. Jeg kan næsten ikke være
i mig selv af spænding, når vi
er færdige med et vigtigt emne
og er blevet klar til at fortælle
medlemmerne om de nye ting.
Det drejer sig alt sammen om
at forbedre vores klub hen ad
vejen.
Der er altid plads til forbedringer, bl.a. som nævnt åbenheden,
men bestemt også at ensrette,
så alle medlemmerne får lige
vilkår, og jeg synes, at vi er
rigtigt godt på vej.
Det er spændende gennem
bestyrelsens arbejdet at yde
en indsats for ensartethed i
klubben, og jeg mærker også,
at mange medlemmer faktisk
synes, at vi gør et stort og
godt stykke arbejde. Klap på
skuldrene er altid motiverende.
Jeg glæder mig altid til bestyrelsesmøderne med de opgaver
og drøftelser, det fører med sig,
men også møderne og snakkene,
jeg har haft med medlemmerne,
vil jeg gerne have flere af i
fremtiden. Det er faktisk fremmende for gensidig forståelse at
kunne tale om tingene stille og
roligt, og jeg håber, at medlem-

mer, som har noget, der tynger
dem, vil komme forbi til en
snak de mandage, hvor bestyrelsen er til stede i havnekontorets
åbningstid, eller sende en mail.
Det er som bekendt mandagen
før den første tirsdag i måneden, bestyrelsen er at finde
på havnekontoret i dettes åbningstid. Vi skal kommunikere
med medlemmerne. Der findes
næsten altid en forklaring på
spørgsmål. Jeg oplever, at vi
gør alt det, vi kan, for at løse
problemstillinger på bedste
måde. Vi skal hele tiden alle
sammen være opmærksomme
på, at vedtægter og regulativ
er de retningslinjer, vi arbejder
efter, og det skal vi rette os
efter, værne om og tage alvorligt. Vi kan ikke arbejde ud fra
ting i vedtægter og regulativ,
som ikke står deri. Jeg vil gerne
skærpe opmærksomheden på, at
bestyrelsen er valgt til at sørge
for, at vedtægterne bliver overholdt, og at havnen og klubben
fungerer. Er der regler i vedtægter eller regulativer, som ikke
er hensigtsmæssige, så er det
ikke bestyrelsen, der skal have
skylden, men det regelsæt, vi
skal følge. Vedtægterne er vores
”værktøjskasse”, og mangler der
værktøj, skal vi selvfølgelig
have fyldt op, eller have andet
værktøj i den. Dette kan kun
ske på generalforsamlingen, jfr.
Vedtægterne. Det er på mange
måder udfordrende at være i
bestyrelsen, men jeg er stolt
af det, jeg har været med til
at bringe på bordet i dette mit
nu snart første år i bestyrelsen.
Det er fantastisk at arbejde
sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som alle går
seriøst til opgaverne, og ros for
den gode ånd og det fortrinlige
samarbejde, vi har. Jeg glæder

mig til et år til i bestyrelsen.
Jeg har altid set og følt, at Ry
bådlaug er en fantastisk klub
med mange frivillige, som bidrager til fællesskabet. Og fælleskabet er netop nøgleordet i
Ry Bådlaug. Det er dejligt at
være en del af det frivillige,
og det medvirker til et godt
sammenhold.

Så alle, både nye og ældre,
medlemmer kan jeg kun opfordre til, at I tilmelder jer et
af udvalgene. Det går virkelig
rigtigt stærkt med at få nye
bekendtskaber og venner på
den måde, og der er opgaver
til alle uanset evner og funktionsniveau.
Spørg bestyrelsen eller mig,
hvis du ønsker at bidrage meget
eller lidt, sammen med andre

eller alene.
Og så er det utroligt vigtigt,
at I møder op til møderne og
deltager i debatterne og bakker
op om så mange arrangementer
som muligt.
Til slut: Husk på, at det er
frivilligt arbejde, alle i vores
forskellige udvalg laver, og at
et klap på skulderen i ny og næ
er motivation og betaling nok.
Ib Larsen

Nyt medlem
Det strømmer til med nye medlemmer til vores dejlige klub
og til vores smukke søsystem.
Denne gang vil jeg sætte fokus
på familien Nedergaard, som
består af Jacques på 45 år, Pernille på 46 år og deres to døtre,
Filippa på 13 år og Smilla på
10 år.Jacques og Pernille har
boet i ry i 15 år. Til daglig er
Jacques salgsdirektør i Telia,
Pernille er afdelingsleder hos
Itadel, så drømmen om at kunne
glemme den travle hverdag et
stykke tid og sejle ud på søen
med børn, familie og venner
er noget, som blev realiseret i
maj måned i år med købet af
FILA, en Nidelv 24 fra 1973.

I første omgang var det ikke
muligt at få plads i Ry Marina,
så FILA fik mulighed for at
leje sig ind på en privat plads i
Knudsø. Det har fungeret rigtigt
fint, men Jacques og Pernille
vil meget gerne blive en del
af det gode sammenhold i Ry
Marina og ønsker sig at kunne
trække lidt på den erfaring,
andre medlemmer i klubben har.
Båden har nu fået lov til at
ligge langs gæstebroen og er nr.
1 på ventelisten, så mon ikke
snart det bliver muligt at blive
"rigtigt" medlem i havnen?
Som så mange andre nye sejlere blev Jacques hurtigt rigere
på erfaring. Allerede på sin
første tur, da han ville smide
anker på 12 m dybde, tænkte
han ikke over, at skruen ikke
må køre rundt..... Ankerlinen
viklede sig omkring skruen,
og motoren døde. Båden drev
i land, og efterfølgende kunne
det konstateres, at gearkassen
var ødelagt, og en ny måtte
anskaffes!!! Ellers har turene
rundt i hele søsystemet kun
budt på fornøjelser. Familien
nyder at overnatte ude. Den
flittige brug af og store fornøjelse ved båden har allerede fået
tanker om en nyere og større
båd til at trænge sig på. Jacques
ville have taget duelighedsbevis

denne vinter, men desværre var
der ikke tilmeldinger nok. På
sigt kunne det måske blive til
et ønske om en havtur.
Ry Marina ønsker FILA og familien Nedergaard hjertelig velkommen. Tag godt imod dem.
Venlig hilsen/Best regards
Jes Hørby
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Den naturlige spalte 57
Af: Manden ved bålet

Jul og gamle minder
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Nu er vinteren atter over og
især foran os, og vi fejrer julen
2018. Jeg har tidligere skrevet
så mange gange om julen, positivt om børnenes og min egen
barndoms jul, men negativt om
butikkernes og mediernes alt
for tidlige julerier, der begynder
allerede i oktober og dermed
slider hårdt på forventningsglædens ressourcer. Så det vil
jeg stort set springe over og
bevæge mig ud i naturen. Der
spilder reklamer og andet bras
ikke vores tid.
Som mange af Jer sikkert ved,
havde vi en stråtækt landejendom nær Borum i over 30 år.

meget stor slagtegris, som blev
hjemmeslagtet. Afregningen var
selvfølgelig uden oms og moms
ved de handler. Det var ligesom
ikke rigtig slået igennem der
på egnen!
Vi levede så uden for byernes
stress og jag og kunne selv bestemme julens start og længde.
Træet blev i hvert fald først
pyntet lige før juleaften, og
julemiddagen bestod i mange
år af hjemmeavlet moskusand
efterfulgt af risalamande – selvfølgelig med mandel.
Julefrokosten juledag sprang vi
som regel over, og gik i stedet
en tur sammen med drengene

Vi købte ejendommen i 1966,
dengang jeg skiftede arbejde
og landsdel, fra Nordjylland til
Østjylland. Vi havde forinden
boet godt to år i Nørresundby
i en lejlighed på 2. sal med
en formidabel udsigt over havnen. Men da vi begge to var
født og opvokset på landet,
savnede vi ligesom den tilværelse, og vendte så tilbage til
landbotilværelsen i Borum. Der
levede vi i pagt med naturen
under årstidernes skiften, og
med en frugthave med over 30
æble-, pære- og blommetræer,
Mari ́s enorme køkkenhave på
1000m2, samt eget fjerkræhold.
Vi var stort set selvforsynende
dengang, bortset fra at vi ved
en af naboerne årligt købte en

på 5 – 6 kilometer op over markerne, gennem skoven og rundt
om søen. Efter hjemkomsten
smagte kaffen og æbleskiverne
foran den knitrende pejs ekstra
godt, når vi sad der med blussende kinder efter traveturen.
Men lad os betragte vinteren,
der trods sine korte dage og
kulden også har sin charme.
Man kan glædes meget over
at se fuglenes livlige aktivitet
omkring foderhuset. Vinteren
er med til at holde vores fuglebestand livskraftig og sund,
da svagelige og langsomme
individer bliver sorteret fra,
ved at spurvehøgen tager dem.
På den måde bliver alt skravlet
ryddet af vejen. Og allerede fra

sidst i januar kan vi fornemme
dagene længes, især når solen
formår at lave huller i skydækket og kigge ned til os. Men
ellers føler jeg gerne, at januar
og februar som regel er et par
måneder, der bare skal overstås
– medens vi venter på de første
forårstegn.
Den store jagtsæson på fjervildt
og hårvildt er ved at være ovre.
Og her i ventetiden på foråret
kan der dog stadig dyrkes lidt
jagt, men det er på vintersvampene – hvis altså ikke det bliver
alt for fugtigt, for så drukner
de. De store flotte Østershatte
kan findes i varierende farver,
oftest er de dueblå, men de kan
også variere helt over i hvid.
De gror gerne på gamle bøgetræer med udgåede vedpartier.

De små lækre gule Fløjlsfod
kan også findes vinteren igennem på træer som Popler og
Pil, Rødel og gamle Hyld.

Og på gamle Hyldetræer, der
gror nær de større søer eller
ved havet, finder man også
de spøjse Judasører vinteren
igennem. De smager ikke af
ret meget, men årstiden taget i
betragtning er det sjovt at finde
dem. Og man kan altid peppe
dem lidt op ved at smuldre en
halv kraftterning i stegesmørret,
det gælder i øvrigt også for
Østershattene, hvis de skulle
være lidt medtaget af vejrliget.
Er I i tvivl om vintersvampene,
og skulle være heldige at finde

Judasører

nogle eksemplarer, så kigger
jeg gerne på dem. Bor I ikke
her i nærheden, så send mig
et billede på mailen thekurt@
gefiberpost.dk – så snakker vi
om det. Men hovedreglen er:
”at alle svampe kan spises –
det er bare virkningen, der er
forskellig”!!!
God jul og rigtig godt nytår
2019 til alle Skippere og de
u-undværlige Letmatroser i Ry
Bådlaug – vi ses måske lige
pludselig.
Svampe Kurt

Tour de legedag 2018
Tour de legedag blev skudt i
gang 8. september kl. 10 i klubhuset, hvor vi mødtes til fælles
morgenmad. Vi var jo noget
spændte på, hvor mange der
mødte op, da vejrmeldingerne
ikke var de bedste for dagen.
Der mødte tolv op, som blev
delt op i tre hold. Hold 1 bestod af Lasse, John og Alex.
Hold 2 var Peter A, Merete og
Gunner, og hold 3 var Jes &
Jonathan, Helene & Kim og Pia
& Anders.
De tre hold skulle møde os ude
ved engen i Alling Å kl. 12,
hvor vi ville tage imod dem og
give dem videre instruktioner.
De blev sendt afsted fra engen
med 10 minutters mellemrum,
hvor den første post var ved
Rosvig. Der stod Jesper klar.
Holdene skulle samle en fodbold op fra vandet og aflevere
den til Jesper inde på land,

på tid. Derefter gik turen til
Fløjlsgrunden, hvor Martin var
klar med gummistøvlekast, og
så skulle holdene sejle retur til
engen, hvor der blev afsluttet
med en omgang stigegolf.
Efter stigegolf var det tid til
kaffe, hjemmebagte boller og
lækker kage.
Da kaffen var drukket, fik de
tre hold en sidste opgave. De
skulle prøve at ramme den
tid, de havde brugt på at sejle
turen og lave opgaverne, og
dem, der kom tættest på, vandt.
De behøvede ikke sejle samme
tur igen, de skulle bare vende
tilbage til engen, når de troede
tiden passede.
Jesper blev på engen og ventede, og vi andre tog tilbage
til Ry for at forberede grillen
og de sidste overraskelser, vi
havde i ærmet.

Da alle hold var tilbage i klubhuset, var der ølsmagning, inden
der blev tændt op i grillen til
den medbragte mad.
Til sidst skulle vinderne jo
kåres. Det blev hold 2, der
rendte med sejren. Det var dem,
der havde flest sejre i konkurrencerne, og det var også dem,
der kom tættest på med hensyn
til tiden. De ramte fuldstændig
plet, super flot!! Hold 3 var 3
minutter fra, og hold 1 var 13
minutter fra.
Vi havde bestemt, at de, der
blev sidst, skulle arrangere
Tour De Legedag 2019, og det
blev Hold 3 med Jes & Jonathan, Helene & Kim og Pia &
Anders. Vi glæder os allerede
til 2019, og tak for en rigtig
dejlig dag!
Lone & Jesper
Heidi & Martin
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Rye Mølle
Historien
Gudenåen, Danmarks eneste
vandløb, der kan betegnes som
en flod, løber lige forbi vores
dejlige marina. Umiddelbart
inden passerer den Rye Mølle.
Det var tilrejsende munke og
nonner, der havde kendskab til
udnyttelse af vandkraften ved
opstemning af vandløb, og det
menes, at det var munkene fra
Øm Kloster, der i middelalderen anlagde den første mølle
på stedet. I samme forbindelse
blev der etableret fiskegårde, et
fangstanlæg til fisk, der havde
stor betydning i fasten, hvor
man ikke spiste kød. Ved reformationen i 1536 overtog kongen
klostrenes ejendomme, herunder
Rye Mølle, som på det tidspunkt ejedes af Øm Kloster. I
1500-tallet var møllen en af de
betydeligste i området, sandsynligvis på grund af, at bønderne
i omegnen var forpligtede til at
lade deres korn male på møllen. I 1767 overgik møllen til
privateje, hvor den daværende
fæstebonde overtog ejerskabet.
I dag hører Rye Mølle under
Rye Nørreskov Gods, der også
ejer skoven på den venstre side
af Gudenåen fra Gudensø frem
til Himmelbjerggårdens grund
ved bro 52.
Industri
Vandkraften ved Rye Mølle
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har dannet grobund for flere
virksomheder gennem tiderne.
I mange år fungerede den som
mølleri for bønderne i Rye.
Senere, da papirproduktionen
havde sin storhedstid, var der
et træsliberi, hvor man ved
slibning fremstillede en træmasse, det blev benyttet til
papirproduktion. Da der ikke
var papirproduktion på Rye
Mølle, blev træmassen udtørret
og presset til blokke, der let
kunne transporteres. Der har
også været træskoproduktion på
stedet. På et tidspunkt blev der
årligt produceret ca. 90.000 par
træsko af op til 20 træskomænd
på dag- og nathold. Man har
også tidligere haft indtægter i
form af bropenge. Senest anlagde den daværende godsejer
en konfektionsfabrik, Webmore,
til fremstilling af kvalitetsherretøj. Da fabrikken lukkede,
indrettede man lejligheder til
beboelse i bygningerne.
El-produktion
Ved elektricitetens indførelse
blev der etableret to turbiner til
elproduktion for møllens drift
samt forbrugere i Gl. Rye og
Ry. Turbinerne er i drift den
dag i dag, hvor de leverer strøm
til el-nettet. Opstemningen af
vandet er på ca. en meter, og
der er er ganske bestemte regler
for reguleringen af vandstanden,

det såkaldte flodmål. Der har
i år været en del udfordringer
på grund af den tørre sommer.
Andre gange er det megen regn
eller tøbrud, der gør det svært
at holde de fastsatte mål.
Fiskeri
I forbindelse med møllen og
opstemning af vandet, byggede
man også ålekister, dvs. fangstanlæg, hvor vandet blev ført
gennem tremmeværk, så ålene
blev holdt tilbage. De tidligere
ålekister er erstattet af et såkaldt
åleværk. Det er nyrenoveret her
efter årtusindskiftet og fungerer i dag efter nogenlunde de
samme principper, som det har
gjort i flere hundrede år. Rye
Mølles Åleværk har status af
at være kongelig privilegeret,
hvilket er bekendtgjort i et fæstebrev fra 1752, der fortæller,
at retten til fiskeri i Gudenåen

og søerne mellem Mossø og
Rye Mølle tilfalder ejeren af
Rye Mølle. Det er derfor ikke
tilladt at fange i hvert fald
ål i dette område, heller ikke
hvis man er lodsejer. For at
få ålene opstrøms fandtes der
tidligere en åletrappe, der var
foret med kviste af bl.a. lyng.
Her kunne de små glasål finde
op, når de kom fra Sargassohavet. I halvfemserne etablerede
det gamle Århus Amt et såkaldt
stryg bestående af en lang smal
kanal med et svagt fald, der ud

over ål også kan lede andre fisk
opstrøms. Kanalen kan ses bag
møllen. I dag er der ikke mange
ål i søerne, men jeg husker fra
70’erne, at der på en enkelt nat,
når vejret var tilpas, kunne løbe
flere hundrede kg ål i kisterne.
Udover fiskeriet i åleværket har
der i mange år været tilknyttet
en forpagter af fiskevandet, der
tilhørte møllen. Som nævnt er
fangsterne desværre gået slemt
tilbage, specielt forekomsten af
ål, men det står også slemt til
med de øvrige fiskearter.
Kai

Broholdet kalder
Kl. 8 lørdag morgen er parkeringspladsen ved Ry Marina
fyldt pænt op med biler. Solen
er endnu ikke stået op. Broholdet er mødt og sidder hyggeligt
bænket i klubhuset og indtager
en god og rigelig morgenmad,
tilberedt og serveret af madholdet, og dertil en bitter, hvis man
trænger til at få krop og sjæl
varmet op, inden dagens arbejde
begynder. Sådan er det hver lørdag i vinterperioden fra efter jul
indtil arbejdet er færdigt inden
standerhejsningen sidst i marts.
I det tidsrum arbejder broholdet
med at vedligeholde marinaens
broer. Det nyder alle, der har en
bådplads, godt af i sejlsæsonen
– og når medlemskontingentet
skal betales! For arbejdet skal
nødvendigvis laves. Ellers ville
vi ikke have en Marina. Hvis
ikke broholdet kunne bemandes
med medlemmer, der yder dette
stykke frivilligt arbejde, skulle
professionelle håndværkere betales for at lave det. Og så ville
medlemskontingentet have en
helt anderledes størrelse. Broholdet er et af de udvalg, der på
frivillig basis sørger for, at alle
aspekter af Ry Bådlaugs og Ry

Marinas virksomhed fungerer
formedelst et ganske rimeligt
kontingent. På side 2 i dette
blad kan man se, hvem der er
formand for de enkelte udvalg.
Hvis man har lyst til at yde
en indsats i et af disse udvalg,
ringer man bare til formanden.
God arbejdslyst
Nogle vil måske undre sig
over, hvorfra lysten kommer
til at møde på frivilligt og
ulønnet arbejde kl. 8 en kold
vinterlørdag, efter at man lige
har afsluttet en hel arbejdsuge.
Den undren kommer sig nok af,
at de fleste af os har et noget
tvetydigt forhold til arbejde. De

fleste glæder sig til at være fri
for arbejde i ferier og weekender, men omvendt vil de færreste undvære et fast arbejde.
Og det er der gode grunde til.
For det første er lønnen en
væsentlig forudsætning for at
opretholde den levestandard, de
fleste ønsker. Men derudover
dækker arbejdet også en række
andre elementære menneskelige
behov, som f.eks. behovet for
fællesskab, som tilgodeses i
samarbejdet med arbejdskolleger, desuden behovet for og
lysten til at bruge sig selv og
sine evner og færdigheder til
at frembringe noget, som andre
og i sidste ende samfundet har
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brug for. Og så ligger der jo
en elementær tilfredsstillelse i
at se resultatet af det arbejde,
man har udført.
Når det drejer sig om det frivillige arbejde, som broholdet
og de andre frivillige udvalg
udfører i vores klub, ligger
motivationen selvfølgelig ikke
i en pengeløn, men til gengæld
så meget mere i muligheden af
at få tilgodeset de andre behov,
der er nævnt ovenfor. Og dertil
kommer nok også for mange
en god fornemmelse af at yde
noget til det fællesskab, man
selv nyder godt af - i dette
tilfælde bådplads ved broerne,
klubhusets faciliteter og alle de
aktiviteter og det fællesskab, der
udfolder sig i Ry Bådlaugs regi.
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Hvad siger broformanden?
Formanden for broudvalget er
Bjarne Knudsen. Han har været
med i broudvalget i seks år,
heraf de sidste fire som formand. Ham har jeg sat i stævne
for at lytte til erfaren mands
tale. Bjarne mener, at der er
tre gode grunde til at deltage i
broholdets arbejde. For det første er det en god måde at lære
andre i klubben at kende på,
for det andet betyder det færre
udgifter for klubben, og for det
tredje er der den gode mad og
det sociale samvær. Og dertil
kan føjes, at man som medlem
af broudvalget, ligesom for de
andre udvalgs vedkommende,
anerkendes for indsatsen med
en gratis billet til én selv og
ledsager ved sommerfesten. Det
kan også nævnes, at man måske
møder andre medlemmer, som
har en viden og nogle kvalifikationer, man kan have glæde
af i forhold til udfordringer,
man kan løbe ind i uden for
broholdet. Jeg var selv med
på broholdet den første vinter,
jeg var medlem af klubben, og
derigennem fik jeg bekræftet,
at det arbejdsfællesskab er en
af de bedste måder at skabe
sig et tilhørsforhold til klubben
på. Og det bliver bestemt ikke

ringere af, at man også deler
et måltidsfællesskab, som man
gør på broholdet. Dette består
nemlig ikke kun af dem, der
arbejder udendørs, men også af
et madhold. Og der er brug
for, at nogen melder sig til
begge dele. Madholder står
ikke bare for det hyggelige og
veldækkede morgenbord, som
nævnt ovenfor. Det sørger også
for et rigeligt og velsmagende
frokostmåltid – som regel varm
mad – der serveres kl. 13, når
arbejdet på broerne er slut.
Hvis man var heldig, var man
der den dag, hvor Kim serverede sin mageløse pariserbøf til
frokost. Han lader ane, at det
kunne blive en fast tradition i
fremtiden.

Det er en ikke uvæsentlig besparelse, broholdet bidrager med
til klubbens økonomi. Bjarne
vurderer, at broholdets arbejde
sparer klubben for ca. 100.000
kr. om året i arbejdsløn. I den
forgangne vinter gik klubbens
flydende rambuk i stykker. Den
bruges til at banke pæle ned
med. Det betød, at vi måtte

hyre et eksternt firma til denne
opgave, og det kostede klubben 70.000 kr. Under normale
omstændigheder har broudvalget
en udgift på ca. 15.000 kr. om
året til værktøj og materialer,
oplyser Bjarne.
Det kan forekomme, at der
aflyses en lørdag på grund af
dårligt vejr, men det er sjældent,
at det sker, fortæller Bjarne.
Klubben leverer arbejdshandsker og knæbeskyttere samt
det nødvendige værktøj til
broholdet, så det eneste, man
selv skal sørge for, er varmt tøj
og støvler. Og man bliver ikke
afkrævet erstatning, hvis man
skulle være så uheldig at tabe
en boremaskine ned i vandet.
Tværtimod vil det nok udløse
kommentarer, der bidrager til
den almindelige munterhed på
holdet. Deltagerne på broholdet
er forsikret af en ulykkesforsikring mod eventuelle skader,
der måtte opstå under arbejdet.
Hvad laver man på broholdet?
En normal arbejdsformiddag på
broholdet forløber sådan, at man
møder kl. 8. og tanker op med
morgenmad. Herunder fortæller
formanden om dagens arbejdsopgaver og sætter folk på til
disse opgaver. Derefter går man
hver især og gruppevis i gang
med den tildelte opgave indtil
kl. 10, hvor der kaldes til pause
med servering af øl og vand, så
man sikrer en optimal væskebalance resten af formiddagen.

Derefter fortsætter arbejdet indtil kl. ca. 12.45, hvor der ryddes
op i materialer og værktøj. Og
så sætter holdet sig til bordet
og nyder både den gode mad,
som madholdet har frembragt,
og det sociale samvær, krydret
med diverse historier.
Og hvad er det så for nogle
arbejdsopgaver, man kan blive
sat til på broholdet? Og hvad
kræver det af kvalifikationer?
Hvad det sidste angår, understreger Bjarne, at det ikke kræver særlige håndværksmæssige
kvalifikationer at være med på
broholdet. Han lover, at der
findes en opgave til alle, der vil
være med. Der er nogle, der
skal hente og bringe materialer
og værktøj til dem, der arbejder
på broen. Og nogle skal save
træ til i de ønskede dimensioner. Der skal monteres/udskiftes
siddebrædder til ænderne under
broerne, og der skal skiftes
vanger og dækbrædder på broerne. Der er også pæle, der
skal udskiftes, og dertil bruges
den før omtalte rambuk. Et
vigtigt redskab i arbejdet er de
to tømmerflådelignende fartøjer
med tilhørende påhængsmotor,
der kan sejles rundt og fungere
som arbejdsplatform for de opgaver, der ikke kan udføres fra
oversiden af broerne. Toppen af
pælene er hidtil blevet beskyttet mod fugt og råd ved hjælp
af cement, men fremover vil
Bjarne forsøge at bruge noget
krympefleks, der sættes over
toppen og strammes op, når

det bliver fugtigt. I 2018 har
broholdet også arbejdet med at
opmåle de enkelte pladser med
henblik på at få et overblik, der
kan effektivisere tildelingen af
pladser på havnekontoret.
Arbejdet på broerne i søsystemet varetages ikke af broholdet,
men af Silkeborgsøernes Brosamarbejde mellem Ry Bådlaug,
Silkeborg Motorbåd Klub og
Silkeborg Sejlklub. Som en
undtagelse står vores brohold
dog for at tage dækplankerne af
broen ved Himmelbjerggrunden
inden vinteren.
I marinaen findes der visse
steder ved broerne smalle sidebroer. Disse er private og
vedligeholdes ikke af broholdet.
Hvis man får bestyrelsens tilladelse til at bygge sådan en
sidebro, stiller klubben materialer til rådighed (af hensyn
til ensartetheden), og man kan
få broholdet til at slå pæle i.
Hvis der bliver tid til overs i
den kommende vinter, når de
allerede planlagte opgaver er
løst, er det planen at dækket
ved svigermorbroen skal forlænges hen efter bro D, hvorved
man også opnår at få hæmmet
noget af den sivvækst, der har
det med at brede sig ind over
de nærmeste bådpladser.
Broformandens opgaver
Bjarne fortæller, at han, inden
broholdets arbejde begynder, laver en gennemgang af broernes
tilstand sammen med formanden
og havnefogeden. Derefter kø-

bes alle nødvendige materialer
til vinterens arbejde ind på én
gang, og værktøjet suppleres,
efter at der er lavet en status
over beholdningen af værktøj.
Derudover skal formanden ringe
rundt til dem, der har meldt sig
til broholdet, indtil der er sat
et hold på ca. 10 mand hver
lørdag. Det kræver, at der er
mindst 20, der har meldt sig til
broholdet, så der er nogen at
vælge imellem. Man kan være
syg eller have andre grunde
til ikke at kunne møde op på
en bestemt lørdag. Ingen er
forpligtet til at møde op hver
gang. Og så skal formanden
som nævnt lede og fordele
arbejdet på de enkelte lørdage.
Endelig deltager formanden i
bestyrelsesmøderne de gange,
hvor bestyrelsen indkalder udvalgsformændene.
Bjarne fortsætter som broformand indtil generalforsamlingen
i februar. Indtil da vil han
sætte Lasse ind i arbejdet som
broformand. Lasse har indvilliget i at stille op til valg som
broformand.
Når dette blad udkommer, er
det på høje tid at melde sig til
broholdet, herunder til madholdet. Det kan man gøre ved at
ringe til Bjarne på tlf. 21726015
eller ved at maile til ham på
adressen no.stress@outlook.dk.
Eller man kan skrive sig på den
seddel, der hænger i klubhuset
på væggen ind mod toiletterne.
Erik Svejgaard
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

Kort & Godt!
Husk INDEN årsskiftet at få tømt din elstander for ubrugt indskud. Efter årsskiftet bliver elstanderne nemlig automatisk nulstillet, og et evt. restbeløb vil være tabt.
Vi er så småt ved at være klar til at tage hul på et nyt foreningsår.
I den forbindelse er der nogle datoer, som vi forventer, at I er med til at overholde, så vi
kan sikre, at havnen fyldes op hurtigst muligt, og flest muligt kan gå den kommende sæson
i møde med forventning om en plads i havnen.
VENTELISTE 2019 - VIGTIGT
Ønsker man at opretholde sin plads på henholdsvis leje- eller købsventelisten, skal man senest
31. december 2018 indbetale kr. 100,- på konto nr. 6129 9041602973 eller via Mobile Pay nr.
79539. Følgende oplysninger skal angives på indbetalingen: medlems nr, pladsstørrelse og navn.
Er man i tvivl om pladsstørrelserne, kan de ses på hjemmesiden.
Betaler man efter 31. december 2018, mister man sin nuværende ventelisteplads og kommer
bag i køen, når/hvis man igen indbetaler til enten leje- eller købsventelisten.
MEDLEMSKONTINGENT og HAVNEAFGIFT udsendes i midten af januar til betaling
31. januar.
Alle medlemmer modtager kontingentopkrævning (girokort eller betalingsservice opkrævning)
for 2019.
A og D medlemmer (anpartshavere) modtager opkrævning af havneafgift.
Ønsker man som A eller D medlem ikke at gøre brug af sin plads i 2019, bedes dette meddelt
kasseren på mail: bogholderi@rymarina.dk senest 1. februar.
HAVNELEJE udsendes i begyndelse af marts til betaling medio marts:
F-medlemmer (lejere) modtager opkrævning af havneleje.
MEDLEMMER PÅ VENTELISTE: ledige pladser tilbydes i begyndelsen af april.
B-medlemmer vil jf. pladsstørrelsen på ventelisten blive tilbudt de pladser, der måtte være i
overskud.
IBRUGTAGNING AF PLADS I MARINAEN uanset medlemstype
(nedenstående gælder fra og med 2019, såfremt bestyrelsen får vedtaget en ændring af §7 i
regulativet på den kommende generalforsamling):
Har man ikke senest den 15. maj fået sin båd i havnen, og er der ikke lavet en skriftlig aftale
med Havnekontoret, bortfalder retten til pladsen i 2019, ogbestyrelsen kan frit udleje pladsen
til anden side.
GENERALFORSAMLING 26. februar 2019:
Ved indgangen til generalforsamlingen er der kontrol af medlemsindbetaling. Så har du været for
sent ude med betalinen af kontingentet, skal du medbringe kvittering for at have stemmeret.

