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Kære alle
Så er sæsonen forbi for 2019.
Standeren er taget ned, og i
skrivende stund er havnen ved at
tømmes.
Men husk nu, at der stadig er liv
i klubben. Hver mandag er der
kaffe på kanden og gerne et stykke
kage til. Husk også at kigge i arrangementskalenderen for at se,
hvad den byder på vinteren over.

Tilbage til vores egen havn: vi har
igen haft et godt samarbejde med
Gl. Turisten, som sejlede turen
med vores nye medlemmer, en
tur der nok ender med at blive en
tradition. Denne gang gik turen
glat og uden grundstødninger,
men med masser af røverhistorier
fortalt af vores egen Navi-Kai. Vi
må håbe, at han vil gøre det om
igen til næste år.

Sæson 2019 har været en rolig
sæson set med brosamarbejdets
øjne. Vi har været på brosyn, og
alt ser fint ud, så efteråret byder
på udskiftning af bro 6 og bro
9 samt små reparationer på de
andre broer. Vi har haft det, vi
kalder to fastliggere, og dette
er klaret i mindelighed mellem
skov og kommuner, så der er vi
ikke blevet hængt ud. Til dette
er der at sige, at hvis I ser disse
fastliggere derude, er det yderst
vigtigt, at I beretter dette til formanden for brosamarbejdet eller
undertegnede, så tager vi affære
derpå. Man skal under ingen omstændigheder tage til selvtægt og
f.eks. lægge breve eller andet i
bådene. Dette er kun en opgave
for brosamarbejdet, da der kan
være lavet div. aftaler med de indblandede parter. Brosamarbejdet
kan også berette, at der arbejdes
videre med korrekt opmærkning
af søerne. Et nyt sømærke er sat,
nemlig det ved vores indsejling.
Hvis nogen skulle være i tvivl, så
er det et nordmærke.

Vi har ligeledes haft et godt samarbejde med Hjejleselskabet, som
har lavet en aftale med os om brug
af bundsug, toiletsug og tankning.
Vores egne broer i Marinaen ser
også godt ud. Vi skal have et
brosyn efter d. 15/11, og derefter ved vi, hvor travlt broholdet
får. Broholdet er altid åbent for
hjælpende hænder, så kom ud af
teltet og meld jer til holdet. Det
er rigtigt hyggeligt, og man lærer
nogle nye sejlervenner at kende.
Man skal ikke være hverken
professionel tømrer eller anden
form for håndværker for at være
på holdet. I år skal vores rambuk
også renoveres. Så kom frisk.
Vi har i sæson 2019 haft en fuldt
udlejet havn, og det er jer medlemmers fortjeneste, da I har været fremragende til at melde tidligt
ud, hvis I ikke skulle bruge jeres
plads. Stor ros til jer alle for det.
Vores klubhus er jo meget brugt,
sådan et år, hvor der er lidt vådt,
men også store roser til jer for

at holde det i god stand. Husk at
alle medlemmer er velkomne til
at bruge huset og dets faciliteter.
Husk at næste vigtige arrangement i klubben er vores generalforsamling i februar, hvor der er
to suppleanter og tre bestyrelsesmedlemmer på valg, så kom frisk.
Det er her I kan få indflydelse på
havnens fremtid. Man kan også
komme i et udvalg, og hertil kan
jeg berette, at posten som sikkerhedsformand er ledig. Sikkerhedsformandens job er sammen
med bestyrelsen at sørge for, at
havnen er sikker at færdes i, at
redningskranse er ok, at redningsstiger er ok og at bådene i havnen
opfylder de krav om gasanlæg
mm. der står i vores vedtægter,
så kom også frisk hertil.
Til generalforsamlingen er der
også at berette, at indeværende år
bliver mit sidste som formand for
denne gang. Jeg har indberettet
for bestyrelsen på sidste møde,
at jeg ikke ønsker genvalg som
formand, når vi skal konstituere
os efter generalforsamlingen, men
at jeg selvfølgelig som menigt
medlem af bestyrelsen vil hjælpe
en ny formand i gang.
Mere om bestyrelsens arbejde
længere inde i bladet under ”Bestyrelsen informerer”.
Hermed vil jer gerne sige tak for
denne gang og ønske jer og jeres
familie en god jul og et godt nytår.
Med sejlerhilsner
Morten Damholdt
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Henriks klumme
Der er kommet et par læserspørgsmål:
Skal der i forbindelse med
vinteroptagning væske på kølesystemet på en saltvandskølet
motor, eller kan man bare tømme det for vand, jfr. motorens
manual?
Visse motorer f.eks. nyere Mercruiser har et aftapningssystem
der muliggør tømning af vand
fra både udstødningsknæ og motorblok. Disse modeller behøver
man ikke fylde frostvæske på,
bare man er sikker på, at systemet
er 100% tømt. Så hvis manualen
siger god for det og følges slavisk, så burde man være dækket
ind.
Jeg vil dog tilføje, at frostvæske
er en god ide, da det ud over
frostsikring indeholder rusthæmmende midler, og specielt knæ på
en Mercruiser er udsatte for rust.
Hvis motoren ikke har et aftapningssystem, skal man vinterkonservere med frostvæske.
Jeg vil anbefale, at man bruger
Propylen glykol, da det er ugiftigt for miljøet i modsætning
til Ethylen glykol, der slår alt
ihjel. Jeg har begge former på
lager. På saltvandskølede motorer
skal man huske at køre motoren
driftsvarm, så termostaten er
åben, hvorved kølevæske også
løber igennem motoren. Hvis motoren er ferskvandskølet, kan man
blot køre frostvæske igennem til
det kommer ud af udstødningen.
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Vil du anbefale olieskift på motoren, når båden kommer op af
vandet, eller skal man vente til
foråret?
Olieskift bør ske om efteråret, da
man derved får mere af det slam,
tungmetal rester, svovl, og skidt

fra motorolien med ud, i stedet
for at det bundfældes i motorens
bundkar hen over vinteren. Lad
motoren køre i 10 minutter før
olieskift, så er olien varm og
tyndere, og det er nemmere at
suge op.
olieskift bør foretages med et
interval på max 200 motortimer.
Skift samtidig filter.
Er det er vigtigt at fylde tanken
helt op med brændstof inden
vinteroptagning og hvorfor, og
betyder det noget i den forbindelse, om man har installeret en
vandudskiller på brændstoftilførslen?
.
Hvis det er diesel, JA. Fyld tanken
op. Marine Diesel ændrer ikke
oktan/brændværdi, men der kan
komme kondensvand i tanken,
Hvis det er benzin så NEJ. Vent til
foråret. Benzin i Danmark er efter
sigende af ret dårlig kvalitet, og
oktantallet falder hurtigt, hvorved
motoren ikke kan tænde benzinen
rigtigt. Derfor: top op med frisk
benzin til foråret.
En lille historie fra det virkelige
liv:
Jeg fik for nogle år siden leveret
en helt ny 90hk. påhængsmotor
fra en meget anerkendt Japansk
producent, som skulle monteres
på en båd. Efter montering skulle
den afprøves, og den gik virkeligt
dårligt. Efter div. udlæsninger og
målinger, hovedbundskrasseri,
mm. fandt vi ud af, at motoren
oprindeligt var tiltænkt det amerikanske marked, hvor benzin er af
en anden (bedre) kvalitet. Derfor
var ECU (motorens hjerne) indstillet til at give en anden tænding,
på et højere oktantal end de Danske modeller.
En ny ECU blev tilsendt og monteret, og motoren spandt derefter
som en mis. Jeg skal ikke undlade

at sige, at det rent tekniske i denne
sag er ud over min forståelse og
sikkert en dyb hemmelighed for
os forbrugere.
Når det ovenstående er sagt, så vil
jeg altid anbefale et vandudskillerfilter foran en motor.
Samtidig vil jeg slå et slag for
brændstofadditiver både til benzin
og dieselmotorer. De virker både
konserverende og forbedrende på
brændstoffet, og noget kan endda
fjerne vand osv. Hvis man har
oliefyr tilkoblet sin dieseltank, er
det ikke alle fyr, der kan tåle additiverne. Der findes et additiv til
næsten alle formål, jeg kan skaffe
både disse og vandudskillere.
Hvordan rengør man rent praktisk kalechen på sin båd, når
den er blevet godt beskidt af
grønne alger og mågelorte, og
hvilke produkter, vil du anbefale at bruge?
Man kan selv gøre meget for at
forlænge livet på sin dyrebare
kaleche.
Kalechen kan man rengøre i sit
badekar med sulfo eller andet
mildt vaskemiddel. Tilsæt evt.
lidt Klorin og Rodalon. Er den
særligt medtaget, så lad den ligge
i blød. En anden mulighed er at
lægge den over havebordet og
gennembløde den med haveslangen og vaske den med en blød
autobørste. Særligt genstridige
mugpletter og mågelort kan man
bruge en neglebørste til. Vask den
både ind- og udvendigt. Efter vask
skylles den, så man er sikker på at
alle sæberester er væk.
Derefter skal den imprægneres
igen. I de fleste tilfælde kan man
se forskel på ind- og udvendig
side og selv afgøre, på hvilken
side den er imprægneret. Det er
denne side der så skal imprægneres.

OBS. man skal ikke imprægnere
kaleche i regnvejr.
De fleste lidt ældre kalecher skal
imprægneres på den indvendige
side. Læg kalechen på en plan
flade med indvendig side opad
og spray godt/rigeligt med imprægnering på. Endnu bedre er
det at gnide det ind i stoffet med
en køkkensvamp, lade det tørre,
og så er den klar.
Nogle nyere kalecher er fremstillet i syntetisk akrylmateriale, og
nogle er imprægneret både ind- og
udvendigt for nemmere at kunne
vaske skidt, mågelort mm. af den.
Der findes mange forskellige imprægneringsmidler og materialer,
Teflon, polyuretan, gummi, osv.
jeg bruger selv den fra Biltema
med stor succes Den efterlader en
gummiagtig hud indvendigt, som
er meget vandtæt. Jeg har prøvet

andre, der også virker rigtigt godt.
Der findes i dag ikke nogen 100%
facitliste omkring behandling og
imprægnering, da der er så mange
forskellige stofmaterialer og dermed måder, de er behandlet på.
Jeg håber ovenstående bringer en
smule klarhed om emnet.
Vinduerne har rigtigt godt af at
blive smurt ind i lampeolie, eller
ren lugtfri petroleum. Start med
at gøre ruderne rene i en mild
sæbeopløsning. Lampeolie smøres/gnides godt ind i ruden både
indvendigt og udvendigt med en
blød klud. Lad det sidde i ca. 15
min., hvorefter det skal aftørres
med blødt papir eller klud. Vær
særlig obs. på ikke at smøre olie
på stoffet.
Sejlerhilsen Henrik
Ry Bådimport og Marineservice

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.

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Thomas Giver, Skanderborg
Thomas Roed, Hampen
Tine & Erling Kjærsgaard Rasmussen, Bryrup
June & Peter Johansson, Ry
Søren Hebsgaard Henriksen, Galten
Paw Wackerhausen, Silkeborg
Torkild Skifter, Brædstrup
Claus Andersen, Galten
Niels Bo Christenssen, Silkeborg

Arrangementskalender
Januar
Tirsdag d. 7. januar kl. 19.00: Ris og ros til bestyrelsen
Fredag d. 24. januar kl. 18.30: Gule ærter
Februar
Tirsdag d. 18. februar kl. 19.00: Generalforsamling
Marts
Mandag d. 2. marts kl. 19.00: Klubaften
Søndag d. 29. marts kl. 10.00: Standerhejsning
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Nu falmer skoven
I mange år var det med stor bedrøvelse, når den tid nærmede
sig, hvor sejlsæsonen officielt
sluttede, nemlig den 15/11. Bladene falder, det bliver tidligt
mørkt, båden er kold og ikke
mindst fugtig. Bevidstheden om,
at båden skulle op, og at en lang
mørk vinter lå forude, fik altid
vemoden frem i både Jonathan og
mig, nøjagtigt som det fornemmes i den smukke efterårssang.
Men, men, men så fik vi en ny båd
med 5 mm tykt stålskrog, isoleret
og med delvis varme i gulvet, fik
den obligatoriske og ekstraordinære tilladelse af bestyrelsen i vores forening til at blive i vandet,
og vi var klar til at sejle vinteren
over. Første år var vinteren 201718, og en ny ukendt verden, som
skulle udforskes, stod for døren.
De tekniske forholdsregler
Det er klart, at selvom skroget
nok skulle kunne klare noget
frost, er det nødvendigt at tage
nogle forholdsregler, når båden
ligger i vandet vinteren over.
Først skulle jeg være sikker på, at
tanke, vandrør og toilet ikke ville
fryse. Derfor anskaffede jeg tre
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varmeblæsere, en olieradiator, et
infrarødt varmepanel og en affugter, af typen Maeco, som affugter
luften gennem en membran og
ikke over et køleelement, og derfor virker helt ned til frysepunktet
i stedet for kun ned til ca. ti grader.
Den ene varmeblæser er placeret
ved skibets eneste skroggennemføring, hvor vandet til køling
kommer ind. Den anden ligger
under dækket ved vandtankene.
Olieradiatoren står midt i kabinen
ligesom den sidste varmeblæser,
og varmepanelet er på badeværelset. Alle sættes på minimum,
dvs. en tre-fire grader, og nu er
båden så sikret mod frost, plus
at opvarmning med oliefyret op
til 20-22 grader sker på under en
halv time. Dette ikke mindst pga.
den tørre luft, som affugteren
frembringer, eftersom den hiver
ca.to liter vand ud i døgnet. Selvfølgelig koster det lidt strøm, og
derfor har jeg på båden fået monteret en elmåler, så mit forbrug
kan afregnes med klubben, når
vintersæsonen er ovre, og båden
igen kan ligge på egen plads og
ikke ved servicebroen.

Naturoplevelsen om vinteren
Det første, der slår en, når man
sejler om vinteren på søerne,
er, hvor meget større alt virker.
Træerne er nøgne og ofte er vandstanden højere end om sommeren.
Selvfølgelig har man også det hele
for sig selv, på nær de modige kajakker, som ofte har sejlet efter os,
når isen skulle brydes. Det meste
af vinteren er vandet nu flydende,
men meget koldt, og derfor sejler
vi meget opmærksomt og kun om
dagen. En grundstødning ville
være rigtig træls, hjælpen meget
svær.
Fuglelivet er helt fantastisk. Udover de arter, som holder til i søerne om sommeren, kommer mange
spændende trækfugle forbi og slår
sig ned for vinteren. Svanerne og
Hejrerne bliver vinteren over, og
både fiskeørnene og havørnene
ser man ofte. De sky troldænder er
der i hundredvis, og mikrolappedykkeren og isfuglene får man let
øje på nu, hvor alting står nøgent.
Det er som om fuglene genindtager søsystemet, og de er ikke nær
så sky som om sommeren. Inde
i skoven ser man ofte hjortene,
fordi træerne er nøgne.
En sejltur til Grønland efter
julemanden
En anden fornøjelse, der også er
ved at beholde båden i vandet
om vinteren, er den hjælp, man
kan tilbyde arrangementer, som
afholdes af bl.a. kajakklubben,
hvor vi har ageret sikkerheds- og
redningsskib under sejlkonkurrencer. Men den vigtigste er jo
nok, at vi hvert år henter julemanden helt oppe fra Grønland og
sejler ham hen til de hundredvis af
forventningsfulde børn, som står
på havnen i Ry og tager imod. Og
det er ikke kun børnene, som er
overbeviste om, at vi har hentet

Julemanden fra Grønland, for
sidst sommer havde jeg en lidt
sjov oplevelse: Vi lå ved Aqua
broen, og en mand stod længe og
betragtede vores båd, Mimi, hvorefter han kom hen og spurgte: “Er
det ikke den båd, som har sejlet på
Grønland?”. “Næææ” svarede jeg
”vi har nu hentet den i Holland”,
hvortil han påståeligt hævdede:
“jo, en båd nøjagtig magen til den,
og som også hedder Mimi, sejler
nu på Silkeborgsøerne efter tidligere at have sejlet på Grønland!”.
Jeg udtrykte mig undrende, men
mærkede, at yderligere diskus-

sion ikke ville føre til noget. Vi
sejlede hjemad, og da vi kom til
Kaninøen, gik det pludselig op
for mig, hvad der var sket: Da vi
sejlede julemanden og ankom til
havnen den forrige vinter, spurgte
alle børnene, om ikke vi havde
hentet ham på Grønland, hvor
lang tid det havde taget osv. Og
Silkeborg avisen havde været til
stede og berettede om vores svar,
som jo var, at naturligvis havde vi
hentet julemanden på Grønland,
og at turen havde taget ca. tre
uger! Jeg må derfor konkludere at
også voksne tror på julemanden....

Vinteren 2017-18 var fuld af
spændende oplevelser, og bortset
fra en længere periode i marts,
næsten tre uger, var der ikke de
store problemer med isen. 201819 var endnu mildere. Her havde
vi kun otte dage, hvor sejlads var
umulig. Nu er det så spændende,
hvordan denne vinter bliver, og
selvom jeg er et af de mennesker,
som holder af frost og sne, så
håber jeg nu på endnu en mild
vinter, så vi kan have den samme
fornøjelse af båden, som vi har
om sommeren.
Jes Hørby

Reglement for tilmelding til venteliste. 02.07.2018
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at ventelisteregulativet er blevet opdateret. Det reviderede ventelisteregulativ kan du finde på hjemmesiden, på havnekontoret, på opslag i klubhuset og på hjemmesiden

Søernes brolods
I anledning af Ry Bådlaugs 50 års jubilæum har klubbens redaktionsudvalg fremstillet en brolods,
en guide over alle broer i i søsystemet mellem Ry og Silkeborg. Medlemmer kan afhente et gratis
eksemplar i klubhuset
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Fra Irland til Skotland
En god ven fra Egå købte i foråret
2019 en 37 fods sejlbåd (Beneteau Oceanis 373) i Dublin. Til at
sejle den hjem skulle han bruge
lidt assistance. Jeg fik tilbuddet
om at komme med og takkede
ja tak på trods af sparsom erfaring med sejlbåde. Hjemturen
blev planlagt til at løbe henover
påsken 2019. Undervejs skrev
jeg dagbog, som blev kopieret
til bådens logbog. Uddrag herfra
er gengivet i det følgende. Jeg
sejlede med fra Dublin og til det
østlige Skotland via Den Kaledoniske Kanal og fløj det sidste
stykke til DK.
12. april.
Afgang fra Aarhus med tog kl.
7.30. Kastrup lufthavn. Cirka 1
million mennesker i lufthavnen
og med Ryanair var det den fjerneste gate overhovedet i CPH –
god start. Jeg mødtes med fire af
de seks besætningsmedlemmer
i lufthavnen (to kvinder og fire
herrer). Kaptajn Rasmus var fløjet
derover nogle dage forinden for
at få styr på båden. Efter 2 timer
og 15 minutter i luften ankom vi
til Dublin lufthavn. Vi tog en taxa
til havnen og fik en fin velkomst
af en meget informativ taxachauffør med meget flot irsk accent. Vi
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ankom til havnen syd for Dublin,
Dun Laoghaire, hvor båden var.
Dagen blev afsluttet med fish and
chips og en herlig Guinnessøl på
den lokale pub.
Ventetid med adspredelser
13. april.
Pga. kraftig vind, 15 - 20 m/s,
vælger vi at tage en dag mere i
Dublin. Vi udnytter ventetiden til
at klargøre båden. Vandtankene
klargøres/skylles igennem. Toilettet serviceres. Gasovnen med
kogeplader viser sig at være irret
i nogle af de kritiske rør, så vi
erhverver os to campinggasblus
i den lokale bådshop. Gasinstallationen tjekkes, og der bliver
lavet storindkøb, så vi kan klare
os en rum tid uden at komme til
supermarked. Slutter dagen af
med lækker pasta bolognaise og
spiller yatzy.
14. april
Planlagt afgang på trods af meget høj sø. Ud for Dublin er der
placeret nogle bøjer, der måler
bølgehøjde og vindhastighed,
som vi ivrigt fulgte via internettet.
Vi planlægger at sejle til Isle of
man, men lokale sejlere fraråder
sejlads, da det er for risikabelt.
Vi lytter selvfølgelig til de lokale
søfolk og snupper en dag mere i
Dublin! Og hvad andet er mere
naturligt end at besøge Guinness bryggeriet! Og det kan jeg
varmt anbefale. Der er ufattelig
mange mennesker, der besøger
bryggeriet. Det er bygget op i
flere etager, hvor man både lugter,
smager og ser bryggeprocessen.
Man lærer at smage nuancerne i
øllen, og hvordan man hælder en
Guinness øl op på den korrekte
måde – meget sjovt og lærerigt.
På toppen af bryggeriet kan man
nyde udsigten udover Dublin og
købe en øl samtidigt - smart! Vi

slutter aftenen af med at finde en
lokal irsk restaurant, hvor vi er så
heldige, at mens vi spiser, dukker
der pludselig 2 dansere op og gi’r
den fuld gas med irsk dans – vi fik
noget for pengene!
15. april
Det blæser ad h… til - der er skum
på bølgerne inde i havnen. Kaptajn Rasmus begynder at blive lidt
frustreret, men vi holder humøret
oppe, for afsted skal vi nok komme, og vi er jo på sejlerferie, så
helt skidt er det ikke. Vi tager en
rask gåtur til nærmeste panorama
udsigtspunkt i bydelen Dalkey her får vi den vildeste udsigt 360
grader over vand og by - superflot
med høje skumtopbølger.
Kurs mod Skotland og nye
ølsorter
16. april
Endelig! - afgang fra Dun Laoghaire kl. ca. 07.30. Kursen
er sat mod Nordøst - vind 8-10
m/s. Vi sætter sejl inde i havnen
og går ud af havnen, ud i tåget,
blandet vejr. Maven skal lige
vænne sig til de rullende bølger,
men ikke alle vænner sig til det,
så 2/6 af besætningen ligger lidt
underdrejet i køjen. Vi går for
sejl frem til kl. 19. Så bliver der
kokkereret lidt lækker Chili con
carne på de nyindkøbte gasblus,
og man får testet, hvor god man
er til at holde balancen samtidig
med at der laves mad. Herfra og
til midnat går vi for motor. Vi
danner vagthold med vagt på ca.
tre timer bestående af en erfaren
og en mindre erfaren sejler. Som
uerfaren natsejler skal mine øjne
lige vænne sig til, at der nu er
minus visuel kontakt til andre
både, farvandsafmærkninger,
fiskegarn mv. – nu er det sejlads
via instrumenter – det gør det lidt
spændende! Heldigvis er båden

morgen med at tage de resterende,
der ligger som en trappe. Resten
af dagen går med at besigtige de
flotte sluser, som er bygget i starten af 1800-tallet.

udstyret med AIS, så vi kan blive
”set”.
17. april
Tidligt om morgenen sejler vi
udenom Mull of Gallaway, Skotlands sydligste punkt (halvø).
Der er kraftig modstrøm og vind
den anden vej, hvilket giver en
meget mærkelig sø, og vi får
testet bådens og besætningens
styreegenskaber. En træt skipper, som har ligget på ”nåle” det
meste af natten for at se, hvordan
skibet ville klare sig, kommer op
fra kahytten for at prøve at sejle i
den spændende sø!
Vi fortætter sejlturen mod Oban.
Vi overvejer at sejle via Crinan
canal (en kanal med sluser),
men tiden er ikke til det, så vi
sejler nordvest for Crinan canal.
Bådbrændstoffet er ved at være
brugt, men da vi kan gå for sejl
det meste af tiden, går vi direkte
til Oban, hvor vi ankommer ved
19-tiden. Indsejlingen til Oban
er helt formidabel med klipper til
alle sider og super solskinsvejr!
Vi får en god plads midt i havnen
og får sendt et par stykker ud for
at købe proviant og naturligvis
en Skotsk øl – denne gang prøver
vi en Belhaven øl, som nydes
sammen med Pasta Carbonara.
Havnens nye flotte toiletfaciliteter afprøves - flotte baderum
og MEGET varmt vand i hanen
– lækkert! Som helt nye og rene
mennesker går vi i køjerne efter
en flot solnedgang. Sightseeing
blev der ikke så meget af.

Tyve meter op gennem otte
sluser
18. april.
Vejr: vind 2 - 4 m/s og sol - flot
vejr.
Klokken 07.30 sejler vi over og
får tanket båden, og det kombineres med en lille vandretur på et
mindre, nærliggende fjeld.
Turen går nu mod Neptuns Staircase, som er tæt på byen Fort
Williams. Vi ankommer til bunden af slusen ved 14-tiden. Flot,
flot indsejling til slusen med Ben
Nevis (Skotlands højeste bjerg) i
styrbord side. Neptuns Staircase
består af otte sluser, og vi og båden løftes ca. 20 m i alt gennem
de otte sluser. Det er indgangen til
The Caledonian Canal, der forbinder vestkysten af Skotland med
østkysten af Skotland. Den første
sluse passerer vi ved 15-tiden.
Herefter skal vi vente til næste

19. april
Op klokken 07.45. Vi sejler frem
til Neptuns Staircase, hvor vi passerer alle sluserne i fin stil. Skipper har styr på det. Flinke, hjælpsomme slusebestyrere hjælper
med fortøjninger mv. Det tager
ca. halvanden til to timer timer
at komme igennem sluserne. Det
var en flot oplevelse for os, men
specielt også for de andre turister
langs med sluserne! Efter at den
øverste sluse er passeret, er vi et
par stykker, der spænder løbeskoene på og løber de næste ca.
otte km langs kanalen og næsten
i samme tempo som båden sejler.
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så det gør vi og får en fantastisk
guidet tur af en ældre herre, som
taler med en smuk skotsk accent
som var det Sean Connery! Sjovt
og spændende!
Det begynder at regne, og vi tager
gummibåden retur til båden.

Næste sluse møder vi lige inden
søen Loch Lochy. Vi går ud gennem kanalen efter slusen og ud i
søen – en helt fantastisk udsigt
med bjerge til begge sider, nogle
med sne på toppen, åbner sig op.
Vejret er helt i top - blå himmel
og 17 til 20°. Vi stopper motoren
efter lidt tid, og to hopper i og
får en dukkert i det dejlige kolde
vand – forfriskende! Turen fortsætter gennem den langstrakte
Loch Lochy, som munder ud i
en endnu en sluse, videre gennem søen Loch Oich, gennem
nogle svingbroer for til sidst at
ende i byen Fort Augustus. Fort
Augustus er en meget lille og
meget turistet by - indgangen til
søen Loch Ness. Alt i Loch Ness
souvenirs kan købes, eller hvis
man lige mangler en kilt eller en
sækkepibe kan det også købes!
Vi får anbefalet pubben The Lock
Inn (meget opfindsomt!), hvor det
efterhånden obligatoriske måltid
Fish and Chips indtages. Aftenen
afsluttes med Irish coffee og et
godt bad i de fine havnefaciliteter.
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Loch Ness – uden uhyre
20. april.
Klokken 08.30. Vi sejler mod de
seks sluser, vi skal igennem for
at komme ned til Loch Ness. Vi
sejler ind i slusen sammen med
fire andre både. Tre af dem er
udlejningsbåde. Det er åbenbart
meget almindeligt at leje nogle

relativt store motorbåde. Der er
stor forskel på, hvor meget erfaring føreren af udlejningsbådene
har. Heldigvis er bådene udstyret
med gummifenderliste hele vejen
rundt, da ”radiobiler”, bare med
både, forekom jævnligt.
Efter en til halvanden time er de
seks sluser passeret, og turen kan
fortsætte ned ad Loch Ness, som
er ca. 37 km lang. Dybdemåleren
på skibet er ret interessant at følge,
da vi tæt under land har vi 80 -120
m vand under kølen - det dybeste
punkt er knapt 230 m. Desværre
så vi ikke ”Nessie”! Efter to timers sejlads for motor ankrer vi
op ud for den meget turistede ruin
Urquhart Castle. Gummibåden
bliver landsat, og vi ror over ad
to omgange til stor bevågenhed
for ruinens vagter, som er ivrige
for at fortælle os, at vi skal købe
billet ved den officielle indgang,

21. april
Op klokken 07.00. Aftenen forinden har herrerne aftalt, at vi
da selvfølgelig skal bade i Loch
Ness. Kl. 7.45 hopper vi i baljen
– hurtigt i og hurtigt op – skidekoldt! Den ene af de fire svømmer
turen hele vejen rundt om båden
(ikke kølhaling men horisontalt…) – sejt!
Vi hiver ankret op og sejler mod
Inverness, igennem to sluser,
videre gennem et stykke kanal
for til sidst at ende ved den store
sluse i Inverness med fem til syv
sluser, inden man kan komme ud
i Nordsøen. Vi lægger til i lystbådehavnen, inden den sidste sluse.
Her er der byttedag. Vi er er fire
besætningsmedlemmer, der flyver
hjem herfra, og to nye er fløjet til
Inverness for at hjælp med at sejle
båden det sidste stykke vej hjem
til Danmark. Pga. meget hårdt vejr
på Nordsøen fik de nogle dage i
Skotland, men til sidst blev vejret
så godt, at de kunne sejle båden
til Lemvig, hvorfra skipper selv
sejlede det sidste stykke hjem til
Egå nogle uger efter. Båden ligger nu trygt i havn og venter på
eventyr for en lille familie på fire.
Henrik Søgaard Larsen

Maskerade på Himmelbjerget
Himmelbjerget er ikke blot et
højdepunkt i den smukke natur
omkring Silkeborgsøerne. Det er
også titlen på en af de noveller,
som St. St. Blicher har underholdt
danskerne med igennem tiden.
Den udkom første gang i 1833.

St. St. Blicher
Novellen er ganske vist skrevet
af Blicher, men den, der fortæller
historien, er selv en af hovedpersonerne i den. Et stykke inde
i fortællingen finder vi ud af, at
han hedder Per Spillemand. Det
er en figur, der også optræder i
andre historier af Blicher. Han
har tidligere kun betragtet Himmelbjerget, som han kalder ”det
danske Schwarzwald”, på afstand,
men nu har han besluttet at gøre
en ”todages Lystrejse” dertil sammen med sin fætter Ludvig, ”som
var kommet fra hovedstaden herover”. Altså bor Per Spillemand i
Jylland. Vi finder hurtigt ud af, at
ingen af de to er groet af den jyske
muld. Derfor er naturen for dem
heller ikke bare et livsgrundlag
som for de lokale bønder. Fortællerens oplevelse af naturen minder
mere om den, vi også selv har,
når vi foretager en lystsejlands
i vores både: han vil kaste ”et
hurtigt Blik ned gennem Dalene
til den yndige Sø, der bugter sig
mellem græs- og løvklædte Øer
og dybt indskårne Landtunger.”
Vi genkender straks Julsø.

Forklædt som bønder
Den første dag på turen, der foregår på hesteryg, trækker det op
til tordenvejr, og de rider stærkt
til for at nå den nærmeste by.
De er allerede gennemblødte, da
de når til en gård i Alling, hvor
en bonde sørger for dem med
”gammeldansk Gæstfrihed”. Det
indebærer bl.a., at de låner tørt
tøj af de to sønner i huset, og
dermed er grunden lagt til de løjer og forviklinger, som historien
handler om. Nu ligner de nemlig
ikke mere de personer af en social
overklasse, som de er. Vi har gang
i en maskerade, hvor ingen som
bekendt er, hvad de umiddelbart
synes at være.
De vil gerne inden aften nå at
nyde udsigten fra ”Kollen”, som
Himmelbjerget kaldes (jfr. ”Gammel Kol”, som højen oven for
Dynæs kaldes i dag). Da regnen
er drevet over, og deres eget
tøj stadig er vådt, får de lov at
beholde bondeklæderne på, da
de drager mod Himmelbjerget
ledsaget af bonden, der låner
dem en enebærstok hver (måske
stamfaderen til de nuværende
himmelbjergstokke?).
Undervejs fragter de sig over
Gudenåen i et ”Knubskib” og
kommer dermed til en egn, hvor
der dengang endnu var lyng
i modsætning til ”det muntre
grønne Østen for Aaen”. Vel ankommet til Himmelbjerget falder
Per Spillemand i svime over den
megen naturskønhed og gør sig
tanker om det vanskelige ved
overhovedet at sætte ord på sådan
en oplevelse, alt imens han gør det
i selve fortællingen. Han beder
læseren om ikke at smile ”fordi
jeg gør saa stort Væsen af vort
stakkels lille Himmelbjerg; det er
dog det største, som jeg og de fle-

ste af mine Læsere har set – hvad
for dig er smaat, er stort for os.”
En stemme som en engels i
drømme
Efter at bonden er gået hjem igen,
ser de i en kikkert en båd lægge
fra land på den modsatte bred
og nærme sig. Den var fuld af
mennesker, herunder ”Fruentimmere”. Hurtigt blev de enige om
at afvente deres ankomst. Igennem solnedgangens tåge hører
de musik, der kun kunne komme
fra båden. Imidlertid forsvinder
de sejlende i skoven mod vest,
da de er kommet i land. Per og
Ludvig overvejer at tage hjem, da
natten er faldet på, men pludselig
hører de fra skoven mod syd en
tostemmig tyrolervise. Den bevæger Ludvigs hjerte og bringer
tårer frem i hans øjne, fordi den
fremkalder et minde, ”som jeg
forgæves stræber at udslette - vil
du høre?”
Det vil Per Spillemand gerne,
og så kommer en ny historie i
historien, fortalt af Ludvig. Den
handler om en udflugtstur to år
tidligere, som Ludvig foretog med
en ven ved Esrom Sø. Her sad de
til hen under aften på en skovpynt
og nød naturens yndigheder. Men
der skulle komme andre yndigheder. Pludselig hørte de fra den
anden side af Esrom Sø netop den
tidligere nævnte tyrolersang.
Den kom fra en robåd med seks
personer om bord, som havde det
muntert. Men da båden var kort
fra land, gik løjerne over gevind.
En af mændene begyndte at rokke
båden frem og tilbage med et ben
på hver ræling med det resultat, at
den fyldtes med vand og kæntrede
på trods af, at der var en, der advarende havde råbt, at Frits ikke
kunne svømme. Ingen kunne se
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endnu en gang gå hjem uden at
have set pigens ansigt eller kende
hendes navn. Den opmærksomme
læser vil nok selv kunne fuldende
sætningen.

Udsigten fra Himmelbjerget
ham, da de var kommet i land.
De ledte, hjulpet af Ludvig og
hans ven, til de fandt ham livløs i
sivene og begyndte at bære ham
til det nærmeste hus. Men kort
efter manglede Lund, der havde
rokket med båden. Ham fandt de
bag en busk i færd med at fylde
sten i lommerne for at drukne sig.
Kort inden de nåede huset, mødte
de to kvinder, hvoraf den ene viste
sig at være Frits’ kæreste. Som
forventeligt dånede hun, da hun
erfarede kærestens skæbne, men
blev dog grebet i faldet og blev
ledsaget af sin veninde til huset.
Ludvig og hans ven vendte næsen
hjemad.
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Hermed er dramaet imidlertid ikke
slut, for Ludvig er nemlig blevet
uhjælpeligt forelsket i veninden
til Frits’ ulykkelige kæreste – og
det på ægte romantisk vis: han
havde kun set hendes let tågede,
åndeagtigt dunkle skikkelse som
i et drømmesyn og med et ansigt,
der ”var at ligne ved Nymaanens
Skær bag blege Skyer, når det er
så svagt, at Vandreren ikke ved,
om han ”ser eller blot tror at se
det.” Altså alligevel ikke blot
romantik, men også et udtryk for
maskeradens tema: kan vi stole
på det, vi ser og hører? Det er
således ikke gennem synet, men
gennem ørerne, at forelskelsen
har sneget sig ind i Ludvigs hjerte,
nemlig ved at han hører hende tale
til veninden med en stemme, der
klang ”som en Engels i Drømme”.

Livet er en maskerade
Men så nemt slipper den hårdt
angrebne Ludvig ikke, for denne
historie har også en andet akt. Den
foregår ved en maskerade, Ludvig
senere var tilskuer til i en klub.
Gennem hans tanker om roller og
forklædning får Blicher her listet
lidt af sin menneskeforståelse ind
i fortællingen: ”at Maskeraden var
virkelig Sandhed og det virkelige
Liv derimod en Maskerade”. Han
mener, at mennesker ved en maskerade vælger en udklædning,
der viser deres sande jeg, som de
ellers skjuler i den daglige virkelighed. Ved denne maskerade i
klubben skete der det, at Ludvig
genkender den stemme, der var
årsag til hans forelskelse ved Esrom Sø. Den tilhørte en kvinde,
der var udklædt som hyrdinde.
Ligeledes genkender hun hans
stemme, som hun ovenikøbet kan
henføre til mødet ved Esrom sø.
Hun afviser dog ganske kløgtigt
hans bøn om at se hendes ansigt
bag masken. Begrundelsen er,
at så vil han blot se et almindeligt pigeansigt i stedet for det,
hans indbildningskraft har skabt.
Ludvig mener nu nok, at der er
tilfælde, hvor man kunne ønske,
at virkeligheden var en drøm som
i tilfældet med den ulykkelige
druknede ved Esrom Sø. Pigen
når her lige at påbegynde en
sætning: ”Ulykkelig? – ah! Det
er sandt, De ved formentlig ikke
–”, inden hun bliver revet ind i
dansen og er væk. Ludvig må

Uventede københavnske gæster
Herefter vender vi tilbage til Per
Spillemands hovedhistorie på
Himmelbjerget, hvor den gruppe,
der havde sunget tyrolersangen,
nu træder ud af skoven. En af
dem viser sig at være en officer fra
København, som Ludvig kender.
Men da Per og Ludvig stadig er
i bondetøj, opfattes og behandles de som de bønder, de ligner.
Genkendelsen forbliver ensidig,
indtil fætter Ludvig afslører sit
kendskab til officeren, da de
udbringer en skål. Gruppen har
nemlig medbragt alt til en bedre
campingtur i det fri, herunder det,
der i teksten kaldes ”flaskefoder”.
Måske et udtryk, vi i Ry Bådlaug
kunne overveje at inddrage i vores
ordforråd (det betyder egentlig en
kasse til flasker, men også slet og
ret drikkevarer).
Herefter præsenterer de tre københavnere og vores to fortællerpersoner hinanden på munter
og ironisk vis. Vores fortæller,
Per Spillemand, omtales her som
en, der bilder sig ind at være poet.
Og da han også bor i Jylland og
godt kunne være præst, ligner han
i nogen grad en stand-in for Blicher. Han og fætter Ludvig lader
sig overtale til at tilbringe natten
i københavnernes medbragte telt,
hvor de efter indtagelse af rigelige
mængder flaskefoder enes om at
tage sig en lur. Og så går fortællingen i stå for en kort stund.
Vores poetiske fortæller kan
nemlig ikke sove i den lyse sommernat og går derfor udenfor.
Her gribes han af en følelse af
ensomhed som den eneste vågne
i en sovende verden: ”ene levende
i den uhyre Gravhvælving, ene
med sine bange, svimlende Tanker om Død og Evighed.” Han
udfolder her sine tanker om dette
vilkår i livet. Det harmonerer ikke
helt med den muntre stemning på

Himmelbjerget.
Men efter dette lille filosofiske
indspark tager fortællingen fart
igen. Han hører nemlig i det fjerne
musik, som kommer nærmere.
Det er de samme instrumenter, de
havde hørt aftenen før, da båden
fra den anden side af Julsø var
kommet i land. Da vores selskab
i teltet vågner op til dåd og går
dem i møde, ser de syv personer
med fakler og musikinstrumenter,
heraf tre ”Fruentimmer”, hvoraf
to var unge og den ene lidt ældre.
Også disse er et københavnsk rejseselskab. Officeren opretholder
maskeraden ved at præsentere
vores to fortællere som ”To Landsoldater af mit Kompagni”. Han
fortæller, at den ene unge kvinde
og den ældre er hans søstre. Den
ældre afslører, at hun hedder
Sybille i forbindelse med, at hun
påpeger en forkert oversættelse
af et latinsk udsagn, som en af de
unge herrer har vigtet sig med. Og
så er der indført ligestilling, hvad
kundskab angår.
Mens de drikker kaffe, skotter
de to yngste damer noget til Per
Spillemand og fætter Ludvig,
og Sybille bemærker, at de har
temmelig fine hænder af et par
bønderkarle at være. Da hendes
søster tager ordet og giver hende
ret i dette, stivner Ludvig som en
træstamme ved lyden af hendes
stemme, alt imens han stirrer så
stift på hende, at hun rødmer stadigt dybere. Og nu aner både fortælleren og den opmærksomme
læser, hvor det bærer henad, selv
om ingen af de tilstedeværende
forstår, hvad der sker. Dog fatter
en af de andre københavnere, at de
må have set hinanden før. Det kan
man så diskutere, men i hvert fald
erkender Catharina, som pigen
hedder, at det er hendes stemme,
der har båret forelskelsen gennem
hans ører og ind i hans hjerte to
gange før. Og hun bekræfter
med et smil, ”hvori der virkelig
lå mere end i hendes Ord”, at hun
genkender både Ludvigs stemme
og ansigt på trods af hans ”udklædning” som bondesøn.

Happy end – eller?
Således kan maskerne falde, og
historien slutter med, at også
andre dele af historien viser sig
ikke at være, hvad de så ud til: den
druknede fra Esrom Sø er ikke så
druknet endda, idet han er en af de
tre tilstedeværende københavnere
kaldet Grossereren. Og den fusentast, der væltede båden og ville
drukne sig, er den anden af de tre
tilstedeværende. Han er endda
gift med Sybille, ”som nu styrer
min Baad over Livets farlige Sø”,
som han siger. Så mon ikke han
er færdig med at rokke med den.
Fortællingen får altså tilsyneladende en happy end – dog ikke
uden at fortællerens melankolske
gemyt drypper malurt i bægeret.
I novellens slutning giver han en
lyrisk skildring af solopgangen,
men skriver så umiddelbart efter, at det vækker en følelse hos
ham, som han tænker sig er ”lig
Oldingens, naar han skuer ud
over Livets Møje og Bekymring
mod Evighedens Dagskær.” En
mærkelig måde at opfatte en
smuk solopgang på efter en nat,
der endte med de elskendes forening. Det virker lige så skævt
i forhold til historien som hans
tidligere tanker om ensomhed og
død. Mon det er sådan, at fortælleren i virkeligheden antyder, at
historiens slutning heller ikke
er, hvad den ser ud til. Måske er
de unges romantiske forelskelse

blot begyndelsen på et liv fuldt
af ”Møje og Bekymring”. Denne
fortælling er i så fald ikke BARE
en underholdende kærlighedshistorie, der som alle de andre ender
med, at de lever lykkeligt til deres
dages ende. Måske er den også
et forsøg på at rive masken af de
romantiske drømme og idealer, vi
forsøger at få vores liv til at passe
ind i. Hvem ved, hvad sådan en
fortæller mener? Vi kan jo ikke
spørge ham, for han er lige så
opdigtet som resten af historien.
Men hvis vi skal tage ham på ordet, vil de unge lyksalige i hvert
fald holde sammen: ”Nu, et halvt
år derefter, er de forenet for dette
Liv og for det, som vi venter”,
slutter fortælleren. For det gjorde
man bare i de tider, hvor denne
fortælling foregår.
Erik Svejgaard

Gammel tegning af Himmelbjerget
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Bestyrelsen informerer
Bestyrelsens tanker og fremtidige
udfordringer.
Handicapbroerne
Vi oplever en større søgning til
handicapbroerne, men vi har kun
et begrænset antal. Derfor skal vi
fordele dem til de medlemmer,
som har størst behov. Det er noget, vi skal have fundet en løsning
på. Det er også en udfordring, at
nogle, som ligger på handicapplads, har købt og betalt for en
halv meter mere pladsbredde,
mens andre af en eller anden
grund ”bare” er flyttet hen på
en handicapplads, nogle uden at
betale ekstra eller måske endda
uden at have behov for det.
Byggeplanerne
Vi var faktisk i mål med tegninger og klar til at sende det hele i
udbud.
For at få en præcisering af udformningen af fundamentet over
rørledning sendte vi en henvendelse til Skanderborg Forsyning,
der resulterede i, at de ikke ville
give tilladelse til overbygningen
på trods af tidligere tilladelser.
I skrivende stund er vi stadig i
dialog med forsyningen om evt.
muligheder og håber fortsat på,
at der kan findes en brugbar fornuftig løsning.
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Større båd end indskudsbeviset
giver ret til
Vi har overtaget en havn, hvor
en del både gennem tiden er endt
på for stor plads i forhold til størrelsen på medlemmets indskudsbevis. Det kan der være mange
grunde til. En af dem kan være, at
man har købt en båd, som er større
end den, man startede med, og så
”bare” er blevet flyttet, uden at få
opgraderet på indskudsbeviset.
Det er en udfordring, som vi er
opmærksomme på og arbejder

med at løse. Uanset hvilken løsning, vi kommer frem til, kan det
betyde, at nogen må flytte plads.
Det er MEGET vigtigt at være
opmærksom på, at man ikke
nødvendigvis er berettiget til en
større plads, hvis man køber en
større båd.
Vær opmærksom på havneregulativet og undgå at købe en større
båd end det, som fremgår af indskudsbeviset.
Ønskes en større båd i havnen,
skal man først på venteliste og
erhverve sig en plads, som båden
kan være på.

Øl- og sodavandsautomat
Vi har investeret i en ny øl og
sodavandsautomat som er vores
egen. Den finansieres ved, at vi
køber øl og sodavand billigere hos
købmanden, end vi kan hos Carlsberg. Med Beas betalingsmodul
monteret kan vi tanke penge på
vores kort i vores kortautomat
og bruge kortet til at købe øl og
sodavand. Dermed undgår vi
helt at have kontanter liggende
i klubhuset. Det er planen at udvalgsformænd får et udvalgskort,
som er optanket (kun til brug i
forbindelse med udvalgsarbejde).

Bådpladsernes størrelse
Broholdet har lovet, at de i vinter
vil måle længderne på alle vores
bådpladser, så vi kender dem. Det
har stor betydning, når vi skal
udleje eller sælge en bådplads.
Derudover er det planen, at de
skal gøre reparationen af rambukken færdig.

Ansættelse af bogholder
Vi har ansat en ekstern pensioneret revisor/ bogholder til at varetage opgaven med bogføring og
styre bogholderiet i Bådlaug og
Marina. Årsagen er, at bogføringen er en stor opgave, og vi ønsker at opnå større kontinuitet og
hurtigere betaling af f.eks. udlæg
og fakturaer. Det er tanken, at vi
stadig skal have en kasserer i bestyrelsen, men opgaven får et noget mindre omfang. Det vil blive
afklaret inden næste regnskabsår,
hvordan opgaverne fordeles.

Obligatorisk ansvarsforsikring
Vores fælles ansvarsforsikring,
som alle vi medlemmer har gennem medlemskabet, er justeret, så
den udgift klubben har, nu er dækket af indtægten. Et underskud de
seneste år er blevet vendt til et lille
overskud.
Bemærk at rigtigt mange trailerbåde kan spare en del på deres
egen, tit meget dyre, lovpligtige
ansvarsforsikring ved at melde
sig ind i klubben.
Ofte får man jo medlemskabet og
de fordele, som følger med, for et
mindre beløb end det, man plejer
at betale for ansvarsforsikringen
alene. Så opfordringen skal lyde
herfra, at kender I nogen med båd,
så foreslå dem endelig at komme
ned i klubben og høre om de fordele, de får, og at de måske oven
i købet kan spare penge.

Dieselsalg
Vi har strammet op på procedurerne ved tankning og betaling.
Det har betydet, at underskud på
dieselsalget er blevet vendt til
overskud. Vi er af den opfattelse,
at det skal være et aktiv for klubben, og at de frivilliges arbejde
skal komme klubben til gode.
Derfor vil prisen på diesel blive
justeret efter hver levering: vores
indkøbspris + kr. 1.50 pr L.
Udgifter
Vi har forsøgt at holde snor i udgifterne og arbejdet på at effektivisere havnen. Dette betyder øget
indtjening, men også at flere får

mulighed for at leje og sidenhen
købe en bådplads. Det er vigtigt
at have i tankerne, at når vi har
pladserne ledige, så kan vi lige
så godt leje dem ud. Derfor er det
selvfølgelig også meget vigtigt, at
havnekontoret får besked, hvis en
plads i en periode ikke bruges. det
har medlemmerne været rigtigt
gode til i år, og det kan ses på
bundlinjen.
Nye medlemmer
Det er en fornøjelse, at vi har haft
en medlemsfremgang langt ud
over det sædvanlige. Vi har været
opsøgende ved slæbestedet og
forklaret bådejerne om fordelene
ved et medlemskab, ligesom der
er flere af vores medlemmer, som
aktivt er hoppet med på ideen og
forsøger at ”sælge” vores klub hos
de mennesker, de møder i havnen
og i søsystemet. Vi er mange, som
synes, at Ry Bådlaug har rigtigt
meget at byde på.
Vi har også forsøgt os med målrettet annoncering på Facebook.
Vi begik dog en lille regnefejl i
budgettet, så det ser i skrivende
stund ud til, at vi mangler et enkelt medlem for at nå budgettet,
men det skyldes, at vi ikke havde
taget højde for, at pensionister
kun betaler halvt medlemskab.
Indmeldelsesgebyret fortæller
dog, at vi har fået dobbelt så
mange medlemmer, som vi havde
budgetteret med.
Tak til alle jer, som bidrog med at
udbrede viden om vores klub til
potentielt nye medlemmer. Det

betyder meget for os alle.
Vi overvejer at droppe vores
titurs bomkort. Det kan måske
inspirere nogen til at melde sig
ind i klubben. Melder de sig ikke
ind, betaler de jo i stedet fuld pris
for slæbested.
Udvalg
Vi er utrolig afhængige af og
glade for alle de frivillige i vores
forskellige udvalg og havneassistenter. De kan ikke få ros nok for
det store arbejde og den indsats,
de yder for klubben enten sammen
eller hver for sig.
Det er ikke vores hensigt, at vores
udvalg skal mangle noget, men
da vi opdagede et meget stort
underskud bla. på drikkevarerne,
var det rettidig omhu at trække
håndbremsen og sætte det hele i
system. Den øvelse var bestemt
ikke, for at udvalgene ikke måtte
få det, de havde brug for, og det
er præciseret overfor dem.
For at kunne styre regnskabet blev
vi nødt til at vide, hvor de drikkevarer, som bliver forbrugt, går
hen. Så kan vi kontere udgiften
på de enkelte udvalg, i stedet for
at drikkevarerne bare forsvinder
uden at nogen ved hvorhen.
PS. Vi kan altid bruge nogen til
at hjælpe, så meld jer gerne til et
udvalg, hvis I vil bidrage til og
deltage i fællesskabet.
Ny cashloader/ Betalings automat
Vi har besluttet at opgradere vores
cachloader (betalingsautomaten).

Begrundelsen er, at Nets ikke bliver ved med at servicere dankort
med chip. Men det giver også andre fordele, f.eks. kan automaten
efter opgraderingen tilbagebetale
på dankortet. Det betyder, at vi
genindfører depositum for kort.
Der bliver også mulighed for at
returnere bomkort og få tilbagebetalt resterende beløb på f.eks.
strømkort.
Forslag på generalforsamling
Når vi søger ændringer, er det,
fordi vi oplever, at der er områder,
som kan forbedres eller effektiviseres. Dermed er det selvfølgelig
afgørende for os, at medlemmerne
har tillid til, at det vi arbejder med,
giver mening for både Klub og
Marina – og kommer medlemmerne til gode.
Vi fremkom ved generalforsamlingen 2019 bl.a. med forslag om
ændringer af regulativet.
Medlemmerne viste bestyrelsen
tillid og stemte for ændringerne.
Det betød, at vi var i stand til at
begynde udlejningen allerede den
15. maj af pladser, som af én eller
anden grund ikke var blevet taget
i brug inden deadline for ibrugtagning af pladsen den 15.maj.
Dermed har I, som stemte for forslaget, bidraget til, at vi er kommet over målet for indtjeningen
i 2019.
Bestyrelsen ønsker jer alle
Glædelig jul og godt nytår

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 aktivitetsudvalget

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.

15

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