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Formanden har ordet
Ohøj alle! Så er sæsonen ovre. I
skrivende stund er de sidste både
på vej op af vandet, mange bliver
kørt væk til diverse vinteropbevaringssteder, men også mange,
ca. 60 både, er blevet kørt ud på
Skimminghøj-pladsen. Aldrig i
min tid på havnen har der stået
så mange både derude, så de står
tæt, men de står også godt. Det er
yderst vigtigt, at vi holder pladsen
pæn og ren, og at der ikke står
gamle malerbøtter eller lignende,
for husk: vi har kun pladsen til
låns. Det er kommunens, og de
kan fratage os låneretten, hvis
vi ikke overholder de gældende
regler for den. Vi har kun ret til
vinteropbevaring fra d.15/10 d.15/5 begge dage inkl. Derefter
er det kommunens plads til de
arrangementer, de nu vælger at
bruge den til. Ud over det stilles
pladsen til rådighed for trailerparkering, men kun parkering for
trailerbåde der er på weekend eller sommerferietur, IKKE til langtidsparkering. I år har vi desværre
haft en del trailere stående hele
sejlersæsonen, og dette er ikke
faldet i god jord hos kommunen,
så næste år er der lavet en aftale
mellem landbetjenten, kommunen
og os. Når vi har fornemmelse af,
at en trailer holder der for længe,
tages der kontakt til landbetjenten
og traileren vil blive fjernet som
hittegods. Så fjern jeres trailer
sammen med jeres båd, når I ikke
er på vandet. Hvis vi ikke retter
ind i 2021, så er der stor fare for,
at vi mister vores låneret.
Ellers er sæsonen trods Corona
gået godt i RB/RM, vi har fået
en rekordstor medlemstilgang, vi
har nu rundet de 500 medlemmer,
og det betyder jo, at på de rigtigt
gode sommerdage er der lidt
trængsel på havnen. Men alt i alt
har vi ikke hørt til meget uorden,

vores område holdes overordentligt pænt, vores klubhus holdes
pænt både inde og ude, selvom
brugen heraf er steget betragteligt.
Så stor ros til de frivillige, der
holder det så pænt for os og andre,
de har virkelig arbejdet hårdt i år.
På vandet har der også været
trængsel, men igen er det foregået
i god ro og orden. Politiet har i år
været meget synlige. Dette har
været rigtigt dyrt for nogle, der
ikke lige havde orden på deres
registreringsnummer samt deres
redningsveste, eller de kom til
at sejle en smule for stærkt. Så
husk opdatering af registreringsnummer og kontrol af jeres veste
inden sæson 2021 og hold farten
nede, så er der plads til os alle,
store som små.
De godt 36 broer i systemet, som
vedligeholdes af de tre klubber
RB, SMK og SSK, har i år også
været under pres af de mange sejlglade mennesker. Men efter vores
brosyn d. 4/10 er vi ved godt mod.
De har holdt til presset, så det står
på almindeligt vedligehold, og vi
vil søge om mulig forlængelse af
et par broer. Som I nok har set, er
der kommet ekstra skraldespande
op til dåser og flasker. Husk at
bruge dem eller meget bedre: tag
jeres affald med hjem, der var jo
plads til det på vej derud. Husk
at det er vores egen fantastiske
Futte-besætning, der rydder op
efter jer og husk, at vi også bor til
låns derude. Angående borde og
bænke så er det ikke os, der vedligeholder disse. Dette er noget,
skov- og naturstyrelsen tager sig
af, men da denne jo er statsligt,
så har de været meget i knæ i år
på grund af Coronanedlukning.
De har lovet os at rette op på det
i 2021 hvis muligt.

Hjemme på havnen har Corona
også ramt os, så ingen standerhejsning og heller ingen standerstrygning. Vores fantastiske
festudvalg samt arrangementsudvalg har trods stramme regler
dog fået gennemført nogle gode
arrangementer. Der kan nævnes
tur om Slåensø med efterfølgende
pølsevogn og fiskekonkurrence
med fornemme premier samt
natsejlads mm. Godt gået Kim
og Peter med hustruer. Husk at
møde op til disse tiltag, det er
rigtigt hyggeligt, og det er måske
lige der, at man kommer i snak
med et andet medlem, og så er
man måske selv med i et udvalg.
Om vi får en generalforsamling,
er for tidligt at sige, men vi håber,
for der skal findes mindst to nye
hoveder til bestyrelsen. Så prøv
endelig at se om der skulle gemme
sig et nyt bestyrelsesmedlem inde
i jer.
Angående en renovering af Skimminghus, så arbejdes der hårdt på
flere ideer. En tilbygning på den
ene side ud mod parkeringspladsen er på tale, da den gamle plan
ud på græsset er blevet bremset af
Skanderborg forsyning. En anden
plan er en total renovering af det
eksisterende hus. Disse ideer/forslag vil blive fremsat på et medlemsmøde, når priser på begge
forslag er på plads. Derefter skal
der jo en generalforsamling til. Så
der bliver ikke trukket noget ned
over ørerne på nogen, og begge
ideer kan være lige gode.
Angående vores eget brosystem,
så går jeg og broformanden på et
brosyn, så snart havnen er tømt,
så de brave brobisser kan komme
i gang med vinterens arbejde.
Rambukken er jo også klar efter
et par år på land, så et par pæle
eller tre skal nok udskiftes. Husk
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at der altid er plads til en mere på
havnen enten som brobygger eller
madmor/far, så de brave gutter
ikke går til af sult/tørst.

Det var alt for denne gang. Jeg
ønsker jer og jeres familier en god
jul og et godt nytår. Jeg ser frem
til at se jer i sæson 2021 med sol

og sommer og forhåbentlig ingen
Corona.
Mange sejlerhilsner
Morten Damholdt

Natsejlads
I de 20 år, jeg har haft båd og
sejlet på søerne og i havet, har
det altid været lidt af en bedrift at
sejle, når dagslyset ikke længere
gør det muligt at se, hvor man
sejler. Her i åsystemet er der nogle
bøjer, som er mulige at få øje på,
når ellers man ved, hvor man skal
lede, men mellem disse drejer det
sig om at kombinere viden om,
hvor man befinder sig, med den
smule man kan se. Personligt
bruger jeg omridset fra trækronerne, som er mørkere end selv
den mørkeste nattehimmel. På
den måde har jeg mange gange
forbavset mine passagerer med
at kunne finde hjem i buldrende
mørke. For vi taler om at gøre
det på den RIGTIGE måde, dvs
ikke gps, kort, selvstyrer osv og
uden nogen form for fremadrettet
lyskaster!
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På havet er det en helt anden
teknik. Her spotter man sammen
med sit søkort og kompas to eller tre fyr, og ud fra den farve og
frekvens fyret udsender, kan man
fastsætte sin position. Dette har
jeg prøvet nogle gange på havet.
Det er fascinerende, men også lidt
skræmmende. De sidste to år har
jeg dog, som efterhånden de fleste
andre, fået gps, søkort og selvstyrer (men ikke det fremadrettede
lys, som man ikke bør sejle med),
og det gør alt andet lige tingene
lidt lettere. Derfor meldte jeg mig
i år til arrangementsudvalgets
spændende natsejlads, hvor Kim
Andersen og Ole Seeberg havde
sat nogle bøjer forskellige steder,
som vi så skulle finde og beskrive,

for til slut at møde arrangørerne
ved Aquabroen til friskstegte
frikadeller som natmad....og for
(forhåbentlig) at gøre sig fortjent
til at have gennemført Ry Bådlaug
natsejlads uden grundstødning
eller vildfarelse, som det stod
beskrevet.
Vi var 20 deltagere i 7 både, og
da mørket er ved at have lagt sig
omkring kl 22.30 d. 22. august,
sendes bådene afsted med ti minutters mellemrum. Jeg følte mig
med min lange erfaring i natsejlads godt klædt på, og meldte mig
derfor som bagtrop, altså var vi i
MIMI den sidste båd, der forlod
havnen. De første par bøjer fandt
vi rimeligt let, men som mørket
lagde sig over søerne, og de valgte
positioner ikke lige lå, hvor jeg
plejede at sejle om natten, skal
jeg love for at sværhedsgraden
steg. Der var brug for alle evner

og sanser. Samtidig følte jeg et
tidspres, fordi jeg vidste, at alle
dem før mig jo lå og ventede i
den anden ende. Det hele var langt
mere udfordrende og lærerigt,
end jeg overhovedet havde forestillet mig. Hvor er det svært at
orientere sig næsten udelukkende
ved hjælp af sine instrumenter!
Et kraftigt regnvejr gjorde ikke
tingene lettere, men med lidt
hjælp fra en kraftig lyskegle fra
Kachia, lykkedes det os at finde
alle bøjer på nær én. Da jeg endelig nåede Aquabroen, hvor alle
bådene lagde sig for natten, var
belønningen der heldigvis: Peters dejlige friskstegte frikadeller
med lækker kartoffelsalat, og det
allervigtigste: et flot diplom for
natsejlads. Supergodt og spændende arrangement. Vi håber på
en gentagelse næste sejlsæson.
Stor tak til arrangørerne Kim, Ole
og Peter.
Jes Hørby

Henriks klumme
Imens vi har ventet på sommeren i
år, er det pludseligt blevet efterår.
I den forbindelse er bådene kommet på land, og der er ting, vi
skal gøre inden frosten sætter
ind. Nedenfor er en tjekliste. Er
du i tvivl, er du velkommen til at
kontakte mig.
Tjekliste for de forskellige vinterforberedelser på motoren:
- Skift brændstoffiltre og vandudskiller.
- Kontroller brændstofslanger og
udskift dem om nødvendigt.
- Skift olie, udsæt ikke dette til
foråret.
- Udskift oliefilteret.
- Beskyt motoren med "Fog"
spray, (benzinmotorer)
- Udskift / kontroller impellen.
- Frostsikre motoren med frostvæske, der er klassificeret til din
motor.
- Ferskvandskølesystemer skal
have deres kølevæskeniveau
påfyldt
- Skift transmissionsolie, hvis
relevant.
- Kontroller ledningerne og rotorhætten.

- Kontroller remmene, og juster
spændingen efter behov.
- Kontroller slangerne for revner,
buler eller bløde pletter, og udskift
dem efter behov.
- Kontroller slangeklemmerne/
spændebånd for korrosion eller
slid, og udskift dem efter behov.
- Kontroller gaskablerne, smør
kablerne.
- Kontroller offeranoderne, og
udskift dem, hvis mere end 50
procent er væk.
- Kontroller propeller for hak og
buler.
- Smør kardanakslen/drivaksel.
- Fjern batteriet, og sæt en marine/
smart vedligeholdelsesoplader på
Andre ting
Når motorarbejdet er udført, er
det fornuftigt at udføre følgende:
Tøm lænsesystem og tilsæt frostvæske.
Tøm ferskvandssystemet.
Afmonter og tøm varmtvandsbeholderen.
Man kan tilsætte en smule ikkegiftig propylenglykol frostvæske
til toilet og fersk/drikkevandssystemet.

Sprøjt elektronikstikkene med
et antikorrosionssmøremiddel,
især hvor elektronikken fjernes
om vinteren, disse stik er særligt
sårbare over for korrosion.
Sejler hilsen
Henrik
Ry Bådimport & 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.

Fiskekonkurrence
For første gang, efter hvad jeg
ved, så afholdte Ry Bådlaug i
år en fiskekonkurrence. Det var
aktivitetsudvalget, der havde taget
initativ til et virkelig hyggeligt og
vellykket arrangement.
Lørdag morgen, kunne man i
Alling Å spotte flere både med
diverse fiskestænger ud over rælingen. Følelsen af fællesskab og
konkurrence på en og samme tid
var skøn. Stemningen på land var

også i top. Aktivitetsvalget havde
pyntet både sig selv og omgivelserne, så man ikke kunne andet
end at blive i godt humør. Dertil
var der lavet en lækker omgang
paella til alle også.
Tak for et super fint arrangement
og fornemt med de flotte præmier,
der også var sørget for til dagen.
Vi skal helt sikkert være med igen,
hvis der bliver en næste gang.
Anne Korsgaard

Anne med hovedpræmiefisken
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OPDATERING
Information om nye medlemskort og opgradering af automaten
Som tidligere informeret er nærværende plan for nye medlemskort og opgradering af automaten
blevet påvirket af Corona restriktionerne. Derfor denne opdaterede
plan.
Vi har fået foretaget en opgradering af vores cashloader, altså den
automat der hænger lige udenfor
køkkendøren under halvtaget.
Denne opgradering skyldes flere
ting. Dels stopper Nets med at servicere dankortlæseren med chip,
den vil fremover være kontaktløs,
og dels giver det os nogle flere
muligheder i automaten.
Blandt andet kan automaten nu
returnere overskydende penge,
samt depositum på dankort. Det
betyder, at vi i efteråret genindførte depositum på alle kort, der
er trukket i automaten.
Vi forventer også fremover at
benytte automaten mere aktivt
som betalingsmodul. En tanke
kunne f.eks. være at benytte denne
automat til tilmelding og betaling
for arrangementer i klubben. Men
meget mere om det og andre muligheder senere.
Vi har i samme forbindelse lavet
en omkodning af medlemmernes
eksisterende kort (de hvide), det
betyder at ALLE jeres medlemskort, der endnu ikke er blevet
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omkodet i 2020, skal omkodes
på Havnekontoret senest 1. april
2021, efter den dato vil de kort,
der ikke er omkodet, ikke kunne
åbne dørene i klubhuset.
Det er heller ikke længere muligt
at bruge de hvide kort til at åbne
bommen med. Det betyder, at alle
medlemmer skal købe et bomkort
i automaten eller købe et årskort
på Havnekontoret for at kunne
anvende bommen, dette gælder
også medlemmer, der har plads
i havnen.
Der er kommet nye farver på
nogle af de kort, der bliver benyttet i Bådlauget. Kortene har
forskellige farver, alt efter hvilke
opgaver de er beregnet til.
Gule kort: Udvalgsformænd/
bestyrelseskort
Udvalgsformænd og bestyrelsesmedlemmer har fået udleveret et
gult kort der giver adgang til at
trække forfriskninger i øl/vand
automaten i forbindelse med
deres arbejde på havnen. Disse
kort vil ligeledes kunne bruges i
depotdørene samt åbne bommen,
så det gør det muligt for dem at
hjælpe til, hvis der skulle opstå
problemer ved slæbestedet.
Grønne kort: Slæbested- og

havnekort – Automatkort
Alle kort der trækkes i automaten,
enten det er kort til slæbestedet,
eller havnekort med adgang til
klubhuset er blevet grønne, der er
kommet depositum på disse kort.
Husk at mange, der bruger disse
kort, endnu ikke er medlem af Ry
Bådlaug, så tag rigtig godt imod
dem. Reklamer lidt for vores fantastiske sted, de skulle gerne blive
vores næste medlemmer.
Røde kort: Specialkort
Brandvæsen, og andre myndigheder har fået dette røde kort med
forskellige adgang til bom og eller
klubhus. Dette kort vil vi bruge
til formål, som ikke er dækket af
de øvrige farver, det kunne f.eks.
være til tidsbegrænset adgang til
lokaler mv.
Blå kort:
Alle medlemmer af Ry Marina
kan købe et årskort til slæbestedet
for kr. 500.- + depositum på kr.
50.- på havnekontoret. Årskortene skifter farve år for år. Husk
at årskortene er personlige, og de
må under ingen omstændigheder
udlånes til andre. Disse kort er i
2021 blå.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ny båd i havnen
Lørdag den 22. august omkring
midnat, i buldrende mørke på
“Aqua-broen” efter endt natsejlads (tur beskrevet andet sted i
bladet) møder jeg Jette og Bjarne
i deres BIAM 800, kaldet “BOESEN”. De har, ligesom jeg selv,
deltaget i det spændende arrangement, Kim L. Andersen og Ole
Seeberg har stået for. Bjarne og
Jette har haft båden i 3 år, hvor
den har ligget i Laven. Selv boede de i Sejs, men er nu flyttet
til Silkeborg. Netop det, at der
i Ry Bådlaug er så mange sammenkomster, arrangementer og
et godt sammenhold, er grunden
til, at Bjarne længe har haft et
ønske om en plads i Ry Marina.
Det blev så muligt lige før påske
i år, og hen over sommeren har
“BOESEN” været på mange ture
og arrangementer.

Båden BIAM 800 fra ‘95 er
Bjarnes første, men hans forældre havde båd, så der er et godt
kendskab til søerne. Alligevel
har Bjarne taget duelighedsprøven, blandt andet fordi han har
en drøm om at prøve båden af på
havet. “Jeg ved ikke, om den er
for lille” siger han, “men jeg skal
hvert fald have nogle ordentlige
navigationsinstrumenter inden”.
Jeg forsikrer ham nu om, at den

ikke er for lille, og at kort og
kompas er rigeligt.
Bjarne er sælger i det daglige, har
3 børn og 3 børnebørn, som alle
med stor glæde har deltaget på
turene rundt på vandet. Han har
taget båden op for i år, men glæder
sig til næste år med hyggelige ture
med familien og venner, samt til
de spændende arrangementer, der
måtte komme.
Jes Hørby

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Lene Eg Madsen, Billund
Benny Olesen, Ry
Christopher Rytter, Ry
Allan Kibsgaard, Højbjerg
Holger Brøchner, Harlev J
Magnus Fjord Steen, Galten
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På ferie i Det Sydfynske Øhav
Midt i en Coronatid kan planer
for sommerferien let blive ”kuldsejlet”.
I sommeren 2020 var vores plan,
at vi skulle til vores datters bryllup
i Australien.
Da Covid 19 også lukkede Australiens grænser, er dette bryllup
udsat på ubestemt tid.
Heldigvis har vi en båd, som man
kan holde sommerferie i, så vi
tog en hurtig beslutning og fik
båden løftet ud af Lillesø og kørt
til havet, nærmere bestemt til
Juelsminde Havn.
Da juli bød på en del blæst, ventede vi en dag på, at vinden skulle
lægge sig lidt.
Vores første kurs blev sat mod
Faaborg. Vejret var fint og turen
tog ca. 8 timer.
Da vi ankom til Faaborg, begyndte
det at blæse igen, så vi blev i byen
et par dage. Faaborggenserne kalder selv byen for ”Porten til Det
Sydfynske Øhav”. Faaborg er en
hyggelig by med mange gamle
charmerende huse, flere gode restauranter, et fint museum og en
havn, som ligger helt inde i byen.
Faaborgs meget velassorterede
marinebutik er bestemt også et
besøg værd for lystsejlere.
Fra Faaborg fortsatte vi mod
Svendborg. Undervejs krydsede
vi Ærø færgens rute, og vi kunne
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Svendborg havn

se færgen i det fjerne. Vi diskuterede lidt, om vi kunne nå at krydse
ruten, eller om vi skulle sejle agter
om færgen. Den så dog ud til at
være så langt væk, at vi ufortrødent fortsatte fremad. Og det skal
man bare IKKE gøre! Færgen
sejler meget hurtigere end vi gør,
og den nærmede sig lidt for hastigt. Vores march-hastighed var
ca. 9 knob, og hvis ikke vi havde
skyndt os at fordoble hastigheden,
var det nok gået galt. Dette var
bare endnu en reminder om, at
man altid skal gå agter om et stort
skib, man har i sigte.
Før vi tog hjemmefra, havde vi
hørt, at Det Sydfynske Øhav
ville være fuldstændig fyldt op
af lystsejlere denne sommer. Stor
var vores overraskelse derfor,
da det lykkedes os at få en langskibsplads helt inde i centrum af
byen. Vi har senere hørt, at der
på disse pladser plejer at være
rigtigt meget larm om natten,
men da natklubber etc. ikke har
været åbne i 2020, var der stille
og roligt, da vi var der.
En af dette års topattraktioner i
Svendborg var delfinen Delle. Vi
så den desværre ikke, men hørte
meget om den fra både lokale og
andre turister.
Svendborg Havn er for nylig blevet renoveret og har rigtigt fine
faciliteter for lystsejlere. Lige ved

havnekontoret ligger der desuden
et fantastisk fiskehus, hvor der
med god grund altid er kø.
Efter et par skønne dage i Svendborg besluttede vi at sejle videre.
Denne gang satte vi kurs mod Ærø
– nærmere bestemt Ærøskøbing.
Da vi lidt over middag ankom
til Ærøskøbing, var havnen allerede så tæt pakket, at den eneste
plads, man kunne få, var som 4.
båd uden på andre. Vi blev derfor
hurtigt enige om at sejle videre op
mod Søby.
I Søby har de noget så sjældent,
som en hyggelig ”gammeldags”
havnefoged, som kommer rundt
på broerne og opkræver havnepenge. Søby er en fin lille by, og
lystbådehavnen har ”sjæl”. Hvis
ikke der havde været så meget
strøm, at vores båd klukkede helt
vildt hele natten, var vi nok blevet
der en ekstra dag.
Efter Ærø gik turen mod Fynshav på Als. Fynshav var hurtigt
oplevet og efter vores mening
ikke værd at dvæle ved, så dagen
efter satte vi atter kurs mod Fyn
– denne gang Assens.
Assens har en stor lystbådehavn
med rigtigt mange pladser. Byen
er lille og hyggelig med gode indkøbsmuligheder tæt på havnen.

Lillebæltsbroen i sigte
Ligeledes er der en del hyggelige
cafeer og restauranter. I Kong
Valdemars Jordebog er Assens
opført med navnet Asnæs, hvilket betyder et næs bevokset med
asketræer. Asketræerne er borte,
men næsset er her stadig.
Da vores ferie begyndte at lakke
mod enden, fortsatte vi nordpå
mod Middelfart.
På vej op igennem Lillebælt fik
vi øje på et marsvin, som legede i
vandet ca. 20 meter fra båden. Og
så så vi et marsvin mere – og så et
mere og så en hel flok. Det var et
fantastisk syn og noget, vi glæder
os meget over at have oplevet.
I Middelfart har de flere havne.
En stor marina som ligger et godt
stykke udenfor byen og desuden
et par mere bynære havne. Vores
valg faldt på ”Nyhavn 2”, som

Mylder i Svendborg Havn

er en moderne havn, beliggende
omkring Kulturøen helt inde i
centrum af byen. Vi var heldige at
få en plads i havnen, som allerede
var næsten fuldt besat, da vi kom.
Fra havnen er der udsigt til både
den gamle og den nye Lillebæltsbro. Før den første Lillebæltsbro
blev bygget (i 1935) var der færgefart fra Jylland til Middelfart.
Byen har et meget hyggeligt strøg
og masser af butikker, cafeer og
restauranter. Der er virkelig smuk
natur hele vejen rundt om Middelfart, og den gamle købstad har
mange fine og velbevarede huse.
Næstsidste destination blev Brejning, som ligger i Vejle fjord på
sydsiden. Når man sejler ind i
Vejle fjord, oplever man ofte lidt
sø, da vandet stemmes op ude fra
havet.
Brejning Havn er lille og hyggelig

med fine gæstepladser.
I Brejning lå der, fra ca. 1900
til 1980, hvad man dengang benævnte som en åndssvageanstalt.
I dag er der Comwell Kellers Park
i de smukke gamle bygninger – en
stærk kontrast til det oprindelige
formål.
Fra Brejning gik turen atter til
Juelsminde, hvor vi havde aftalt
med vognmanden, at han skulle
hente os den efterfølgende dag.
Alt i alt en dejlig ferie med mange
fine oplevelser – som dog ikke
kunne måle sig med en tur til
Australien.
Pia Munch Werlauff

Picnic i Fynshav
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Ny indretning af teltpladsen ved Skimminghøj - med bl.a. bådhal til Gl. Turisten
I en årrække har et grønt partnerskab tumlet med ideer om at
indrette den kommunale teltplads
ved Skimminghøj på en mere
hensigtsmæssig måde. Arealet er
vandlidende, og nogle gange er
det flere steder umuligt at slå telt
op. Den tilhørende toiletbygning
trænger også til en kærlig hånd.
Da Skibslauget Gl. Turisten gerne
ville løse spørgsmålet om vinteropbevaring af skibet én gang for
alle, så faldt valget på teltpladsen,
hvor mange ting kan løses samlet. Partnerskabet har derfor fået
arkitekt Steen Hassager Petersen
til at tegne en bådhal, servicerum
og offentlige toiletter.
Da det blot er om vinteren, at
skibet skal stå i hallen, kan den
anvendes til andre formål om
sommeren. Det kunne være til
hængekøjer som supplement til
teltpladsen, formidling af de gode
historier om Gl. Turisten og om
oplevelsesmuligheder i Søhøjlandet til lands og til vands. Man
kunne også udføre Ferskvandsmuseets sommeraktiviteter for

børn som krible-krable og undersøgelse af fisk og måske afholde
sommerkoncerter i bådhallen?
Men bygningen gør det ikke
alene. For at skibet ikke skal lide
mere under at blive løftet op på
lastbil og kørt til vinteropbevaring, er det en blidere teknik, der
fremover skal til for at få skibet
ind i bådhallen.
Der vil blive gravet en kanal fra
søen ind på teltpladsen. Skibet
kan benytte kanalen de to gange
om året, det skal ind eller ud af
bådhallen. Fra kanalen til bådhallen bygges en let skrånende rampe, som forsynes med fast bund i
form af betonplader. Det er mest
stabilt at trække Gl.Turisten på en
skinnevogn, så rampens hældning
fortsætter helt ind i hallen. Vognen
konstrueres, så skibet hele tiden
står vandret på vognen.
Hele ophalingsanlægget er i terræn forsynet med et oplukkeligt
trædæk, som kan anvendes som
sti fra søbredden til bådhallen,
når det er lukket ned over opha-

lingsanlægget. Der opstår også
muligheder for at placere borde og
bænke på trædækket. Den grussti,
som i dag går langs søbredden fra
roklubben til Skimminghøj, skal
fortsat være farbar. Den føres
derfor hen over ophalingsanlægget på trædækket nærmest søen.
Den åbne del af indsejlingskanalen kan anvendes til isætning
for kanoer og kajakker, som også
allerede i dag har isætningssted
på Skimminghøj. Det skal være
muligt for udlejerne af kanoer at
køre med trailere til isætningsstedet, så her skal som i dag også
være en vendeplads.
Når man i dag indretter kommunale arealer til befolkningens friluftsliv, er det vigtigt at
forholde sig til tilgængelighed.
Derfor har partnerskabet gjort sig
umage med at tænke løsninger,
som tilgodeser, at alle – uanset
begrænsninger af den ene eller
anden art – vil kunne få fornøjelse
af området.
Men hvorfor har det så taget flere
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Ny bådhal og toilet
Trædæk over betonrampe (kan åbnes)
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Trædæk inkl. stibro
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Aflæsning af fartøjer

Kano-, kajak- og SUB-isætning
Kanal
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Gl. isætningssted

år at forberede projektet? Det
skyldes, at der skal findes mange
penge, at Skimminghøj er et
område med høj grad af naturbeskyttelse, og at arealerne er under
mistanke om at være forurenede.
Derfor går man fra myndighedsside grundigt til værks. Der er i
2020 gennemført en miljøundersøgelse, som heldigvis tyder på,
at projektet kan gennemføres,
da der blot er konstateret lettere
forurening på teltpladsen.
Skimminghøj er omfattet af en lokalplan. Da bådhallen skal kunne
rumme Gl. Turisten på en vogn,
bliver bygningen højere, end
lokalplanen foreskriver, ligesom
den også fylder mere end det byggefelt, lokalplanen udlægger til en
ny toiletbygning. Derfor kræver
byggeriet også en dispensation fra
lokalplanen. Det vil også tage tid
med høringsrunder m.v.
Forsøget på at finde de nødvendige midler til at realisere
alle partnerskabets drømme kan
for alvor gå i gang, når der er
vished for, at de nødvendige

Arkitekt Steen Hassager Petersen
myndighedstilladelser kan gives.
Skanderborg Kommune har ydet
et tilskud til bådhallen på 1,27
mio. kr. Skibslauget håber på en
snarlig igangsættelse af bestræbelserne på at søge de resterende
midler hjem.
Det er det bredt sammensatte
partnerskab, som snart vil tage
beslutning om, hvad der ellers
skal med i projektet, så den endelige økonomi kendes.
Bendt Nielsen

Partnerne i det grønne partnerskab er:
• Ry Outdoor / DitFriluftsliv.dk
• Skanderborg Kommune
• Museum Skanderborg
• Foreningen Søhøjlandet / Greenways
• Solbaaden ApS
• Ferskvandsmuseumsforeningen /
Skibslauget Gl. Turisten
• Friluftsrådet Søhøjlandet
• Danmarks Naturfredningsforening
• Ry Roklub
• Ry Kanofart
• Ry Marina
• Fiskeriforeningen Gudenaa
• Ry Cycle Club
• SSP samarbejdet
• Ry Borgerforening
• Campingpladserne

Arkitekt Steen Hassager Petersen
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Om Brosamarbejdet
Sejlads på Silkeborgsøerne er
en ganske særlig ting, naturen,
søerne, de små vige og snævre
passager. Og så ikke mindst de
mange broer, der er placeret rundt
i området. De giver os adgang til
skovene og enestående oplevelser,
om det er sol, regn, sommer eller
efterår.
Broer har der været på søerne i
mange år. Oprindelig tilhørte de
de enkelte klubber som på forskellig vis havde fået lov til at bygge
dem. I slutningen af 80'erne valgte
Silkeborg Sejlklub, Silkeborg
Motor Båd Klub og Ry Bådlaug
at gå sammen om at oprette Silkeborgsøernes Brosamarbejde,
og i starten af 1988 var man klar
med et sæt vedtægter for samarbejdet. Formålet med samarbejdet
blev defineret, og det var - og er
kort og godt - at vedligeholde de
fællesejede broer samt optage
forhandlinger med lodsejere, hvor
det kunne være muligt at placere
anløbsbroer til gavn for samarbejdets medlemmer.

12

De 3 klubber har hver 2 repræsentanter i Brosamarbejdet,
som ved det faste forårsmøde
konstitueres med formand, kasserer og sekretær fordelt ligeligt
mellem de 3 klubber. De øvrige 3
klubrepræsentanter deltager som
almindelige medlemmer i Brosamarbejdets arbejde. Foruden
forårsmøde, afholdes der hvert
efterår en brosynstur, hvor alle
broer inspiceres, og der skabes
overblik over vinterens vedligeholdelsesarbejde. Den endelige
vedligeholdelsesplan vedtages i
november måned. Foruden disse
3 årlige møder har Brosamarbejdet løbende dialog med primært
Naturstyrelsen samt Silkeborg
og Skanderborg kommune. Et
nært og konstruktivt samarbejde
med de stedlige myndigheder er

yderst vigtigt. Vi oplever alle,
hvordan interessen for naturen
og adgang til naturen på forskellig vis er blevet væsentligt mere
markant gennem de seneste år.
For Brosamarbejdets vedkommende blev dette ganske tydeligt,
da vi i tæt samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdede og opsatte
de grønne "velkommen" skilte på
de af broerne, der er placeret ved
Statens arealer. Intet tyder på, at
denne dialog vil blive mindre i
fremtiden.
For nuværende har Brosamarbejdet ejerskab over i alt 35
broer. Når der i efteråret er skabt
overblik over vinterens vedligeholdelsesarbejde, og budget for
det kommende år er udarbejdet,
fastlægges bidragsstørrelsen, dvs.
hvad hvert medlem af klubberne
skal betale. For nuværende betaler
hvert medlem 135,- om året for
drift og vedligehold af broerne,
herunder indsamling og håndtering af affald. Vi har de sidste år
været forskånet for hård frost og
isgang - noget der ellers hurtigt
kan skabe uforudsete udgifter.
Uagtet dette er det vigtigt hele tiden at holde et løbende flow i vedligeholdelsesopgaverne, således
at vi ikke ender op med at have
skabt en vedligeholdelsespukkel
og dermed skabt et stort hul i
økonomien. Små reparationer kan
udføres af klubberne selv, men
ellers udføres arbejdet primært af
brobyggere i lokalområdet.
Hvem må så bruge Broerne? Ja
det må alle der er medlemmer af
de 3 klubber. Derudover har vi
gennem samarbejdet med Naturstyrelsen og de grønne "velkommen" skilte budt velkommen til
kanoer og kajakker ved broerne.
Der må også gerne fiskes fra
broerne, men kommer der både
til broerne, bedes fiskerne tage

hensyn til dette. Selvom der er
flere og flere, der skal deles om
pladsen, forløber det for det meste
godt. Det er vores indtryk, at der
tages hensyn brugerne imellem.
Men alle, der færdes i området
ved også, at der er områder, der
er mere eftertragtede end andre.
I Brosamarbejdet italesætter vi
overfor Naturstyrelsen og kommunerne de udfordringer, vi er
bekendte med. Men slutteligt er
det op til de stedlige myndigheder at handle, hvis dette skønnes
nødvendigt.
Den, der lever stille, lever som
bekendt godt. Og selvom Brosamarbejdet er gået på Facebook, så
lever samarbejdet som udgangspunkt ganske stille. Alle er dog
velkommne til at rette henvendelse, hvis der er spørgsmål, hvis
man ser noget, der er gået i stykker eller har forslag til, hvad der
kan gøres anderledes eller bedre.
Der er gennem 2020 taget tilløb til
at kigge på sømærkerne i området,
et arbejde der har tabt pusten sammen med coronanedlukningen i
foråret, men som forhåbentligt
kommer til at tage form i 2021.
Men hvordan ser fremtiden ud?
Har vi broer nok? Er der nogen,
vi skal udvide eller tilpasse? Ideer
modtages meget gerne, således
at vi kan fortsætte med at drive
Silkeborg Søernes Brosamarbejde
til gavn for medlemmerne.
Hans A. Pedersen / Formand
Silkeborgsøernes Brosamarbejde

Om glæden ved at sejle
Så er vi der allerede igen - ved
den tid, hvor sejlsæsonen endnu
engang alt for hurtigt er forbi,
og båden atter er på land. Lidt
ligesom den fornemmelse, at
der endnu engang er gået en
uge, weekenden er forbi, og det
er mandag morgen. Svundne er
de dage, hvor man tidligt om
morgenen sejlede ud på et blankt
og solglitrende vand, omgivet af
sommerdufte og fuglefløjt for at
liste fredfyldt hjem hen under
en lys og fortryllet sommeraften
– opfyldt af glæde over at have
set det kredsende havørnepar, de
aristokratiske hejrer og en af de
smukke isfugle.
Nu sidder man så her med benet
oppe og knæet omviklet med en
pose frosne ærter, fordi man har
overbelastet det med for mange
timers rensning og polering af
båden. Hvad er så mere oplagt
end at humpe hen og pille en gammel bog ud af reolen, der hedder
”Glæden ved at sejle”?
Langtidsholdbar glæde
Den er udgivet i 1978 og skrevet af en erfaren og inkarneret
lystsejler ved navn Tage Voss.

Nogle husker ham måske som
uforfærdet ryger og næstformand
for den ærværdige forening HenRy, hvis navn er en forkortelse af
”hensynsfulde rygere”. Han var
ikke til sinds at lade sig begrænse
i nydelsen af tilværelsens glæder,
herunder rygning, men var så også
helt på det rene med, at man ikke
skulle genere andre mennesker
(mere end højst nødvendigt) med
sine nydelser. Heller ikke hans erhverv som læge skulle stå i vejen
for nydelsen af rygningens glæde.
Og med sit eget eksempel kunne
han stå på mål for sin ubekymrethed, eftersom han blev 98 år, født
i 1918 og død i 2017 dagen før sin
99års fødselsdag. Inden da nåede
han at skrive 50 bøger og utallige
avisartikler og være læge på Christiansø, skolelæge og at tage sig
af alkoholikere og narkomaner,
kort sagt socialt engageret og en
stor humanist.
Jeg husker dog fra engang han
som gammel optrådte på TV,
at han bestemt ikke syntes, det
var sjovt at blive så gammel, ja
faktisk har han udtalt, at det var
et helvede. Og det forstår man jo
godt, når man læser om de mange

glæder, det har beredt ham at være
aktiv sejler. Han var klar over alderens tab, allerede da han skrev
bogen som 60-årig. I bogens sidste kapitel ”Glæden ved at glæde
sig” skriver han således: ”Det
føles meget tydeligt, hvor meget
planer og drømme betyder, alt det
som står åbent for én, som muligheder, når man har en båd. I glimt
forstår man, hvor svært det må
være at blive gammel, fordi netop
det betyder at blive afskåret fra at
gøre mange ting, formindsker ens
mulighed for at virkeliggøre planer, berøver én baggrunden for at
drømme og tro.” Men så ved forfatteren samtidig også, som han
skriver i bogens første kapitel, at
de utallige sejloplevelser ”udbetaler sene renter til den der investerede i tide”: De mange stærke
indtryk fra et aktivt sejlerliv ligger velbevaret i erindringen som
”en tæremønt til gamle dage, når
man mimrende og gangbesværet
sidder fastlåst på plejehjemmet
og knap kan læse avisen.” Han
har aldrig lidt af nogen trang til
at forskønne tilværelsens vilkår.
Dertil kunne man måske sige, at
den, der har meget at miste som
gammel, må have haft et liv rigt
på glæder, hvis det kan være en
trøst. Det fremgår med al tydelighed af bogen, at Tage Voss
har haft flere sejlerglæder, end
jeg ville kunne komme i tanker
om, hvis jeg blev spurgt. Titlen
på bogens 19 kapitler begynder
alle med ordene ”Glæden ved…”.
Det er glæden ved at sejle, ved
båden, ved klargøringen, ved årets
første tur, ved planlægningen, ved
udrustningen, ved at kaste los
og være afsted, ved at sejle om
natten, ved at ankre, ved at ligge
i havn, ved at sejle i kuling, ved
ikke at have motor, ved at komme
i læ, ved at navigere, ved at lave
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mad om bord, ved maritime udtryk, ved usikkerhed til søs, ved
at komme lykkeligt hjem og ved
at glæde sig.
Dette er flere glæder, end jeg kan
komme ind på i denne sammenhæng, men enhver kan jo lukke
øjnene og tænke efter, om man
forbinder glæde med disse ting.
Selv vil jeg ikke skrive under på
at kende til glæden ved alt det
nævnte. F.eks. vil mit knæ nok
mene, at glæden ved klargøring
er stærkt overdrevet, ligesom jeg
heller ikke skulle nyde noget af
at sejle i kuling eller uden motor,
og hvad maritime udtryk angår,
har det også været lidt af et skår
i læseglæden og et bidrag til mit
maritime mindreværd, hver gang
jeg måtte hen at slå op i ”Lystsejlerens leksikon” for at forstå, hvad
han skrev.
Ikke for de sarte
Som læser skal man ikke være
alt for krænkelsesparat, hvis man
”bare” har en glasfiberbåd med
motor og uden sejl, for så har man
knap gjort sig fortjent til at læse
denne bog, hvis forfatter taler om
glæderne ved at sejle i en træbåd
med sejl og uden motor. Men kan
man acceptere det vilkår, oplever
man en veloplagt og dreven debattør, der kan tale overbevisende
for sine synspunkter, og som
behersker sproget med lige så stor
elegance og sikkerhed, som man
forstår, at han behersker sin båd
med, selv under de mest umulige
forhold.
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Hvis man ellers kan styre sin
forargelse over hans uhæmmet
fordomsfulde beskrivelse af,
hvordan tyske lystsejlere kan
ødelægge hans glæde ved at ligge
i havn, er det svært ikke at more
sig lidt over beskrivelsen. Han
mener, tyskere er som skolebørn:
”enkeltvis tålelige, indimellem
endog charmerende, i flok uudholdelige….De er anmassende,
selvhøjtidelige, dominerende,
højtråbende, og hensynet til dem
selv går så vidt, at de ofte slet ikke
kan se andre mennesker, endsige

indrømme dem nogen som helst
eksistensmulighed i deres verdensbillede, selv ikke når dette for
en tid er en dansk havn”. Måske
spiller det ind, at Tage Voss selv
var aktiv i modstandsarbejdet
under krigen, men selv om man
mobiliserer al mulig forståelse,
ville sådanne passager nok ikke
være gået gennem censuren i
vores intentitetspolitiske tid med
kravet om respekt for menneskers
identitet i form af nationalitet,
køn, race, seksualitet, religion
m.m., som ikke må krænkes.
Hvis det kan være en trøst, er der
også meget andet, der må se sig
ramt af forfatterens polemiske
pisk, f.eks. som nævnt de nymodens glasfiberbåde og andre former for kvalitetstab, bl.a. omkring
madlavning i båden. Det skal som
alt andet i forbindelse med sejlerlivet gøres ordentligt, med omhu
og med kvalitetsmaterialer, og
alle forsøg på at slippe nemt om
ved det f.eks. i form af dåsemad
pådrager sig kun foragt: ”Det (dåsemad) er ”for enhver smag”, dvs.
absolut ingens, neutralt, udvandet,
gummiagtigt, sterilt, stift af dyre
farve- og konserveringsmidler,
udvandet af billige fyldstoffer
og næsten ingen krydderier, af
farve som babybæ og med lugt
af massetilvirket fabriksprodukt
og afsmag af profit. Billige sager
i dyre domme.” Så er det sat på
plads!
Hvad er glæde?
Et begreb som glæde er svært at
definere, selvom man normalt
ikke er i tvivl, når man oplever
den eller ser den hos andre. Alligevel er det muligt at indkredse
med ord, hvad glæde kommer af
i denne bog, og hvad der er fælles for de forskellige former for
glæde ved at sejle.
Den måde, Tage Voss forstår
glæden på, minder mig om en
anden gammel bog, nemlig Rober M. Pirsig: ”Zen og kunsten
at vedligeholde en motorcykel”,
som er fra 1974, altså omtrent
samtidig. Den er en undersøgelse

af værdier, indlejret i beretningen
om en motorcykeltur på en Honda
tværs over Amerika med forfatterens 11-årige søn på bagsædet
og med adskillige udfordringer
og reparationer undervejs. Her er
tilværelsens kvalitet tæt knyttet
til kvaliteten af det, man gør. Ved
at reparere og vedligeholde motorcyklen med den største omhu
og generelt at lægge al sin viden
og kunnen, evner og færdigheder
i udførelsen af sine gøremål og
udføre dem med størst mulig kvalitet, ja så realiserer man sig selv
som menneske maksimalt. Den
samme tankegang gennemsyrer
Tage Voss’ bog. Vi har allerede set
det i forbindelse med omtalen af
madlavning. Men det gælder også
i forbindelse med klargøringen
af båden eller sejlads i kuling:
glæden hænger sammen med at
kunne noget og at udføre det, at
gennemføre det planlagte med
størst mulig kvalitet. Så er der
nemlig noget at være stolt over eller at glæde sig over. Men glæden
ved det grundigt og omhyggeligt
udførte arbejde med f.eks. vedligeholdelsen af båden, planlægning af turen, navigationen osv. er
også grundlaget for andre glæder,
man har som sejler: naturen, solen, freden, stilheden, samværet i
båden, nydelsen af en kop te og en
pibe tobak ombord, og det at ligge
i havn eller for anker.
Ved det at sejle forstår Tage Voss
altså ikke blot det at sidde i båden
mens den bevæger sig over vandet
og bunden, men at sejle er også
alle de gøremål, der knytter sig til
planlægningen og gennemførelsen af sejladsen. Glæden er altså
først og fremmest knyttet det at
kunne noget: ”At mærke og stadig få bekræftet, at man kan – det
er vistnok den egentligste glæde
ved at sejle, den alle sejlere føler
og som holder dem fast ved deres
passion gennem al modgang og
dyre omkostninger….fornemmelsen af at kunne virkeliggøre
det, man ønsker af sejladsen.” Et
andet sted skriver han: ”Glæden
ved at sejle får således en væsentlig motivering ved, at man

ideligt bekræftes i, at man kan.
Sejlet skal op og man kan få det
op. Der skal kastes los, der skal
lægges pænt fra kaj. Man kan det,
når det er gjort. Komplikationerne
er klaret, det der ville drille er
tæmmet. Sejle ud, vende, komme
hjem. Gennem de hundrede små
detail-handlinger bekræftes det:
man kan.”

sejle. Glæden ved at sejle i kuling
f.eks. handler om at kunne mestre
båden og bevare roen under så
vanskelige og farlige forhold, som
bogen levende beskriver. Men
glæden indebærer også oplevelsen af modsætningen: nydelsen
ved freden, trygheden og afslappelsen og af læ og magsvejr, når
det hele er overstået.

Glæden gror af modsætninger
Glæden er som så meget andet tæt
forbundet med sin modsætning i
form af besvær, fare, anstrengelse,
angst. Det er på samme måde
som, at det skønne ved sommeren
får sin betydning på baggrund af
den mørke, våde, kolde, trælse
vinter, eller som at godhed kun får
sin fulde betydning, fordi der også
findes ondskab, ligesom modsætninger som tryghed og fare, det
hjemlige og det fremmede, nærhed og afstand, kulde og varme,
træthed og udhvilethed osv. også
er hinandens forudsætninger.
Disse modsætninger og mange
flere kender man som sejler, og
ud af dem vokser glæden ved at

I kapitlet om glæden ved usikkerhed til søs må man umiddelbart undre sig, når han mistror og
afskyr begrebet sikkerhed til søs
og ikke kan se, hvad folk, der vil
have sikkerhed overhovedet har
at gøre på havet. Men han har en
pointe, nemlig den, at man ikke
skal føle sig sikker på noget på
søen. ”Sikkerhed er tryghed, tryghed er sløvhed. Kun den aldrig
helt sikre er årvågen, påpasselig
på vagt, kun han er forsigtig,
omhyggelig … Man går ikke på
havet for at vide sig sikker. Man
går på havet for at indbyde det
uventede, for at prøve noget, muligvis bare om man kan komme
hjem igen…for at klare vanskelig-

hederne ved sin snilde og erfaring,
for at betvinge det uventede og
overvinde udfordringer.” Så glæden ved usikkerhd til søs handler
altså igen om at kunne noget, at
beherske det usikre, om opmærksomhed, omhu, dygtiggørelse og
om sømandskab. Så sikkerhed
til søs giver altså her mening i
forhold til sin modsætning: uansvarlighed, forsømmelighed og
manglende kyndighed. Og det
udelukker jo ikke det fornuftige
i at forsyne sig med redningsvest
og sikkerhedsline, nødraketter og
VHF-radio. Bare det ikke bliver
en sovepude.
Og så er der jo alle de indlysende
glæder, som vi alle kender: glæden ved årets første tur, ved at
ligge i havn, at komme lykkeligt
hjem m.m., og genkendelsens
glæde er jo heller ikke at foragte.
Bogen kan anbefales til de lange
vinteraftener. Den står næppe
på det lokale bibliotek, men kan
lånes via bibliotek.dk eller købes
på nettet, også som e-bog.
Erik Svejgaard
		

Renovering og udvidelse af Skimminghus
Skimmingehus er bygget i 1979,
hvor der på daværende tidspunkt
var 159 medlemmer i Bådlauget. I 1993 blev der foretaget en
mindre udvidelse, og klubhuset
er herefter løbende blevet vedligeholdt, i stor udstrækning af
frivillige arbejdskraft. Med baggrund i stigende medlemstal som
i skrivende stund er på over 500
medlemmer, finder bestyrelsen
det naturligt og nødvendigt med
renovering/ombygning og udvidelse af klubhusets lokaler og
faciliteter. Bestyrelsen har drøftet,
hvorvidt husets indretning, muligheder og bygningsmæssige kvalitet matcher et moderne klubhus i

2021 i en forening med godt 500
medlemmer.
Derfor ønsker bestyrelsen at
fremlægge et forslag om en total
udvidelse og renovering af Skimminghus. Det bliver en udvidelse
på ca. 20 %
Ry Marinas økonomiske status
tillader at renovere og udvide
Skimminghus i løbet at det næste
års tid. Projekter kan realiseres inden for foreningens nuværende og
kommende økonomiske rammer.
Projekter skal ikke give anledning
til yderligere betaling fra medlemmerne, ejerne eller lejerne.
Som aftalt på tidligere generalforsamling skal bestyrelsen også

fremlægge forslag til, hvordan der
kan etableres nye toiletter og badefaciliteter og evt. inddragelse af
terrasse. Vi håber, at det i starten
af det nye år bliver muligt at indkalde til et medlemsmøde, hvor
projektet kan fremlægges. Forslaget skal efterfølgende behandles
på en generalforsamling, hvor A
og D medlemmer har stemmeret
til dette forslag.
Bestyrelsen glæder sig til at fremlægge projektet og håber, at så
mange medlemmer som muligt
deltager og giver deres mening
til kende.
Mvh Bestyrelsen
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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 2021 - VIGTIGT
Ønsker man at opretholde sin plads på henholdsvis leje- eller købsventelisten, skal man senest
31. december 2020 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 2020, 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 2021.
A og D medlemmer (anpartshavere) modtager opkrævning af havneafgift.
Ønsker man som A eller D medlem ikke at gøre brug af sin plads i 2021, bedes dette meddelt
kassereren 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
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 2021, og så vil bestyrelsen forsøge at udleje
pladsen til anden side.
GENERALFORSAMLING 16. februar 2021 kl. 19.00:
Ved indgangen til generalforsamlingen er der kontrol af medlemsindbetaling. Så har du været for
sent ude med betalingen af kontingentet, skal du medbringe kvittering for at have stemmeret.

