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Godt Nytår!



Vigtige
telefon

Havnekontoret  Telf.  86 89 29 90
Kontortid: Hver mandag fra 18.30 til 19.30

Vi er på kontoret for at hjælpe dig.
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du mangler diesel til din båd
- så kom ned på marinaen i vor åbningstid.
   Havnefoged Kurt Dan Jensen
   Havneassistent Jørn Jensen
   Havneassistent Leo Nielsen
   Havneassistent Per Pedersen
 NYE MEDLEMMER - DET ER OGSÅ OS!

 

Vandforurening
(begrænset/lokal):
Skanderborg Kommune,
Teknisk Forvaltning

                     Tlf. 87 94 00 00

Udenfor kommunens åbn-
ingstider ringes til chefen for 
Natur og Miljø 
Hans Brok Brandi   

                    Tlf. 87 94 77 35

Vandforurening
i større omfang:
Ring alarmcentralen    Tlf. 112

Ulykker til søs:
Ring alarmcentralen    Tlf. 112

Falck                         Tlf. 112                   
                      
Skanderborg Politi 

                   Tlf. 86 56 14 48
Landbetjenten      86 89 14 48

Silkeborg Politi    
                    Tlf.  87 23 14 48

Søværnets Operative Ko-
mando 
SOK:           Tlf. 89 43 30 99

Havnefogeden Horsens 
                     Tlf. 20 80 13 38

Registrering af både/
afmelding/ændring
Lars Møller     Tlf. 87 94 77 46  

 
Gæsteregistrering af både
Turistkontoret Klostervej 3
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Bestyrelse:   
Formand: Jes Weinrich 86890037 
Næstformand: Sten Thorsager              86965570 
Kasserer: Mike Shee 86890714
Bestyrelsesmedlem: Kurt Dan Jensen 86891791 
Bestyrelsesmedlem: Tommy Meldgaard 86890212 
  
Bestyrelsessuppleanter: Jørn Jensen 86945784
 Leo Nielsen 86945504
Udvalg(s-formænd):   
Hus- og pladsudvalg: Ove Jacobsen 86891411 
Broudvalg: Morten Damholdt 86890987        
Malerudvalg: Per Brolund 86256785 
Sikkerhedsudv: Leo Nielsen                   86945504 
Miljøudv.                             Hardy Nielsen 86892307 
Fest- og aktivitetsudvalg: Jytte Syska 86892532 
Navigationsudvalg: Kai Rasmussen 86846224 
Radioudvalg: Jens Chr. Jensen 86891603 
Redaktionsudvalg: Niels Hovgaard 86891671 
Silkeborgsøernes   
Brosamarbejde: Leo Nielsen                   86945504
Ry- og Silkeborgsøernes   
Brugerråd: Leo Nielsen 86945504 

              Email: ry-marina@mail.

Redaktion:
Else Jensen
Hanne Thykier
Jens Hvass
Kurt Nielsen
Birger Madsen
Karen Johnsen
Niels Hovgaard
(Ansvarshavende)

Udkommer:
Ultimo marts
Ultimo juni
Ultimo september
Ultimo december

Tryk:
Dixit Them
Tlf. 86 84 70 22 

NB! NB! NB! NB!
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SIDSTE FRIST
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indlæg til næste
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Formanden har ordet !

Jes Weinrich

Sig nærmer den søde juletid, - og lad den bare komme! Ry Marina er nemlig forlængst klar til kong vinter 
og hans kærlighed for frost og kulde. Alle både er oppe på land, vandet er lukket og det hele er sikret imod 
alle forudsigelige frostpåvirkninger. Nu står den på masser af hyggetid med pudsning og polering af bådens 
fine tilbehør (nå ja, jeg har vel lov til at have ambitioner om at gøre noget ved det!!) 

Siden sidst har der været møde med bestyrelsen for de nye medlemmer. Det blev en hyggelig aften med 
et pænt fremmøde. 

Der har også været fællesmøde i brosamarbejdet. Det blev besluttet at der i 2008 skal foregå udskiftning/
renovering af flere broer, ligeledes skal mange borde og bænke udskiftes.

Af mere hyggelige sammenkomster har der været ”mandemad” og jeg tør godt sige, uden at prale, at 
gæsterne fik en oplevelse for livet. (bla. fik de lov til at opleve bøfvender-kokken klare fire grill på én 
gang trods svigt fra de vidunderlige elektroniske stegetermometre, samtidig med at de fik oplevet hvordan 
brændte kartofler smager!)
Næste år er det så kvinderne der står for menuen, og jeg er personligt spændt på at se hvordan de vil klare 
det pres der er lagt på dem efter mændenes store præstation!

Udover ”mandemad” blev der d. 2. december afholdt juletræsfest i klubben og i år var der stor opbakning 
til arrangementet. 40 voksne og 20 børn deltog, og det har givet bestyrelsen mod på at lave flere aktiviteter 
til festen næste år.

Planlægningen af næste års arrangementer er også ved at være på plads og Årskalenderen er snart på trap-
perne. Der er mange spændende og sjove arrangementer på plakaten, bl.a foredrag, familiedag og diverse 
fester.
Her i klummen vil jeg dog særligt opfordre jer til at sætte kryds i kalenderen 
d. 19. februar 2008 hvor den årlige generalforsamling afholdes. Indbydelserne vil blive sendt ud først i det 
nye år. Bestyrelsen håber selvfølgelig på stort fremmøde med en god dialog om Ry Marina og dens virke 
som samlingspunkt for mange sejlerinteresserede medlemmer.

Til slut vil jeg orientere om et nyt fænomen i søerne. En lille stribet musling er kommet ind i vores søsystem 
og egentlig gør den god gavn idet den er med til at rense vandet. Desværre har den lille fætter den kedelige 
egenskab at den gerne sætter sig på bådene især de steder hvor der ikke er malet grundigt. For eksempel 
sætter den sig ved søvandsindtaget og det er indlysende at dette kan give os bådejere problemer. Så hermed 
en opfordring til at vi får malet vores både godt i det nye år.

Nu er der så kun tilbage at ønske alle medlemmer af Ry Marina en rigtigt glædelig jul (forhåbentlig ligger 
der fint bådudstyr under træet juleaften) og et forrygende nyt år, hvor vi må forvente (og næsten forlange) 
at vejret vil arte sig, så vi kan komme tidligt i søerne med vore både.
Indtil da kan vi jo mødes i klubben til de hyggelige vinterarrangementer og i fællesskab længes efter som-
meren.

Jes. 3



Dette års mandemad blev 
en knald-hamrende suc-
ces. Bordene var maskulint 
pyntet med naturens egne 
materialer. Lysene glimtede, 
og der var en duft af jeg ved 
ikke hvad fra køkkenet. 
Dette års maskuline hold 
bestod af: Jes (formand), 
Kurt (havnefoged), Birger 
(redaktionens hoffotograf), 
Freddie, Bo og Erling. De 
tre sidstnævnte er ganske 
almindelige medlemmer.
Menuen var alle jo spændt 
på. Vi havde hørt rygter om: 
Biksemad, stegt flæsk og 
pølser.
Men de maskuline havde 
ganske overgået sig selv. De 
havde fremskaffet 4 kugle-
grill, hvorpå der blev tilbe-
redt lækre oksefileter. Der lå 
de og hyggede sig, mens vi 
nød en delikat forret bestå-
ende af: Krebs, rejer, med 
og uden skal, røget laks med 
æggestand, salat, æg og to-
mater. Alt sammen nydeligt 
arrangeret på ta’ selv-bord. 
Ja, der var sandelig også 
flutes. Her havde havnefoge-
den overvurderet folks appe-
tit. Han havde indkøbt flutes 
nok til de næste 5 fester.
Så blev hovedretten båret 
ind, og som det duftede og 
smagte. Hertil blev serveret 
salatbar og bagte kartofler. 
En del af disse havde dog 
fået for meget, de kunne godt 
forveksles med grillkul. 
Men der var jo masser af 
flutes.
Så kom tidspunktet, hvor der 
skulle vaskes op. Det var de 
maskuline ikke meget for. 
Men Freddie havde en ide’. 
Der skulle spilles terning, og 
slog man to ens, ja, så gik 
de ”heldige” i køkkenet. De 
næste, der slog to ens, afløste 
så de første, og så fremdeles. 
Men på et tidspunkt opholdt 
halvdelen af gæsterne sig i 
køkkenet. Man havde åben-
bart misforstået reglerne, 

eller mon det var fordi der var fri 
rødvin til opvaskerne…
Desserten bestod af grillede 
bananer drysset med farin, over-
hældt med whisky og til sidst, et 
lag flødeskum, yderst delikat, og 
nærende, utvivlsomt.
Da Valdemar hørte, at desserten 
bestod af bananer, ja, da skulle 
han altså ikke nyde noget. Men 
det endte da med, at der gled et 
par stykker ned.
Som aftenen skred frem, steg 
humøret, der var en rigtig god 
stemning. Derfor var det helt 
strategisk rigtigt af formanden, 
netop at vælge dette tidspunkt til 
at finde næste års pigemad-hold. 
Det tog da heller ingen tid, før der 
var fundet 5 piger, og det næsten 
uden pres.
Så blev der skruet op for båndop-
tageren, og de danseglade faldt, 
nej undskyld, fandt ud på gulvet. 
Ja, der blev da også serveret irish 
coffee, overmåde stærk og med et 
digert låg af flødeskum. 
En helt igennem festlig aften. Det 
gjorde I godt , Jes, Kurt, Birger, 
Freddie, Bo og Erling. 
De sidste tre timer af festen til-
bragte formanden med at holde 
fast i baren. Han mente bestemt 
den var ved at vælte!!!!!

Else

Mandemad 2007.

Deserten var bananer med flødeskum og  Irsk whisky!

Og så var besætningen blevet 
træt!
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Medlemskontingent og havne-
leje:
Nu er vi ved at gøre klar til at tage 
hul på et nyt foreningsår, og derfor 
vil girokort for både havneleje og 
kontingent for foreningsåret 2008 
meget snart dumpe ind ad brev-
sprækken. Begge girokort skal 
betales ultimo januar, hvis du vil 
sikre dig bådeplads i Ry Marina 
og medlemskab af Ry Bådlaug i 
den forestående sæson.
Læg nu ikke girokortene alt for 
langt væk, idet en overskridelse 
af betalingsfristen vil medfører 
et helt unødvendigt rykkergebyr 
for manglende rettidig betaling.
Som medlem af Ry Bådlaug skal 
du overholde gældende regler 
og herunder betalingsfristerne, 
så du ikke unødigt trætter vores 
hårdtarbejdende kasserer med det 
bøvl, der er med at udsende ryk-
kerskrivelser og rykkergebyrer. 
Kassereren har rigeligt at se til 
med den daglige drift.

Betaling for kontingent og hav-
neleje skal ske på girokort.
Lad mig her slå fast med nogle af 
de syvtommersøm, som broholdet 
har tilovers fra deres broarbejder, 
at betalingen af de 2 udsendte 
girokort til henholdsvis kontin-
gent til Ry Bådlaug og havneleje 
i Ry Marina SKAL betales på de 
udsendte girokort – og IKKE på 
nogen som helst anden måde – for 
eksempel via netbank, kontant, 
check eller anden betalingsmåde. 
Årsagen til dette krav om beta-
lingsmåde er den simple, at de 
originale giroindbetalinger auto-
matisk konteres korrekt i vores 
bogholderisystem, hvorimod alle 

andre betalingsformer kræver 
manuel kontering, hvilket i den 
grad dræner vores kasserer for 
ressourcer. Husk på, at vi næsten 
er 500 medlemmer af Ry Bådlaug 
og 150 pladsejere foruden nogle 
pladslejere. 
Pas derfor godt på de originale 
girokort og betal KUN på dem 
Vil man gøre det let for sig selv, 
kan man blot tilmelde sig PBS 
– så går det hele af sig selv, og 
vores kasserers humør bliver 
meget bedre.
HUSK DET NU! 

Udmeldelse af Ry Bådlaug/salg 

af bådplads:
Efter § 6 i vedtægterne skal ud-
meldelse af Ry Bådlaug ske senest 
pr. 1. januar ved skriftlig henven-
delse til bestyrelsen/havnekonto-
ret senest 30 dage forinden – altså 
pr. 1. december. 
Har du af en eller anden grund 
allerede besluttet dig for udmel-
delse af Ry Bådlaug, og har du 
glemt anførte frist, som jo nu al-
lerede er overskredet, så kontakt 
alligevel snarest muligt bestyrel-
sen eller havnekontoret og gør 
opmærksom på din beslutning.
Bedre sent end aldrig, da det er 
et træls og unødvendigt stykke 
arbejde for kassereren at sende 
rykkere til personer, der allerede 
har besluttet, at de ikke vil være 
medlem i det kommende år.
Husk også så hurtigt som muligt 
at underrette havnekontoret, hvis 
du ønsker at sælge din bådeplads 
inden næste sæson. Det letter vo-
res havnefoged meget, hvis han 
har god tid til at finde en køber på 
ventelisten, da han ofte er nødt til 
at kontakte mange på ventelisten, 

inden køberen er fundet.
Melder du dig ud af Ry Bådlaug 
og sælger din plads, skal du være 
opmærksom på, at det kan blive 
meget svært at komme ind igen.

Adresseændring, ny båd m.v.:
Har du skiftet adresse, fået nyt 

telefonnummer, ny båd/bådnum-
mer eller er der sket andre æn-
dringer, så kontakt snarest muligt 
havnekontoret, så ændringerne 
kan blive lagt ind på vores EDB 
anlæg.
Kun hvis oplysningerne i Ry 
Bådlaugs medlemsregister er kor-
rekte, har vi mulighed for hurtigt 
at komme i kontakt med dig, hvis 
der f.eks. skulle være sket tyveri/
hærværk/andet med din båd. 

Vinteroplægning af både
Som det er alle – eller i hvert fald 

de fleste – bekendt, skal alle både 
være trukket på land senest den 
15. november, medmindre man 
af en eller anden årsag har fået en 
dispensation af bestyrelsen. 
I år kneb det en hel del med at få 
de sidste både på land. Det er for 
dårligt, at man ikke selv kan finde 
ud af at få sin båd på land til den 
termin, der står i vores vedtægter. 
Vi skal altid huske på, at vi ikke 
har lønnet mandskab til at være 
babysitter for medlemmerne.

Generalforsamling den 19. fe-
bruar 2008:
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Ry bådlaug er også din forening. 
Den 19. februar har du chancen 
for at gøre netop din mening 
gældende, - og hvem ved, måske 
er det netop dine idéer, der nyder 
fremme på generalforsamlingen.
Ry bådlaug er som altid inde i en 
rivende udvikling, og derfor er der 
hvert år nye ting at tage stilling til 
i din forening.
Husk nu, at det er en forudsætning 
for at stemme på generalforsam-
lingen, at du forinden har betalt dit 
kontingent og din havneleje – og 
betalingsfristen er jo som tidligere 
anført ultimo januar.
Der er kontrol af betalingerne ved 
indgangen til generalforsamlin-
gen. Har du været sent ude med 
betalingerne, må du derfor med-
bringe kvittering for betalingerne 
og forevise dem ved indgangen til 
generalforsamlingen

Nye bestyrelsesmedlemmer
Vil du være med til at admini-

strere og bestemme.
Der lægges ca. 10 år til besty-
relsens gennemsnitsalder hvert 
eneste år, og sådan er det gået 
i mange år. Nu skal der, helst 
snart, gang i en foryngelseskur, så 
gennemsnitsalderen kommer lidt 
nedad, og det kan du medvirke 
til ved at rette henvendelse til et 
bestyrelsesmedlem og fortælle, at 
du er villig til at give et nap med. 
Bestyrelsesarbejdet er interessant 
og lærerigt, og der venter dig 
mange gode og spændende timer, 
hvis du kommer ud af busken og 
stiler op.
Bestyrelsen består af 5 personer 
og 2 suppleanter, der også er med 
til hvert eneste bestyrelsesmøde, 
idet de ellers ikke får indsigt i 
arbejdet omkring Ry Bådlaug og 
Ry Marina. 
Udover bestyrelsen er der en lang 
række udvalg, der tager sig af 
alt det praktiske på havnen. Ud-
valgsformændene for de tungeste 
udvalg er også med til bestyrelses-
møderne, da dette forenkler for-

retningsgangen og sikre direkte 
kommunikation.
Bestyrelsen holder som hovedre-
gel møde hver den første tirsdag 
i måneden året igennem, dog 
eksklusiv juli måned. Mødet tager 
2-3 timer, og er medlemmerne 
ikke kommet hjem efter den tid, 
er det fordi det sociale samvær og 
hygge over et stykke mad og kop 
øl, trækker lidt ud.
Er du ikke umiddelbart varm på 
en bestyrelsespost, så kan du stille 
op som suppleant til bestyrelsen. 
Er du slet ikke interesseret i be-
styrelsesarbejdet, men i noget af 
det praktiske arbejde, der også er 
at lave året igennem på marinaen, 
så meld dig til et eller flere af 
udvalgene, der altid kan bruge et 
par hænder mere.
Vi hylder i Ry Bådlaug det prin-
cip, at ingen, der møder frem på 
generalforsamlingen, skal pres-
ses ind i noget, som man ikke på 
forhånd har haft mulighed for at 
drøfte med dels foreningen og 
dels baglandet. Netop derfor er 
det også meget vigtigt, at besty-
relsen inden generalforsamlingen 
får et tip om, at der er emner til 
afløsning af evt. afgående besty-
relsesmedlemmer.
Drøft den kommende generalfor-
samling ude i medlemskredsen. 
Hvem kender et medlem, som 
gerne vil aftjene sin ”værnepligt” 
– om jeg så må sige – for vi er jo 
alle forpligtiget til at yde en ekstra 
indsats udover kontingent og hav-
neleje, hvis vi vil holde omkost-
ningerne og dermed kontingent og 
havneleje på et niveau, hvor alle 
kan være med – direktøren såvel 
som pensionisten.

Det Hvasse
    hjørne

Jens Hvass

Oprydning på opbevaringsplad-
sen på Kløftehøj.
Til almindelig orientering er 
pladsen på Kløftehøj nu ryddet 
og rengjort, som Ry Bådelaug 
har kontraktligt forpligtiget sig 
til overfor pladsens ejer. Diverse 
grej, der ikke, som vi jo har pligt 
til jfr. ”Havnereglement for Ry 
Marina” punkt 5, har været for-
synet med mindst bådenummer, 
navn og adresse er blevet fjernet 
og destrueret.
Ry Bådelaug, og dermed medlem-
merne, må kun bruge pladsen i 
perioden 1. april til 15. november. 
Derefter skal pladsen henligge 
tom og rengjort, hvilket den altså 
nu gør. 

Månedens 
tankestreg

P  

Det gode øjeblik er ofte NU, 
men man opdager det ofte alt for 7



Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet

Så slap vi endnu en gang gennem 
alle julens glæder og ikke mindst 
traditioner, hvoraf de fleste fami-
lier gennem årene har oparbejdet 
nogle helt faste ritualer der helst 
skal gennemleves, for at vi synes 
det har gået helt rigtigt til. Og bå-
dene ligger som vanligt i ”hi” på 
denne årstid, hvad skal vi så give 
os til? Ja, det var jo det denne her 
spalte gerne skulle ende med at 
handle bare lidt om!
For ikke at degenerere fuldstæn-
dig i lænestolen med whiskyen el-
ler andet godt i den lune stue, bør 
alle Jer der tærer på ”otiummet” 
lette røveren mindst en gang om 
dagen, og få en passende beklæd-
ning på, hvor huens flapper må 
godt hænge lidt ud over ørerne så 
frosten bider lige knapt så slemt, 
og så ud at trave i naturen, der er 
altid oplevelser at hente derude. 
Og for Jer der stadig er ”arbejds-
ramt” kan dette selvfølgelig kun 
praktiseres i weekenderne, men 
dem er der jo også to af – ”en i 
hver ende af ugen”, hvor I kan 
tage en vandretur. Gå ind i skoven 
hvor der er læ hvis vinden bider 
lige lovligt hårdt i ørerne, der er 
jo altid lidt lunere derinde mellem 
træerne.

Og nu bliver det spændende at se 
om vinteren 2008 bliver fimbul-
vinter, eller bare kold og fugtig 
ligesom vor forgangne sommer. 
Men uanset dette kan vi jo altid 
observere, om der er aktiviteter i 
gang indenfor fuglelivet. Sjagger-
ne var i hvert fald kommet hertil 
allerede sidst i oktober, hvor jeg 
mødte en meget stor flok. Og de-
res ankomst er et sikkert tegn på, 
at spisekamrene hjemme i Norge 
og Sverige hvor de fleste af dem 
yngler, er blevet lukket ned og 
føden ”lagt i dybfryseren”, så de 
er nød til at søge ned til os, hvor de 
så hjælper godt til med at rydde op 
i vore nedfaldne æbler. Og æbler 
dem var der jo helt utroligt mange 
af i det forgangne efterår. Jeg nå-
ede da at sikre mig nogle kasser 
Belle de Boskoop som er nogle 
af de bedste til at gemme. De kan 
holde sig vinteren igennem og 
er ikke særligt frostfølsomme. 
Tre til fire graders frost kan de 
godt overleve, hvis man lægger 
en vintermåtte over kasserne. Og 
så kan man jo strække sæsonen 
for ”æblekage med gammeldavs 
panderistet rasp og tykt flødeskum 
med geleklatter” til langt hen på 
vinteren, mums! Men pas på at 
sætte kasserne så ikke musene 
kan komme op i dem. Hvis de så 
bare kunne nøjes med et enkelt 
æble gjorde det såmænd ikke 
så meget, men sådan en kasse 
æbler de har rumsteret rundt i er 
temmelig ulækker. De smager på 
mange, vel for at finde de mest 
modne og dermed sødeste. Og 

så overpisser - og overskider de 
resten, og så er den kasse kun er 
egnet til at give fuglene. Men det 
kan være at musene har en lille 
underhåndsaftale med fuglene, 
således at de også får nogle af 
æblerne inden de rådner.
I skoven får man næsten altid 
Spætmejserne at høre om vinte-
ren med deres ”tvæt – tvæt”, og 
gærdesmutten ”Thomas” som 
svenskerne kalder ham, kan heller 
ikke holde ”kæften sin stængd”. 
Han bruger flittigt næb hvis man 
kommer for tæt på det han anser 
som sine matrikel numre. Og det 
er jo bare så dejligt at høre sådan 
en lille kvidrende sang på denne 
tid af året. Og helt utroligt, men 
sandt er det alligevel, at korsnæb-
bene yngler, og holder deres split-
ternøgne unger varme i rederne i 
den tætte granskov her fra sidst i 
januar i den koldeste tid. Det hæn-
ger sammen med, at føden/brænd-
stoffet de propper i ungerne består 
af de meget nærende frø fra gran-
kogler, og disse er tilgængelige på 
denne tid af året hvor de modne 
frø stadig sidder i koglerne. Hvis 
de venter til foråret har koglerne 
åbnet sig og frøene derved faldet 
ud. Og så kan de ikke finde føde 
nok til ungerne når frøene ligger 
nede på skovbunden. 
I kan også være så´ heldige at 
høre ”Hugin og Munin”- Odins 
Ravne med deres karakteristiske 
”Ooorrrark — Ooorrrark” hvis de 
lige har forladt Valhal og Odins 
skuldre og er fløjet herned for 
at holde øje med hvad der sker 



blandt os mennesker. De er af og 
til på besøg i Ry Østerskov hvor 
jeg har mødt dem flere gange. De 
foretrækker større øde skovområ-
der uden alt for mange kondilø-
bere og anden uro. Men som art 
er de heldigvis i tiltagende. Og 
Ravnen er jo en meget stor flot 
kragefugl med skinnende blåsort 
changerende fjerdragt når man 
kommer helt tæt på den. Man 
bliver overrasket over størrelsen, 
for de er faktisk dobbelt så store 
som krager. I Grønland hvor der er 
mange Ravne ser man dem næsten 
dagligt. Og da jeg arbejdede i Qa-
anaaq (Thule) i 1995 stod jeg en 
dag nede ved KNI butikken sam-
men med en gammel Fanger og 
kiggede ud over Melville bugten, 
hvor der kom 4-5 Ravne flyvende 
i sluttet trop langs fjorden, og 
så éen enkelt der kom halsende 
nogle hundrede meter bagefter. 
Fangeren kommenterede dette 
med: ”Dee den gammele” altså 
med hentydningen til, at den ikke 
længere kunne følge med! Men 
det kender mange af os jo godt, 
sådan er det med naturens gang 
når vinger og bentøj efterhånden 
bliver slidt af ål´ den færden Jor-
den rundt!
Nu har jeg jo ligesom fået bevæ-
get mig lidt bagud i tiden og be-
rørt Asertroen, som vel er blevet 
til blandt vore tidligste forfædre 
her i Norden når de´ skulle have 
sat styr på nogle af ting de ikke 
forstod, og også noget at se frem 
til når de forlod dette liv. Så deres 
paradis var at komme til bords i 
Valhal efter at være faldet i ærlig 
strid, hvor de så blev opvartet af 
”Valkyrierne” der var smukke 
unge (lyshårede) kvinder – altså 
ikke helt ligesom oppe hos Al-
lah, og der i Valhal kunne spise 
ubegrænset af stegt flæsk med 
mjød til evig tid, altså slet ikke 
som hos Allah! Og det kan man 
ikke fortænke dem i, vel? Og det 
går da heldigvis heller aldrig af 

mode, vi er jo stadig nogle stykker 
fra klubben der søger over i vor 
egen Valhal´la, altså Tulstrup Kro 
om onsdagen, og der nyder denne 
uforlignelige ret!
Nu hvor det er vinter og der endnu 
stadig findes nogle få agre med 
bar pløjejord, er en tur hen over 
denne for at kigge efter flækker 
og andre oldsager også et godt 
tidsfordriv. Når først man har lært 
”slagbulen” på flækkerne at kende 
og kan skelne, at det ikke bare er 
et af markredskaber mekanisk 
afslået stykke flint, finder man 
altid noget. Og hvis man så éen 
gang måske ud flere tusinde finder 
et ubeskadiget stenalderredskab 
har de små hår oppe i nakken det 
med at rejse sig, og man ligesom 
hører suset fra Ur-tiden 5 -10.000 
år tilbage, og kan så forestille sig, 
at her´ har der engang siddet en 
hamrende dygtig skægget Stenal-
dermand og hamret med en flint-
knold, hvorved han har tildannet 
flækker, skrabere, pilespidser, øk-
ser og dolke for at overleve. I vil 
erfare, at de var utroligt dygtige 
som ”flintsmede” dengang hvis I 
selv prøver at slå en flække af en 
flintblok. Jeg har prøvet på det 
et par gange hvor jeg er kommet 
af sted uden kniv, og så lige har 
fundet nogle svampe hvor foden 
skulle skæres bort.
Bopladserne i stenalderen var ofte 
anlagt på skrænter ud mod søer og 
vandløb. Så hvis I finder et sted 
med bar jord hvor kreaturerne 
har gået og jokket græs og anden 
vegetation bort kan det godt betale 
sig at kigge efter flintafslag der, 
det giver af og til resultat. Og kig 
også godt efter i nærheden af og 
omkring kæmpehøje, her har der 
også ofte været aktivitet af disse 
vore mange mange gange tipol-
defædre flintsmedene for måske 
mere end 500 generationer siden.
At de har sejlet i ”Eger”i sten-
alderen er helt sikkert. Jeg har i 
en halv snes år gået på jagt på 
de store eng områder nord for 
Nørreåen ved Øby og Ø-bakker 
mellem Randers og Viborg. Og 
der langt ude i tørveengene ned 

til åen, hvor der dengang i stenal-
deren var sø, var der i pløjejorden 
et par små lyse sandede områder, 
som dengang har været små øer 
ude i søen. Der har flintsmeden 
haft boplads i fred for fjender og 
vilde dyr. Og når vi gik hen over 
engene med den sorte tørvemuld 
sørgede jeg altid for at krydse 
hen over de lyse sandede områder 
(forhenværende øer), for der stak 
der næsten altid fine flækker op 
af mulden som så røg lige ned i 
lommerne til nærmere studium 
når jeg var kommet hjem. Jeg har 
éen gang i en roemark i området 
ovenfor engene fundet en velbe-
varet spydspids som jeg af og til 
tager frem og beundrer.
Og så lige til sidst til orientering, 
så fik jeg en pande flødestuvede 
østershatte til en god bøf i aftes 
her ultimo november. Og østers-
hatte kan man jo finde vinteren 
igennem, så husk at tage kniven 
i lommen hvis I skulle være så 
heldige at løbe på dem!
Nyd vinteren selv om det bliver 
som tvungne landkrabber, og 
tænk så positivt på at vi nu går 
mod lysere tider, hvor bådene 
snart igen skal søsættes.        

Kurt

Kaptajnen og 1. styrmand kunne 
ikke fordrage hinanden, og en 
dag skrev kaptajnen i logbogen: 
”I dag var 1. styrmand beruset  
på vagten”!
Styrmanden hævnede sig næste 
dag ved at indføre: ”I dag var 
kaptajnen ædru på vagten”! 

Og så kan vi vist lige nå denne 
her fra før jul:
- Ja min Ven, sagde manden til 
sin kone, du må da gerne få 
en mink nu da jeg har fået 
lønforhøjelse, men kun på 
een betingelse – Du skal selv´ 
holde buret rent!
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Fællesmødet med Hjejlesel-
skabet

Kurt og Steen deltog fra Ry Båd-
laug. De sædvanlige problemer 
med kanoer og kajakker blev 
nok engang vendt. Problemer 
med trailerfolket vendt, idet ikke 
alle af disse sejler efter reglerne. 
Vandstanden i Silkeborg sænkes 
i efteråret 10 cm for at undgå 
oversvømmelser ved meget ned-
bør i vinterhalvåret. Den lavere 
vandstand havde givet problemer 
for en del både, der pludselig gik 
på grund. En lille ny stribet van-
dremusling er indvandret og har 
bredt sig i Gudenåsystemet. Den 
er med til at rense vandet, men 
kan også finde på at sætte sig i 
søvandsindtaget.

Brev fra 3 grundejere ud til Al-
lingå – der føler at ”vi” generer 
dem.

Klagen går på opankring indenfor 
50 meter fra søbred og på ulovligt 
fiskeri. Bestyrelsen mente ikke, 
at det var RB medlemmer, der 
var det største problem. Klagerne 
svares og vi orienterer egne med-
lemmer via Ankret i foråret.

Der er en dødkedelig forening, 
der er ikke engang noget or-
dentligt sladder!12



Juletræsfest.

Søndag d. 3. Dec. havde klub-
ben inviteret til juletræsfest. Og 
hvilken fest. Ikke mindre end 40 
voksne og 20 børn mødte op til 
dans om træet, gløgg, æbleskiver, 
kaffe og slikposer til børnene. Det 
var rigtig dejligt at så mange bak-
kede op om dette arrangement.

Oprydning på opbevarings-
pladsen på Kløftehøj.

Til almindelig orientering er 
pladsen på Kløftehøj nu ryddet 
og rengjort, som Ry Bådelaug 
har kontraktligt forpligtiget sig 
til overfor pladsens ejer. Diverse 
grej, der ikke, som vi jo har pligt 
til jfr. ”Havnereglement for Ry 
Marina” punkt 5, har været for-
synet med mindst bådenummer, 
navn og adresse er blevet fjernet 
og destrueret.
Ry Bådelaug, og dermed medlem-
merne, må kun bruge pladsen i 
perioden 1. april til 15. november. 
Derefter skal pladsen henligge 
tom og rengjort, hvilket den altså 
nu gør. 

Årets bro-inspektion af Bro-
samarbejdets broer.

4 broer skal totalrenoveres. Besty-
relsen håber på at få brotilladelse 
til bro i Sejs. Der har i år været 
fokus på borde og bænke ved bro-
erne. Dem der trænger vil blive 
udskiftet efter Statsskovvæsnets 
standard. Et bord/bænkesæt vil 
koste ca. 800 kroner. Der bliver 
behov for omkring 70.000 kroner 
ekstra for at klare årets opgaver. 
Det bliver ca. 30 kr. ekstra pr. 
medlem for 2008. Prisen god-
kendt for Ry Bådlaugs vedkom-
mende. Prisen pr. meter ny bro 
er steget fra 1000 til 1300 kroner.

Brosamarbejdet:

Alt bliver dyrere!
Ved brosamarbejdsmødet i no-
vember 2007 mødte bestyrelsen 
for brosamarbejdet op med et un-
derskud for 2007 og efter at have 
gennemgået budgettet for 2008 
blev det besluttet, at indbetalingen 
pr. medlem i de 3 klubber skulle 
hæves til ca. 200 kr. pr. medlem. 
Dette vil helt sikkert betyde, at 
medlemskontingentet skal hæves.

Fællesmøde i brosamarbejdet.
Leo orienterede fra mødet, der 
blev afviklet i fordragelighed. Der 
ere underskud på regnskabet med 
24.500,-, og til næste år skal der 
endnu flere penge i kassen til ud-
skiftning af 4 broer og nybygning 
af 1 bro. Næste års budget bliver 
på 271.000,- kr. hvilket svarer til 
205 kr. pr medlem, der er med i 
brosamarbejdet.
Der vil næste år ske udskiftning  
af næsten alle borde - bænke 
ved broerne, således at de alle 
kommer til at fremstå i samme 
standard sat af statsskovvæsenet.
SMK luftede tanken om, at lade 
Kirsebærgrunden i Juelsø overgå 
til brosamarbejdet.
Morten og Leo fortsætter i Bro-
samarbejdet som RB.s represen-
tanter.
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JANUAR

Tirsdag den 22. kl. 19.00
Klubaften.
Foredrag Elo Kjærsgaard fortæl-
ler om sine fantastiske oplevelser 
på en tur til Lofoten.

Lørdag den 26. kl. 19.00
Gule ærter.
Traditionen tro igen i år dette 
specielle arrangement, hvor køk-
kencheferne demonstrerer deres 
kunnen. Prisen er ligesom tidli-
gere år, så alle kan deltage.
Tilmelding nødvendig.

FEBRUAR

Tirsdag den 19. kl. 19.00
Generalforsamling.
Årets vigtigste begivenhed, hvor 
alle har mulighed for at øve ind-
flydelse på, hvad der skal ske i Ry 
Bådlaug og Ry Marina.

MARTS

Tirsdag den 26. kl. 19.00
Klubaften.
Foredrag
Et togt til Shetlandsøerne.
Foretaget af en familie fra Silke-
borg Sejlklub.

APRIL

Søndag den  6.  Kl. 10.00
Standerhejsning.
Starten på den nye sæson. Der er 
som sædvanlig kaffe og rundstyk-
ker i klubhuset. Der er også som 
tidligere mulighed for at med-
bringe maritimt udstyr og sælge 
dette på den traditionelle auktion.

OKTOBER

Lørdag den 4. kl. 19.00
Pigemad.
Et stærkt hold af virkelige gastro-
nomer vil fremtrylle helt specielle 
kulinariske oplevelser. En aften 
man absolut ikke må gå glip af. 
Hold øje med opslagstavlen i 
klubhuset og skriv dig på. Be-
grænset deltagerantal.

Søndag den 26. kl. 10.00
Standerstrygning.
Sejlsæsonen er slut, og det er tid  
at stryge klubstanderen, og of-
ficielt vinterklargøre havnen.Der 
bliver som sædvanligt serveret 
kaffe og rundstykker i vores hyg-
gelige klubhus.

NOVEMBER

Tirsdag den 11.  kl. 19.00
Møde med bestyrelsen
Klubaften, hvor det er muligt at 
fremkomme med ideer og forslag 
til bestyrelsen, samt drøfte disse 
med de fremmødte medlemmer.

DECEMBER

Søndag den  7. kl. 14.00
Juletræ for børn og voksne.
Juletræ for børn og voksne. Den 
traditionelle julehyggedag med 
underholdning og slikposer til 
børnene og julegløgg med æble-
skiver til de lidt ældre.

MAJ

Lørdag den 24. kl. 10.00
Familiedag,
Denne dag med aktiviteter for 
børn og barnlige sjæle forsøges 
genoptaget.(Se opslag)

JUNI

Lørdag den 7. kl. 18.00
Sommerfest.
Årets fest for medlemmer af Ry 
Bådlaug. En udsøgt middag med 
efterfølgende dans til levende 
musik. Der er sædvanligvis rift 
om pladserne, så meld dig på 
listen i god tid.

AUGUST

Lørdag den 23. kl. 13.00
Musik på havnen.
Harmonikaspillere og andre gode 
musikanter underholder om ef-
termiddagen under flotiljesejlads 
til søs. Efterfølgende er der Gril-
laften med musik og dans.

Søndag den 31. kl. 13.00
Pensionistsejlads
Den traditionelle sejlads hvor Ry 
Bådlaug har inviteret pensioni-
sterne i Ry kommune på en sejltur 
på søerne. Turen slutter med fæl-
les spisning i klubhuset.

SEPTEMBER

Mandag den 1. kl. 19.00
Orientering om vinterens 
kurser.
Tilmelding til kurser udbudt af Ry 
Aftenskole.

Årsprogram 2008.
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GLædelig Jul 
og Godt Nytår

Ry Bådlaug ønsker alle medlemmer, vore samar-
bejdsklubber og andre samarbejdspartnere en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.
En speciel julehilsen med tak for hjælpen sender vi 
til vore trofaste og engagerede frivillige medhjælpere 
og vore sponsorer, der alle har ydet en speciel indsats 
for RY Bådlaug.
Ry Bådlaug opfordrer medlemmerne til at støtte vore  
sponsorer, De støtter dig.

Sponsorer 2007:

Albani
Bagergården, Ry
BG Bank, Ry
Cafe Evald, Papirfabrikkrn
Danske Bank, Ry
Dissing Trading
Indelukket, Silkeborg
Flügger, Ry
Hotel Julsø
Jyske Bank Ry
Kvickly, Ry
Ludvigslyst, Svejbæk
Netto, Ry
Nordea, Ry
Postgrillen, Silkeborg
Ribhouse, Silkeborg
Ry Park Hotel
Ry Radio
Ry Sparekasse

Ry Cykler
Ry Tømmerhandel
Sejs Marinecenter
ShipShop, Ry
Skyttehuset
Sønder Ege, Ry
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Ry Bådlaug
Siimtoften 13
8680 Ry

Afs.

Niels Hovgaard

Rekordernes år

Jens var inde på det i sidste nummer – det har på mange måder været et rekordår.
Citat: ’Året har indtil nu været rekordernes år rent vejrmæssigt. Enten har vi haft 
rekord varme i vintermånederne, rekordnedbør i flere af årets måneder med over-
svømmelser til følge. Haglvejr med hønseæg store hagl, der ødelagde biler og tage 
i Silkeborg.’ 
I vores logbog har vi d. 21. april skrevet, at aldrig har vi set skoven så grøn så tidligt! 
For det var rekord tidligt forår, og også rekord langt forår. Dage med sejladser lå tæt 
efter hinanden.  Det tegnede til en rekordsæson, men så skiftede det da rigtig nok 
med skoleferiens start, og det blev en rekord dårlig juli måned, hvor bådene stort set 
lå stille i havnen, og bedre blev det så ikke bort set fra enkelte dage i efteråret, selv 
om efterårets farvepragt var rekord smuk og rekord lang. Vores logbog viser i alt 27 
sejladser, og det er rekord lavt for os, og båden kom rekord tidligt op af vandet. Vi 
nåede dog igen at se ’sort sol’ over Birksø – det er ellers et par år siden, at stærene 
lavede flyveøvelser her.
Til gengæld har vi så haft valg med rekord stor tilslutning og med rekord store løfter, 
og det fra alle partier, og hvor har det været dejligt at tænke på, at det var stort set 
ligegyldigt, hvem vi stemte på, for der vil under alle omstændigheder komme rekord 
gode tider efter valget, og vi er i skrivende stund nået til et regeringsgrundlag, der af 
kommentatorer siges at ligne et SR-grundlag lige så godt som VK-grundlaget.
Så nu går vi en rekord tryg og god fremtid i møde, og det er da også noget af en rekord.
Med hilsen og godt nytår og tak for det gamle.
Redacteuren


