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Kasserer  
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Sekretær  (G 25) 

 
Birthe Faurskov 

Tlf. 24 62 64 89 

sekretaer@assens-sejlklub.dk 

Ungdomsudvalget 

 
Lone Storgaard 

Tlf.  22 45 89 88 
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Klubhus-udvalget  

 

Formand: Hans Petersen 
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 klubhus@assens-sejlklub.dk 

Materialeudvalget 

 
 

Tlf.  

materiel@assens-sejlklub.dk 

Bladudvalg (G 17) 

 
Hans Petersen  

Tlf. 40 42 68 87 
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KU Kapsejlads    

Erik Kulavig 

Tlf:  21 22 65 06 

kapsejlads@assens-sejlklub.dk 

Uddannelsesudvalget 

Navn: Henrik Larsen 

Tlf: 40 16 73 08 

sejlerskolen@assens-sejlklub.dk 

Bestyrelsen  2016 - 2017 

Senior udvalget 

Plimsollerne 

Bjarne Eriksen 

Tlf. 20 21 33 85 
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Vi har netop afholdt en generalforsamling der jo markerede afslutning på en 

epoke hvor Assens Sejlklubs årskalender var forskudt i forhold til det alminde-

lige kalenderår som vi alle kender fra hverdagen. Det betyder også at vi frem-

over skal vende os til at den, ellers, fine tradition med standersænkning, gene-

ralforsamling og gule ærter samme dag, nu er historie.  Så må vi finde på noget 

andet når vi næste år, i februar holder generalforsamling igen.  Men den tid, den 

glæde.  Som jeg tidligere har været inde på, er sociale sammenhænge meget 

vigtige for et klubliv. I mange tilfælde er det det, der holder sammen på med-

lemmerne  Det er derfor det er så vigtigt at have arrangementer som spiseaften, 

interne kurser, kapsejlads om onsdagen og meget mere, utroligt vigtige at engagere sig i. 

Generalforsamlingen var vidne til kassererens fremlæggelse af et særdeles flot og solidt regn-

skab. Et regnskab som er solidt og af en størrelse som gør at vi er os selv og ikke dagligt af-

hængige af andres økonomiske velvilje. Ikke fordi det er et mål at være formuende men fordi vi 

skal være klædt på til at gøre det vi vil!   

Og når vi så lige taler om det med økonomi er det på sin plads at nævne og erindre om KON-

TINGENTBETALING. Vi har jo nu fået indført det nye KLUBMODUL som fremover vil 

danne rygraden i hele klubbens administration, hjemmeside, alle former for betalinger og til-

meldinger. Der er rigtig mange der allerede har oprettet deres profil og gennemført de obligato-

riske kontingentbetalinger. Samtidig er der også godt gang i tilmeldinger og betalinger af de 

enkelte arrangementer. Alle vi taler med roser systemet, så vi i bestyrelsen er ret sikre på at den 

frygt der lå (og måske stadig ligger hos nogle få) nu er afløst af tilfredshed.  Og husk, til næste 

år kører det hele automatisk! Klubmodulet som system er i øvrigt meget populært rundt om i 

landet.  Mere end 1000 sportsklubber bruger i dag programmet som det primære styre- og ad-

ministrations system.  Det er godt for klubben og medlemmerne, det er nemt og hurtigt og sik-

kert. Jeg skal derfor opfordre alle der endnu ikke har været inde på systemets side om at 

”komme i gang” med jeres individuelle profiloprettelse (navn, adresse, telefonnr., mail adr. og 

alder m.v.  – det er ikke et spor farligt !) og derefter betale jeres kontingent (som jo er uændret). 

Februar måned har også budt på meget arbejde med at få ”genskabt” sejlerskolen.  Det er med 

meget stor tilfredshed at der er samlet et hold der både kan undervise i bl.a navigation og prak-

tisk sejlads.  Det er et meget fint tilbud til mange som vi skal værne om og bakke op. 

Sluttelig skal jeg lige gøre reklame for et par arrangementer som kommer op senere på måne-

den det ene er et regelkursus, som måske er målrettet kapsejlerne, men som også er nyttigt for 

alle andre. Det er søndag den 12. marts.  Et andet spændende arrangement er en støttekoncert 

for juniorafdelingen. Læs annoncen andet steds i bladet.  Det er fredag den 24. marts.                                       

Det nye år er for alvor skudt i gang  

Lars Møller Christensen                                                                                                                                                

Formand 

Af:  

Lars Møller 

FORMANDENS  FORORD  MARTS 
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Åbent hverdage 9-17, lørdage 9-13 

 

 

Status på indmeldinger i det nye klubsystem 

Overordnet må man sige at oprettelsen og opstarten af det nye system har forløbet 

uden de helt store problemer, hvis man altså regner arbejdstimer og problemer for det 

samme. Vi er nu  fået oprettelser og kontingentbetalinger fra ca. 1/3 af vore medlem-

mer og tilmeldinger til forskellige arrangementer m. betaling o.s.v. fungerer efter 

hensigten. Vi må meget henstille til alle, der endnu ikke har oprettet deres profil og 

betalt klubkontingent, om at få det gjort. Vi er ikke fædige med opstarten, før vi har 

hørt eller set et livstegn fra alle medlemmer. Vi er parate med hjælp til den praktiske 

del af oprettelsen i klubhuset efter  aftale eller  pr  tlf. på 40426887. 

Gå ind på www.assens-sejlklub.dk og se hvilke dage vi vil være at træffe i klubhuset 
eller ring når du/I har 10 minutter til en tlf. snak. 
Ingen medlemmer vil blive overladt i glemsel p.g.a. overgangen.              Bestyrelsen 

http://www.assens-sejlklub.dk
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Assens sejlklub i fremtiden med nyt  

tilmeldingssystem og ny hjemmeside 

Jeg vil gerne her dele mine tanker om, hvor jeg gerne ser Assens sejl-

klub bevæge sig hen. 

Vi har en klub med en god kapsejladsafdeling, ungdomsafdeling, sejler-

skole og seniorafdeling. 

Jeg ser gerne det sociale liv på tværs af disse afdelinger udvikle sig, og det synes jeg 

er godt i gang. 

Plimsollernes ændring til sejlklubbens seniorafdeling, med alle de gode arrangemen-

ter de har for klubbens seniorer, ser jeg som meget positivt, her den 8. marts har vi en 

fuldt tegnet spiseaften, som 2 frivillige på eget initiativ har arrangeret. Rigtig flot. 

Jeg håber, at vi i fremtiden kan få flere af den slags arrangementer. Jeg håber at nogle 

af vore medlemmer vil hjælpe bare en gang i løbet af året. Vi har en del arrangemen-

ter, som bestyrelsen p.t. er ansvarlig for: standerhejsning, standersænkning, general-

forsamling, julefrokost, Sct. Hans og måske flere. Vi kunne rigtig godt bruge nogle 

hænder, som ville hjælpe bare en af gangene. Og hvis nogle har ideer til kommende 

tiltag så sig endelig til. Det ville være rigtig dejligt, hvis mange ville yde lidt til fæl-

les bedste. Man behøver ikke være medlem af et udvalg for at bidrage, med vores nye 

system bliver det meget nemmere at kommunikere og styre de forskellige arrange-

menter. 

Kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne bliver meget nemmere i 

fremtiden, med oprettelse af alle jeres emails i systemet, vil vi hurtigt kunne nå jer 

med nye informationer/nyhedsbreve:    vi/I vil kunne arrangerer en fællestur en dejlig 

sommerweekend i sidste øjeblik, når vi har set vejrmeldingen, og vi bliver fri for at 

aflyse ture grundet dårligt vejr, og skal noget aflyses, får alle besked hurtigt og nemt. 

Jeg er overbevist om at jo flere der yder lidt, eller meget! jo bedre socialt liv får vi i 

klubben. Det er medlemmerne, der tegner klubben. Ved engagement lidt eller meget 

lærer man mange at kende og dermed øges det sociale sammenhold også.  

Vi vil i bestyrelsen i nærmeste fremtid starte en debat om klubbens værdigrundlag/

visioner. 

Jo før I tilmelder jer i det nye system, jo før kan vi i fællesskab arbejde videre med 

klubbens fremtid. 

Birthe Faurskov 

sekretær 

Af:  

Birthe  

Faurskov 
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Bestyrelsen anbefaler besøg på 

www.assens-sejlklub.dk 

På hjemmesiden findes både kapsejlads- og ungdomsudvalgets  

kalender samt en masser nyheder. 

Følg også Assens Sejlklub på Facebook  

 

http://www.assens-sejlklub.dk
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MELLEMGADE 17 
Østergade 10 

TORVET 

Denne plads kan blive din! 

5600 Faaborg • Tlf. 62 61 05 12 

Hej alle regelnørder! 
 

 Til jer der endnu ikke har fået tilmeldt jer til regelkursus d. 12. marts, er der den gode 
nyhed, at I endnu kan nå det. Hvis I mangler argumenter, til at overbevise jer selv, er 
et af dem, at det kunne være fint at have ca. den samme baggrundsviden, når vi inden 
længe skal mødes på vandet igen. 
Mange af os har sejlet under adskillige regelsæt, gennem årene, eftersom reglerne re-
videres ofte, og når vi efter en sejlads diskuterer situationer der opstod, og hvilke reg-
ler der så kunne bringes i anvendelse, oplever vi jo, at der ret ofte er forskellige hold-
ninger til reglerne. 
Naturligt nok; men nu har I chancen til at komme tættere på en forståelse af det regel-
sæt vi sejler efter i år og frem. Så ind på klubmodul og tilmeld jer, deadline er rykket, 
af hensyn til dem der er lidt tunge i en vis legemsdel. Hvis I mod forventning har pro-
blemer med klubmodul, sender I mig blot en mail om hvor mange I kommer, så fikser 
vi resten på dagen. Jeg har ikke kunne få svar i sejlunionen på hvornår den nye regel-
bog udsendes; men til gengæld får I her et link, så I selv kan downloade materialet. 
  
http://sejlsport.dk/media/794339/rrs_2017-2020.pdf 
 Jeg vedlægger den oprindelige indbydelse, og håber så at jeg med den i ryggen kan 
lokke endnu et par sejlere til klubhuset næste søndag. 
  
M.v.h. Per – Kapsejladsudvalget. Assens Sejlklub. 

http://sejlsport.dk/media/794339/rrs_2017-2020.pdf
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Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2017 

Formanden bød velkommen  

Punkt 1 

Bent Damsbo blev valgt som dirigent.  Han konstaterede at generalfor-
samlingen var rettidig indkaldt, og at den grundet arbejdet med indførelse 
af klubmodul var udsat til 4. marts i stedet for som skrevet i vedtægterne i 
februar måned. Generalforsamlingen godkendte tidspunktet. Der var 15 
stemmeberettigede til stede. 

Punkt 2:  

Formandens beretning: Da dette regnskabsår kun var for 3 måneder var 

det en kort beretning, men der var efterfølgende en god debat om klub-

bens fremtidige virke: Klubmodul er ved at være på plads og det ser ud til 

at blive en god hjælp i den daglige drift. Det kan vi være stolte over. Der 

var i efteråret lang ventetid på at få bådene på land, hvilket sejlklubben 

finder uacceptabelt og det vil formanden tage op med Ambaet.  Det blev 

foreslået at sejlerskolen også kunne tilbyde undervisning i kapsejlads. 

Bestyrelsen vil arbejde på at præsentere et manifest på næste generalfor-

samling med klubbens visioner for fremtiden.  Der var diskussion om, 

hvad vi kan gøre for at skaffe nye medlemmer: sejlerskolen og ungdoms-

afdelingen er vigtige tilbud til nye sejlere og en vigtig adgang til nye med-

lemmer. Forslag om en åben dag i klubhuset, med kaffe og kage, hvor 

interesserede kan komme forbi og få information om klubben. Deltagelse 

i Vild med Vand dagen, og/eller lave vores egen dag? Vestfyns efterskole 

lejer vore både til undervisning af deres elever, måske andre også kunne 

være interesserede. Vi kunne være mere aktive med hensyn til at invitere 

folk med på vandet. Måske 2 årigt forløb i sejlerskolen. Evt. reklamere for 

sejlklubben ved molens indvielse den 16. april. Formandens beretning 

godkendt. 

Punkt 3:    

Kassereren gennemgik regnskabet: godkendt                                                                                 

Kassereren gennemgik budgettet: taget til efterretning 

Punkt 4:     

Kontingentet uændret. Der er ingen indmeldelsesgebyr ved oprettelse i 

klubmodul. Da der i vedtægterne står, at vi har indmeldelsesgebyr skal 

dette ændres fremover i vedtægterne, hvis det fastholdes ikke at have ind-

meldelsesgebyr.  

Punkt 5: Nyt udvalg: Plimsollerne Assens sejlklubs seniorudvalg, godkendes 
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Punkt 6 og 7:     

Udgår i ulige kalenderår. 

Punkt 8: 

                  Per Rasmussen valgt som næstformand. 

Punkt 9: 

Klaus Bøggild valgt som kasserer, Peter Roar som suppleant 

Punkt 10 og 11:  

Formand for materieludvalget: ingen kandidat. Bestyrelsen bemyndiges til 

at finde en formand. Knud Hansen er næstformand. 

Ungdomsudvalget: formand: Lone Storgaard, næstformand: Henrik Thor-

bjørn Larsen. 

KU: formand: Erik Kulavig, næstformand: Per Rasmussen 

Uddannelsesudvalg: formand: Henrik Larsen, næstformand: ingen kandi-

dat, bestyrelse er bemyndiget til at finde en næstformand 

Seniorudvalg: formand: Bjarne Eriksen, næstformand: Hans Chr. Mors. 

Punkt 12 og 13 

Bladudvalg: formand: Hans Petersen, næstformand: Kirsten Stensgaard. 

Klubhusudvalg: formand: Hans Petersen, næstformand: Carsten Hansen. 

ASA: Ingen, bestyrelsen tager stilling til, hvad der skal ske. 

Punkt 14:  

Revisorer: Ole Gunnersen og Hans Chr. Mors, suppleant Per Smidt 

Punkt 15:  

Eventuelt: Hans foreslog: at klubhusudvalget og materieludvalget blev 

samlet til et udvalg samt at vi evt. kunne lave noget E-sport for at tiltræk-

ke og fastholde unge mennesker om vinteren: Lars Nielsen i kommunens 

task force arbejder med E- sport. Jørn foreslog at vindsurferne blev lagt 

ind under Assens sejlklub, samt at vi etablerede et større samarbejde med 

de andre klubber på Næs, især med hensyn til regnskab. Dykkerne bruger 

også klubmodul. Jørn foreslog desuden, at der kunne afsættes flere timer 

til rengøring og hjælp med at passe køkkenet.  

Dirigenten takkede for god ro og orden  
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GENERALFORSAMLINGEN DEN 04. 
MARTS 2017 

 

PKT. 2                                                                                                                                
FORMANDENS BERETNING FOR PERIODEN  01. OKTOBER 2016 TIL 
31. DECEMBER 2016 

 

Har vi ikke lige holdt generalforsamling vil nogen måske spørge?     

JO, DET HAR VI !, men lad mig lige opfriske de glemsomme.  Ved generalforsam-
lingen den 05. november blev det jo besluttet at sejlklubbens kalenderår fremover 
skulle følge kalenderåret.  Der var lidt snak om vi ikke skulle have valgt et regn-
skabsår med 15 måneder, men valgte !et år” på kun 3 måneder.  Der var vægtige ar-
gumenter for den løsning bl.a. – og mest derfor – skulle vi jo implementere det nye  
KLUBMODUL, som i principper gælder fra 01. januar i år.   Derfor ville ét år på 15 
mdr. omfatte to forskellige økonomisystemer og det ville være uoverskueligt. 

Det er lidt magert at skulle berette om diverse klubaktiviteter i lige netop de 3 måne-
der.  Det er nok den tid på året hvor der ikke sker noget som helst – tænk på at vi 
sejlede den sidste kapsejlads BRUMMERS CUP den 02. oktober, sejlede lidt efter-
følgende, afriggede i uge 41 og gjorde klar til landsætning.  Det blev så i uge 47 før 
end havnen havde tid til at tage den op !!!!! 

6 uger???  Det er helt uantageligt og meget dårlig service fra havnens side.  Det er et 
forhold vi som sejlklub skal have ændret på.  Jeg har inviteret Marinaens formand 
Hans Mørkebjerg til en kop kaffe.  Ved samme lejlighed vil jeg så i øvrigt bede dem 
(havnen) om at feje og rive skidt og småsten væk så vi ikke går og træder i dem og 
senere sætter skidtet af ombord !!!!! 

Af egentlige aktiviteter er det svært at fremhæve enkelte emner. 

Det skal dog bemærkes, at dem der har arbejdet med implementeringen af det nye 
KLUBMODUL har haft travlt.  Resultatet er vi nu og fremover parate til at nye godt 
af. 

Jeg vil også gerne byde PLIMSOLLERNE velkommen tilbage i folden selvom det er 
at tage begivenhederne på forskud.  I er nu sejlklubbens seniorudvalg.  I laver et 
uvurderligt stykke arbejde både praktisk, men ikke mindst socialt arbejde 

Sociale arrangementer er noget af det vigtigste for et klubliv.  Og derfor skal der igen 
lyde en stor og velment tak til dem der tager sig af at arrangere gule ærter i forbindel-
se med generalforsamlingen og julefrokosten og torskespisningen. 

Da der ikke er så mange egentlige aktiviteter at snakke om for de 3 måneder tillader 
jeg mig lige at komme ind på et par emner af mere programagtigt karakter. 
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Lad os se i øjnene - vi er udfordret.  På trods af en meget stærk økonomi som gør os 
frie og selvstændige og et pænt højt medlemstal.   Det er en meget sikker base for 
den daglige drift.   

Men hvis vi bl.a. kigger på aldersfordelingen er der en klar overvægt af ældre med-
lemmer.  Det skal vi have vendt så de unge som minimum udgør den samme andel  
(eller næsten)  som os ældre !   

                                                                                                                                         
Men hvem er den gruppe af unge vil gerne vil have fat i ?  Hvor gamle eller unge er 
de unge ?. 

                                                                                                                                                                                                  
Jeg ved det ikke helt selv, men en ting er sikker – ”vi er pisket til at finde ud af hvor-
dan vi fornyer medlemsskaren og dermed skubbe til forestillingen om hvordan As-
sens Sejlklub ser ud om bare 5 år” !  Det er et arbejde vi skal i gang med i bestyrel-
sen.  Vi og alle i sejlklubben skal gøre hvad der er muligt for at sætte gang i at bringe 
Assens Sejlklub videre på den gode og sikre kurs vi har ligget på i de sidste godt 100 
år.   

Fremover holder vi jo generalforsamling i slutningen af februar.  Hvorvidt der vil 
blive serveret noget ved den lejlighed eller om vi skal holde fast i traditionen ved 
standersænkningen må vi finde ud af.  En ting er sikkert  - de gule ærter trak mange 
til generalforsamlingen !!!!! 

Bestyrelsesarbejde kræver sin mand eller kvinde.  Derfor er det helt naturligt at man 
en gang imellem Trækker en grænse og siger stop. 

I år har  

Næstformand Ejgild Jensen 

Kasserer Jørn Nielsen 

Materialeudvalgsformand Bjarne Simonsen 

Valgt at sige stop.   

Jeg vil gerne sige jer alle tusind tak for et stort og engageret arbejde i bestyrelsen 
gennem de år I hver især har været med. 

Lad mig slutte med min glæde over at vi har et system der effektivt hjælper med at 
administrere og holde styr på alle vore aktiviteter.  Jeg håber derfor at I alle tager 
godt imod det og hjælper det videre så det virkelig bliver den succes som det fortje-
ner. 

Jeg har stor tiltro til at Assens Sejlklub vil klare sig godt i fremtiden. Jeg skal gøre 
mit. 
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Frokostmøde 

 
Plimsollerne, sejlklubbens seniorafdeling, har taget 
hul på noget nyt, nemlig et månedligt frokostmøde. 
For 2. gang mødtes vi en onsdag middag med vores 
medbragte mad. Denne onsdag d. 1. marts var der en 
ekstra attraktion, idet vi blev orienteret om kommu-
nens visioner om klimasikring af Assens og andre 
visioner om de arealer der er ved havnen og Næsset. 
15 personer deltog og vi havde nogle hyggelige ti-
mer. 
Næste, og sidste frokostmøde på denne side af som-
meren, er onsdag d. 5. april kl. 12. Alle klubmedlem-
mer som har tid og lyst er velkomne. Efter spisning 
af madpakken kommer tidligere stationsleder ved 
Falck, Harry Elleman Hansen, og fortæller om, hvad 
vi gør hvis ulykken indtræffer, om førstehjælp m.v. 
 
Hjertelig velkommen hos seniorerne. 

Svømning 
Søndage fra kl. 9 - 10 

i Haarby Svømmehal fra den 6/11 2016 til den 26/3 2017, 

men ikke 25/12 2016, 1/1 og 19/2 2017.  

Det er gratis at deltage. Kom og vær med.  

Der er plads til dig og din familie. Mød op til en forfriskende svømmetur 

og en god gang sejlersnak. 
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PLIMSOLLERNE – SENIORUDVALGET 

Aktivitetskalender 2017. 

Udvalget har nu fastlagt datoerne for aktiviteterne for det kommende år. 

Det er besluttet at mødes hver torsdag kl. 19.00 i månederne januar- februar - marts - 

april – maj – september- oktober og november .                                                                                                

I sommerperioden mødes vi torsdag 1. juni, 6. juli og 3. august, også kl. 19.00.                                             

Medbring jeres kaffe/kage på disse dage og få en snak om at sejle, vind og vejr eller 

verdenssituationen. 

Desuden vil vi gerne indbyde til dagsmøde onsdag 5. april – 6. september - 4. okto-

ber og 1. november kl. 12.00.  

Medbring jeres madpakke så tager vi en snak om hvad vi skal næste gang. Skal vi på 

virksomhedsbesøg eller invitere en gæst ? Mød op og vær med til at bestemme akti-

viteterne. 

Øvrige aktiviteter er fastlagt således: 

Tirsdag den 25. april kl. 10.00 – klubbens standermast rejses. 

Torsdag den 27. april kl. 18.00 – forårssamling med spisning. 

Torsdag den 26. oktober kl. 18.00 – efterårssamling med spisning og valg til udval-

get. 

Tirsdag den 7. november kl. 10.00 – standermasten nedtages. 

Torsdag den 7. december kl. 19.00 – juleafslutning. 

Har du spørgsmål er du/i velkommen til at kontakte undertegnede eller en anden fra 

udvalget. 

Bjarne Eriksen 

Udvalgsformand 

Tlf. 64714727 - mobil 20213385. 

Hjælp til oprettelse på klubsystemet: 

Den 20. marts kl. 16 - 17 ved Kirsten Steensgaard. 

       Den 22. marts kl. 17 - 18 ved Kirsten Steensgaard. 

              Den 23. marts kl. 16 - 17 ved Kirsten Steensgaard. 
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Juniorafdelingen arrangerer årets bedste koncert i Assens! 

Kom og oplev den fantastiske M. C. Hansen og hans makker Jacob Chano i Assens 
Sejlklubs klubhus, Næsvej 25, den 24. marts kl. 19.00. 

M.C. Hansen kombinerer traditionel folk musik med moderne country og krydrer 
med sjove historier og anekdoter mellem numrene. 

Kom og få en hyggelig aften for kun 200,- kroner inkl. lækkert pølsebord. 

For alle medlemmer af søsportsklubberne i Assens, samt deres familier og nære ven-
ner. 

Med venlig hilsen Ungdomsudvalget 

mchansen.com 
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Nyt fra Havnelederen – Marts 2017  
  

 
 
 
 

SE INDLÆGSSEDDEL 



18 

 

Det sker i Assens Sejlklub 
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 NYTTIGE OPLYSNINGER: 

 
Klubhuset: 

Hans Petersen - tlf. 40 42 68 87 - klubhus@assens-sejlklub.dk 

Carsten Hansen - tlf.  22 74 11 71 - chullahansen@gmail.com  

 

Reservation af klubhus:   

klubhus@assens-sejlklub.dk 

 

Adresseændringer og indmeldelse:  

Klaus Bøggild - tlf. 40 16 94 10 - kasserer@assens-sejlklub.dk  

 

Plimsollerne:  Bjarne Eriksen - tlf.  20 21 33 85.   

 

Navigationsundervisning og Speedbådskørekort : 

Navn: Henrik Larsen - 40 16 73 08 - sejlerskolen@assens-sejlklub.dk  

 

Handicapmåler: 
Bjarne Simonsen -  tlf. 22 97 17 50 - bbsimonsen@gmail.com 

 

 

 

 

Assens marina hjemmeside - www.assens-marina.dk 

Sejlklubbens adresse: Næsvej  25, 5610 Assens 

Assens Sejlklubs hjemmeside - www.assens-sejlklub.dk 

Webmaster: 

På vej - webmaster@assens-sejlklub.dk   
 

Klubblad: 

Hans Petersen - Tlf. 40 42 68 87: klubbladet@assens-sejlklub.dk 

 

Klubbladet udkommer ikke i januar, juli og november. Deadline for indlevering af 

stof til bladet er den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.  

      Optagning og isætning  af både er Assens A.M.B.A. 

Så kontakt havnekontoret for nærmere - Tlf. 64 71 35 80 

mailto:klubhus@assens-sejlklub.dk
mailto:klubhus@assens-sejlklub.dk
mailto:kasserer@assens-sejlklub.dk
mailto:sejlerskolen@assens-sejlklub.dk
mailto:bbsimonsen@gmail.com
http://www.assens-marina.dk/
http://www.assens-sejlklub.dk
mailto:webmaster@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/klubblad@assens-sejlklub.dk
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  Assens Sejlklub 

Næsvej 25 

5610 Assens 

Returneres ved varig adresseændring 


