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Februar 2015  
Godt i gang i det nye år ? Hvor blev vinteren af ? Ja det er et par spørgsmål, 

som man i Assens Havn og By kan supplere med debatten om træflis og nisse-

huer. Der er masser af stof til pressen, men det synes måske nok lidt trivielt 

fortsat at læse om problemer som ikke ”findes”, men til stadighed er til gene 

for befolkningen. 

Nu er dagen imidlertid forlænget mærkbart og lige pludselig er det påske med 

udsigt til endnu en fantastisk sejlsæson. 

Efter opbakningen fra generalforsamlingen har vi effektueret indkøbet af de to 

SeaScape 18 både og i skrivende stund arbejder vi med salg af reklameplads, 

partnerskaber m.v. Spændende om vi kunne stjæle lidt af opmærksomheden i 

den positive retning omkring havnefronten. Det har i Dansk Sejlunion udløst 

lige fra lykønskninger (heldigvis de fleste) til bemærkninger om hvor 

”fucking dumt” man agerer i provinsen, når Unionen nu netop lige har udvalgt 

den helt rigtige klubbåd og stiller finansiering til rådighed. Det hele til en pris 

der ville blive den dobbelte af vort budget og med både, som kun kan håndte-

res af voksne.  

Vi stiller den ene båd til rådighed for sælgeren på Bådmessen i Fredericia, 

som finder sted sidst i feb. Inden da har Richard og Henrik aftalt en prøvesej-

lads sammen med rutinerede SeaScape sejlere fra Århus Sejlklub omkring d. 

20. feb. hvis der ikke er is på vandet.  

Det vil blive meget interessant at mødes med opponenterne på messen, hvis 

de da ellers kan navigere i provinsen. 

Vi kan fortsat bruge alle de FynskSupportEl kontrakter der kan blive til os. 

Fra 1. april kan man ligeledes tegne Naturgaskontrakter. Fortsættelse følger i 

næste nummer. 

Vi ser frem til en ultrakort februar og måske ses vi på bådmessen i Fredericia.  

 

Hans L. Petersen  
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Åbent hverdage 9-17, lørdage 9-13 

Eneste lokale dagligvare butik  

 

 

          Åbningstider: kl. 9 - 20 

Tank 

Bageren 

Tæt på Marinaen 

Søndre Ringvej 10 

Tlf. 64 43 13 00   5610 Assens 

Se Facebook  

 

ASSENS SEJLKLUB 

Husk Assens Sejlklubs hjemmeside: www.assens-sejlklub.dk 
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Lørdagsåbent i klubhuset 

ASA genoptager efter ønske fra sejlklubbens medlemmer traditionen med lørdags-

åbent i klubhuset hen over vinteren. Vi har besluttet at holde lørdagsåbent hver 2. 

lørdag. Disse lørdage vil der være repræsentanter fra ASA, der sørger for salg af kaf-

fe/te m.m. fra kl 14 -16. 

Så læg turen forbi marinaen og tilse din båd, og kig forbi klubhuset 

og få en god sejlersnak og måske gode ideer til den kommende sej-

lersæson/det kommende sommertogt.  

Der vil kunne købes kaffe/te m.m. på følgende lørdage mellem kl. 14 

og 16: Lørdag den 14/2, 14/3 og 28/3 hvor der vil blive en erfarings-

udvekslingsdag/inspirationsdag idet Birthe Faurskov og hendes mand 

Steffen vil fortælle om en sejltur til Rügen også Bent Damsbo og 

Anita og Otto Malmose vil komme og fortælle om nogle af deres sejlture. 

 

NYT fra ASA 

Vi er i ASA i øjeblikket 5 udvalgsmedlemmer, der planlægger de sociale arrangemen-

ter i klubben. Vi holder 6-8 møder om året og fordeler opgaverne mellem os og evt. 

andre hjælpere. Flere hjælpere er velkomne. 

Vi har p.t følgende arrangementer planlagt: 

Påskesalg i klubhuset, hvor  man kan bestille smørrebrød. Mere herom i mar ts-

nummeret af bladet. 

Grill/madkurv aften i forbindelse med standerhejsning den 2. maj. 

Pinsetur med vejledende tilmelding. Vi vil i år  lave vejledende tilmelding til pin-

seturen, og såfremt der tilmelder sig børnefamilier, vil vi lave tiltag for børnene. Så 

tilmeld jer.  

Sct. Hans aften i klubhuset. 

Tur til Haderslev i forbindelse med Jazzfestivalen i september .  

Muligt 1-2 arrangementer mere i sejlklubben med ASA som arrangør.  
 

Specielt for børnefamilier 

Hvis der er en forælder, der kunne tænke sig at være med til at arrangere noget spæn-

dende for børnene og evt. kommende ture specielt for børnefamilier, eller I bare har 

en god ide, må I meget gerne henvende jer til mig på til 24626489 eller ASAs e-mail 

aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk. Det ville være dejligt, hvis vi sammen kunne få 

gjort lidt mere for nuværende og kommende børnefamilier i Assens sejlklub. 

Hilsen ASA 

Birthe Faurskov (birthe_faurskov@hotmail.com) 

mailto:aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk
mailto:birthe_faurskov@hotmail.com
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Fra afgående KU-formand 

først med det sidste 

Enkelte medlemmer har med god ret klaget over den højst ufuldstændige of-

fentliggørelse af resultaterne af klubbens kapsejladser forår og efterår 2014. 

Hædres dem som hædres skal, hedder det, og derfor kommer de med her: 

Efterår: 

Første start første løb: 

1. Romanee 

2, Woodstock 

3. Maja 

 

Første start andet løb: 

1. Roars Ark 

2. Dehl-luxe 

3. Jela 

 

Anden start: 

1. Vi-to 

2. Raptus 

3. Trim 

Forår: 

Første start første løb: 

1. Martha 

2. Romanee 

3. Woddstock 

 

Første start andet løb: 

1. Roars Ark 

2. Pecival 

3. Sailor 

 

Anden start: 

1. Trim 

2. Vi-to 

3. Vagabond 
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Melvej 8 – 5610 Assens 

Tlf. 64 71 14 14 

ØSTERGADE 30 
Østergade 10 

TORVET 

Mandagshold 
Vi er en lille gruppe sejlere, som er gået ud af arbejdsmarkedet og synes, at det kunne 

være hyggeligt at mødes en gang ugentligt i sejlklubben til en kombination af praktiske 

arbejdsopgaver og socialt samvær. 

Den første opgave kunne være at give klubbens kølbåd Epoke en grundig overhaling og 

få den rigget til med den ”nye” mast. Desuden trænger vores borde/bænke-sæt til en gang 

maling osv. osv. 

Vi vil mødes første gang i midten af februar (16. feb.). Der vil vi drøfte, hvordan det kan 

gribes an og hvilke muligheder vi har for at organisere det.   

Når vi er kommet lidt i gang, vil der helt sikkert være mulighed for at flere interesserede 

kan deltage. 

Skriv til:  materiel@assens-sejlklub.dk for mere info. 

Lars B. Petersen, ”Rosalina” 

mailto:materiel@assens-sejlklub.dk
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Vinteren er til at se ende på og vore nye ungdomsbå-

de 2 stk. SeaScape 18 er leveringsklare. Som en lille 

appetitvækker bringer vi her nogle fotos og fakta. 

Kig ind på hjemmesiderne: 

http://18feetcruising.blogspot.dk/ 

www.seascape18.com 

eller søg med google efter seascape18 og find masser af information om både-

ne og designerne. 

 

 Fakta: 

 LOA: 5,50 m 

 Displ.: ca 450 kg 

 B. max<.. 2,40 m 

 Draft: 0,15 til 1,5 m 

 Kølvægt: 125 kg 

 Konstruktion: Glas/polyester på honeycomb 

 Mast: 7,4 m 

 Storsejl: 14,5 m2 

 Std. Fok: 8,5 m2 

 Hårdtvejrsfok: 7,5 m2 

 Gennaker: 32 m2 

http://18feetcruising.blogspot.dk/
http://www.seascape18.com


9 

 

Nyt fra Havnefogeden 

Februar 2015 
Normalt plejer jeg ikke at skrive et nyhedsbrev i februar, men da vi her i Marinaen ikke 

kan fordrage ordet plejer, så giver det sig selv, vi skal have et nyhedsbrev - så her kom-

mer det! 

Denne vinter har indtil videre været utrolig mild, men til gengæld meget våd, da tempe-

raturen stort set har befundet sig over 0 grader. Selv de bådejere der af den ene eller an-

den grund, har ventet med at komme på land til december og januar, har kunnet benytte 

vores højtryksspuler. 

Ellers er de sidste par måneder gået med at få årsregnskabet på plads samt afholdelse af 

generalforsamling, hvor der bl.a. blev valgt 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen. 

Her i starten af februar begynder den årlige bankning af nye pæle, som erstatning for de 

23 der knækkede i november, da vi testede dem. Der vil også blive sat pæle i til en tilsva-

rende lavbro som den, der blev bygget foran mastekranen, men denne gang skal den byg-

ges ud fra B-broen.  Samtidig planlægger vi at nedlægge de 2 nærmeste pladser foran 

dieseltanken, så der bliver bedre plads at vende på, når man har været inde og tanke. 

Projekteringen af de 2 spulebåse samt udvidelsen af masteskuret, på det nye 700 m2 flise-

belagte område, forløber planmæssigt, da vi allerede har fået byggetilladelse fra kommu-

nen. 

Kommunen har etableret den nye vejføring af Næsvej, og har i den forbindelse kunnet 

genbruge ca. 2/3 del af vores sorte slagger, fra den gamle bukkeplads. Vi arbejder fortsat 

hårdt på, at den sidste 1/3 del bliver genbrugt til den nye bådtransportvej, der kommer til 

at løbe parallelt med den nye vejføring.  

 

HUSK at der er BOAT SHOW 2015 i Fredericia i perioderne 27/2 til 1/3 samt 5/3 til 8/3.  

Marinaen ligger inde med nogle rabatkort på 25 kr. der gælder alle dage, samt frikort der 

kun gælder torsdag d. 5. februar, hvis det har interesse. Ring for nærmere aftale. 

 

Der vil fortsat være lukket for strømmen i februar og marts, dog åbnes der den sidste 

weekend i hver måned for opladning af batterier. Vandet vil være lukket, så længe der er 

frost. Masteskurene bliver aflåst til og med marts, men har man behov for at få åbnet, så 

kontakt havnefogeden i god tid. 

Hvis man ønsker at få kontakt med marinaen imellem den 1. februar - 1. april så ring på 

mobil 21 69 15 67, da kontoret holder delvis lukket. Vi vil typisk være på marinaen 1-2 

dage om ugen i vinterperioden.   

 

Venlig hilsen  

 

Alex Hansen 

Havnefoged 



10 

 

 Torskegilde 
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 NYTTIGE OPLYSNINGER: 

 
Klubhuset: 

 Lizzi  Plauborg - tlf.  26359915 -  klubhus@assens-sejlklub.dk 

 Carsten Hansen - tlf.  22741171– chullahansen@gmail.com  

 

Reservation af klubhus:   

Lizzi  Plauborg - tlf.  26359915 -  klubhus@assens-sejlklub.dk 

Adresseændringer og indmeldelse:  

Hans Kristian Mors - tlf.  30493209 - kasserer@assens-sejlklub.dk  

 

Tilknyttet sejlklubben: 

Plimsollerne:  Niels Julsrud - tlf. 21463506.   

 

Navigationsundervisning og Speedbådskørekort : 

John Svendsen  - tlf. 30642551 - sejlerskolen@assens-sejlklub.dk  

 

Handicapmåler: 

Bjarne Simonsen -  tlf. 22971750 - bbsimonsen@gmail.com 

 

 

 

 Assens marina hjemmeside - www.assens-marina.dk 

Sejlklubbens adresse: Næsvej  25, 5610 Assens 

Assens Sejlklubs hjemmeside - www.assens-sejlklub.dk 

Webmaster: 

Henrik Helle – Tlf. 60601510 – mail: webmaster@assens-sejlklub.dk   
Klubblad: 

Alex Juul Rasmussen – tlf. 40354120 : klubbladet@assens-sejlklub.dk 

Hans Petersen - Tlf. 40 42 68 87 – mail: formand@assens-sejlklub.dk   

Henrik Helle – Tlf. 60601510 – mail: webmaster@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
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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
mailto:formand@assens-sejlklub.dk
mailto:webmaster@assens-sejlklub.dk
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  Assens Sejlklub 

c/o Hans Kristian Mors 

Årøvænget. 10  

5610 Assens 

Returneres ved varig adresseændring 


