
  

 

NR. 3               APRIL 2015    41. ÅRGANG 

Foto: Alex J. R. 

Inden længe går den nye sejlsæson i gang. 

Husk standerhejsning 2. maj 2015 kl. 10. 
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Formand  ( G 17) 

 

Hans Petersen 

Tlf. 40 42 68 87 

formand@assens-sejlklub.dk   

 

Næstformand  ( C 39) 

 

Ejgil Jensen 

Tlf. 64 47 19 63 

n-formand@assens-sejlklub.dk  

 

Kasserer   (E 18 ) 

 

Hans Kristian Mors 

Tlf.  30 49 32 09  

kasserer@assens-sejlklub.dk 

 

Sekretær   

 

Kirsten Jensen 

Tlf. 64 47 19 63 

sekretaer@assens-sejlklub.dk 

 

Bladudvalg (D 80) 

 

Alex Juul Rasmussen  

Tlf. 40 35 41 20 

klubbladet@assens-sejlklub.dk 

 

Aktivitetsudvalget (ASA) 

(G25) 

Birthe Faurskov 

Tlf. 24 62 64 89 

aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk  

Materialeudvalget ( E 20) 

 

Bjarne Simonsen 

Tlf. 22 97 17 50 

materiel@assens-sejlklub.dk 

 

Klubhus-udvalget  

 

Lizzi Plauborg  

Tlf.  26 35 99 15 

 klubhus@assens-sejlklub.dk 

 

Ungdomsudvalget 

 

Lone Storgaard 

Tlf.  22 45 89 88 

ungdom@assens-sejlklub.dk 

KU Kapsejlads    

Richardt Busk Andersen 

 

Tlf. 61 28 51 10  

kapsejlads@assens-sejlklub.dk 

 

Uddannelsesudvalget 

 

John Svendsen 

Tlf. 30 64 25 51 

sejlerskolen@assens-sejlklub.dk 

mailto:formand@assens-sejlklub.dk
mailto:n-formand@assens-sejlklub.dk
mailto:kasserer@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/sekretaer@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/materiel@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/klubhus@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/ungdom@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/kapsejlads@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/sejlerskolen@assens-sejlklub.dk
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Fynsk Forår April 2015 

Den 24. marts havde alle Næsbrugere sat hinanden stævne - det halvårlige 

møde hvor vi alle informerer om planer om stort og småt. 

Fra kommunal side kunne man oplyse, at lokalplanen for området er vedta-

get og vil blive udført i den takt som behov og resurser måtte gå op i en 

samlet enhed. Det eneste punkt som synes at være uløseligt ligger syd for 

marinaen, nemlig den forurenede del af campingpladsen. Det er besluttet,  

at indkapsle forureningen med en gasmembran og en halv meter jord oven-

på. Gasudviklingen fra undergrunden skal dermed ledes væk gennem et 

kontrolleret ventilationssystem. For at systemet kan virke optimalt, er det 

nødvendigt, at kende byggeplanerne for campingpladsen. Omvendt siger 

man fra campingpladsen, at man ikke vil detailprojektere før sælger har vist 

vilje til at afhjælpe alle problemerne omkring forureningen. 

Vi har åbenbart udsigt til endnu en sommer med en 5-stjernet øjebæ i et af 

Assens Kommunes mest attraktive fritids/turistområder. 

April og Påske er starten på en sejlsæson og ved Standerhejsningen d. 2. 

maj lyder det officielle startskud. Her markerer vi ligeledes starten på det 

nye Ungdomsprojekt ”Vand og Unge” med navngivning af vore 2 nye Se-

ascape18 kølbåde. 

Der skal lyde endnu en opfordring til at støtte op omkring ungdomsarbejdet 

ved tegning af Supportkontrakter med Energi Fyn (se annonce). Det er min 

påstand at der ligger mindst 30.000 risikofrie danske kroner pr. år og venter 

på at blive plukket. 

Nu skal vi til sæbe, maling, polering og påskefrokost inden skuden skal 

tilbage i dens rette element (rækkefølgen kan måske varieres). Velkommen 

til et godt mandagshold til vedligehold af klubbens faciliteter. 

God arbejdslyst til alle og God Påske  

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

 

          Åbningstider: kl. 9 - 20 

Tæt på Marinaen 

Søndre Ringvej 10 

Tlf. 64 43 13 00   5610 Assens 

Flere hjælpere er velkomne i  

Assens Sejlklub Aktivitetsudvalg kaldet 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.  

Henvendelse: Birthe Faurskov (birthe_faurskov@hotmail.com) 

Husk Assens Sejlklubs hjemmeside: www.assens-sejlklub.dk 

 

Tank 

mailto:birthe_faurskov@hotmail.com
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Skippere søges  

til mandags sejladser 

Har du erfaring som sejler og har du tid og lyst til at sejle med forventningsfulde nye 

sejlere hver mandag, så har Assens Sejlklub brug for dig. 

Vi sejler med 2-3 nye sejlere i et fast team, gerne i din båd, men klubben råder også 

over både vi kan benytte. 

Vi sejler fra ca. 18.30 til 21, hvorefter  vi mødes til kaffe i sejlklubbens klubhus. 

Er der nogen der har erfaring og lyst til at tage rutinerede elever med hver mandag i 

klubbens nye sejljoller (Seascape 18), så tror jeg der er interesse for det. 

For alle gælder det, at I skal henvende jer til  

Henrik Helle (webmaster@assens-sejlklub.dk), for at få yderligere informationer. 

Torskespisning 

Kære laugsbrødre – det var med beklagelse at vi så os nødsaget til at aflyse 

årets spisning. Til gengæld er vi nu på forkant med næste års spisning, og 

kan oplyse at den finder sted lørdag d. 27. februar 2016. 

I kan allerede nu sende en forhåndstilkendegivelse til nedenstående mail-

adresse. Vi vil så sende en reminder når vi nærmer os tidspunktet for den 

endelige tilmelding med betaling (fastsat til fredag d. 12. februar). 

                                  

 

 

 

 

GOD SOMMER 

Køkkenholdet 

Mail: info@bodrive.dk  

mailto:info@bodrive.dk
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INFORMATIONSMØDE  

i SEJLERSKOLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu varer det ikke længe, før foråret kribler i os - og sejlsæsonen begynder. 

Sejlerskolen holder informationsmøde for nye elever, der ønsker at lære at sejle og 

evt. tage duelighedsbevis.  

Mødet holdes i klubbens lokaler  

mandag den 13. april 2015 kl. 19.00.  

Her bliver der orienteret om forløbet af undervisningen, bådførere bliver præsenteret 

og interesserede kan melde sig til sommerens undervisning. Klubben giver en kop 

kaffe. Vi forventer at mødet tager ca. 1 time. Kender klubbens medlemmer nogle, der 

er interesserede, er det blot at opfordre dem til at deltage i mødet eller kontakte sej-

lerskolen via John på telefon 30642551 eller mail sejlerskolen@assens-sejlklub.dk 

Vi glæder os til at få nye interesserede sejlere. 

Hilsen Sejlerskolen 

mailto:sejlerskolen@assens-sejlklub.dk
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Melvej 8 – 5610 Assens 

Tlf. 64 71 14 14 

ØSTERGADE 30 
Østergade 10 

TORVET 

Husk Standerhejsning 2015 

lørdag den 2. maj kl. 10 

                                      hvor alle klubbens medlemmer inviteres og hvor der  

                            efter standerhejsningen er gratis kaffe med blødt brød   

   og en lille en til halsen.  

                  Kl. 11 er der orientering om klubben for nye medlemmer.  

 

I forbindelse med standerhejsningen skal klubbens 2 nye  

Seascape 18  kølbåde døbes. 
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åbent  

i klubhuset 
Der vil være åbent for salg af smørrebrød, kaffe, te, øl og vand  

i klubhuset fra kl. 12-14 

Skærtorsdag, Langfredag og lørdag. 

3 stk. smørrebrød, en kop kaffe eller te 30 kr. 

De medlemmer der ønsker at købe smørrebrød skal  
skrive sig på lister samme dag senest kl. 10. 

Listerne bliver ophængt i gangen i klubhuset. 

Husk at medbragt mad også kan nydes i klubhuset og der  kan købes øl 

og sodavand til de billige klubhuspriser.  

Boat Show Fredericia Messehal C 

De to Seascape18 kølbåde blev 

som tidligere omtalt leveret i fe-

bruar. Importøren havde bedt om 

at måtte låne den ene af bådene til 

udstillingen. Til gengæld kunne vi 

få lidt ekstra tilbehør og lejlighed 

til at promovere projekt Vand og 

Unge på Boat Show. 

Vi hjalp med opstillingen og be-

mandingen og fik nogle gode ud- 

stillingsdage med mulighed for at fortælle om vores idé med bådene. 

Ungdomsafdelingen lykkedes endog med at arrangere et Tune Up stævne d. 6. og 7. 

juni hvor Sportsbådsklubben har meldt sin ankomst sammen med flere Seascape18 

sejlere. Når Richardt arrangerer er det selvfølgelig m. fuld pressedækning. 

Desværre var loftshøjden i hallen ikke til en  

Seascape 18 mast. 
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Planlagte sejladser i 2015: 

Aftensejladser forår: Tune Up: d. 19/4, og herefter alm. aftensejlads d. 22/4, 29/4, 

6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 24/6. 

Aftensejladser efterår: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, søndagene d. 13/9 og 20/9. 

Dyvig tur/retur: d. 20. – 21. juni. 

Bågø rundt d. 26. september. 

Klubmesterskabet d. 10. og 11. oktober. 

Som billedet herover viser, er det smukt, sjovt og spændende at deltage i Assens 

Sejlklubs kapsejladser. 

Så når I nu læser dette i klubbladet, eller på hjemmesiden, skal I unde jer selv og 

jeres besætning, at få disse oplevelser med også. Den økonomiske side af sagen 

kan I se herunder. Vi holder tilmeldingsgebyrerne på et absolut minimum, da der 

ikke skal spindes guld på projektet; men derimod håber kapsejladsudvalget på øget 

interesse for kapsejlads. 

For de deltagere der har sejlet i Assens gennem de seneste år, er der nok ikke de 

store revolutioner. Vi holder os til de vel afprøvede ideer fra tidligere sæsoner. Så 

vi mødes i klubhuset kl. 18.00 til skippermødet, og 1. start er kl. 19.00. 

KAPSEJLADS 2015  

Fra kapsejladsen Bågø rundt 2014  
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KAPSEJLADS 2015  

Tilmelding: 

 

 

Beløbet overføres til sejlklubbens konto: 6850-0000369910, via netbank e.lign. 

Bådtype:_________________________ 

Bådnavn:_________________________ 

Sejlnr.:___________________________ 

Ejer:_____________________________ 

Certifikat: ________________________ 

Til- og framelding af sejlads med spiler, gældende for hele 2015: 

Dog ikke for Dyvig og Bågø Rundt sejladserne. 

 

 

Aftenkapsej-
lads 
Forår = 175,- 

Aftenkapsej-
lads 
Efterår = 175,- 

Dyvig tur/
retur 
100,- 

Bågø 
rundt 
75,- 

Alle sej-
ladser 
450,- 

Total 

Sæt kryds 
her 

Sæt kryds her 
Sæt kryds 
her 

Sæt 
kryds her 

Sæt kryds 
her 

  

Skriv beløb Skriv beløb 
Skriv be-
løb 

Skriv be-
løb 

Skriv be-
løb 

  

  Med Uden 

Kryds af     

Måltal 
GPH 

    

Kopier venligst hele ”Tilmeldings boksen”, og send til Maiken Madsen: 

percivalmadsen@gmail.com 
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Pinseturen 2015 
Lørdag d. 23., søndag d. 24. og  

mandag d. 25. maj. 

 

Assens Sejlklub har igen i år lånt Kolding Bådelaugs klubhus i Kolding Ma-

rina Syd og ASA har grillkullene klar lørdag kl. 18 til fælles hygge med 

medbragt mad og drikke (husk at medbringe en grill). 

  

Søndag morgen er  der  fælles morgenbord (udgifter  til morgenbrød deles 

vi om).  

I næste nummer af klubbladet kommer der nærmere information om  

arrangementet de pågældende dage. 

Skulle nogen have lyst til lidt kapsejlads eller sejltrim undervejs, foreslår vi 

mødetidspunkt kl. 11 om lørdagen i klubhuset. 

 

I tilfælde af dårligt vejr (mere end 10 m.sek.) vil en eventuel aflysning være 

slået op i klubhuset. 

Vel mødt til nogle hyggelige sejlerdage 

hvor vi  

skal se  

pinsesolen  

danse 
 

Med venlig hilsen ASA 
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Nyt fra Havnefogeden 

Marts og April 2015 
 

Så er BOAT SHOW 2015 vel overstået og vi forven-

ter at udbyttet bliver ca. 10 – 15 nye lejere/ejere, som 

i den kommende tid vil lægge deres både i marinaen. 

For første gang i Nyt fra Havnefogendes historie, 

vises her et billede fra udstillingen, hvor de stolte 

fædre poserer, i form af Per Møller – fra bestyrelsen 

og undertegnede.     

Den nye bådtransportvej, for enden af marinaen, for-

ventes færdig lige efter påske, og kommunen har heldigvis fundet anvendelse til resten af 

slagger fra den gamle bukkeplads. 

Det er også lykkedes at få en aftale i stand med EnergiFyn omkring etablering af en lysleder 

forbindelse, hvilket betyder at hastigheden på vores trådløse internet, i løbet af de næste par 

måneder, vil kunne komme op på over 100 Mbit/s, eller hvad der svarer til mindst 10 gange 

hurtigere forbindelse, end vi har i dag. 

Vi har valgt at lukke op for strømmen samt masteskurene før tid, da den dejlige sol har lok-

ket de første bådejere ned på marinaen, hvilket udlån af slibemaskiner vidner om. Vi har for 

øvrigt indkøbt yderligere en slibemaskine, så der nu står 2 ved marina kontoret og 2 ovre i 

det røde hus på bukkepladsen. Nøgle og skiver til maskinerne hentes fortsat på kontoret.   

Vandet er i første omgang åbnet på broerne A, C, E, G samt ved alle landinstallationer. 

Kommer frosten hårdt tilbage bliver ovennævnte desværre lukket igen. 

Når båden skal i vandet og man ikke kan en hverdag, vil følgende 3 lørdage kunne benyttes:  

18. april  2. maj  16. maj 

Listen, som man skriver sig på, befinder sig på indersiden af døren til det gamle masteskur. 

I marts måned har vi ingen faste åbningstider, men er ofte på marinaen. 

I april måned vil marinakontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage samt i 

alle 5 påskedage fra d. 2. til 6. april.  

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 
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Vild med vand 
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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
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
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 


