
  

 

NR. 1               FEBRUAR 2016    42. ÅRGANG 

Svømning den 24. januar og den 28. februar  er aflyst. 

 

 

Husk foredrag torsdag den 28. januar kl. 19  

med Bent Damsbo. Se side 6. 

Godt Nytår 
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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  

Jørn Strand Nielsen 

Tlf: 29 43 10 33 

kasserer@assens-sejlklub.dk  

Sekretær   

 

Kirsten Jensen 

Tlf. 64 47 19 63 

sekretaer@assens-sejlklub.dk 

Aktivitetsudvalget  

(ASA) (G25) 

Birthe Faurskov 

Tlf. 24 62 64 89 

aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk  

Ungdomsudvalget 

 

Lone Storgaard 

Tlf.  22 45 89 88 

ungdom@assens-sejlklub.dk 

Klubhus-udvalget  

 

Formand: Hans Petersen 

Tlf: 40 42 68 87  

 klubhus@assens-sejlklub.dk 

Materialeudvalget (E 20) 

 

Bjarne Simonsen 

Tlf. 22 97 17 50 

materiel@assens-sejlklub.dk 

Bladudvalg (D 80) 

 

Alex Juul Rasmussen  

Tlf. 40 35 41 20 

klubbladet@assens-sejlklub.dk 

KU Kapsejlads    

Erik Kulavig 

Tlf:  21 22 65 06 

kapsejlads@assens-sejlklub.dk 

Uddannelsesudvalget 

Jess Jørgensen 

Tlf: 26 22 37 63 

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/ungdom@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/materiel@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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Godt nytår 2016 

G odt i gang med at føre nytårsfortsætterne ud i livet eller i 

hvert fald med at finde forklaringer på, hvorfor de ikke 

kan lade sig realisere? Vintervejret inspirerer måske heller ikke 

til at tænke på planerne til søs for den kommende sæson. Er der 

nogen der har set solen for nylig? Det er således tid, at få klaret 

de opgaver som skulle fixes ved først givne lejlighed. 

Som man måske har bemærket, er Sejlklubbens hjemmeside lidt mangelfuld 

p.t. og bestyrelsen arbejder med flere muligheder for en fornyelse, således at 

den bliver en del af klubadministrationen. Et meget spændende projekt, hvor 

diverse aktiviteter og nyhedsmails, sms-beskeder (på fynsk: ebeske) m.v. sæt-

tes i system, således at afdelingerne selv sørger for opdatering og formidling 

af nyheder. Et af kriterierne for succes vil dog blive, at alle medlemmer for-

pligter sig til at have en gyldig e-mail adresse og eller mobiltelefonnummer 

tilgængelig for klubben. Det er ikke en afløser for klubbladet, men det er sik-

kerhed for at hurtige beskeder når ud til alle til rette tid. 

Det vil blive en stor opgave, og alternativt vil vi prøve at give den 

”eksisterende” hjemmeside en livsforlængende behandling, men vi vil fortsat 

stille krav til medlemmerne om elektroniske adresser som nævnt, hvis man 

ønsker at hæve informationsniveauet. Send en e-mail med din accept og skriv 

herpå dit mobilnummer. Sendes til formand@assens-sejlklub.dk hurtigst mu-

ligt. Vi efterlyser i øvrigt gode ideer til en ny hjemmeside. Er der nogle som 

kan/vil bidrage til opbygningen? 

Køkkenet bliver nu tilgængeligt for alle medlemmer med den blå klubdørs-

nøgle. Bruger man af øl/vand/kaffe-beholdningen lægges aftalte penge i 

kassen. Høflig og reel selvbetjening. 

 

Jeg ser frem til endnu et spændende år med nye tiltag og et godt klubliv.  

 

Af:  

Hans 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 

 

Tank 

 

 

Følg Assens Sejlklub  

på Facebook 
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Julefrokosten 
Den 12. december 2015 var 42 af klubbens medlemmer 

samlet i Assens Sejlklub for at holde julefrokost.  

Det blev en rigtig dejlig og festlig eftermiddag og aften, for nogle, med læk-

ker  veltillavet mad fra Kjærs Køkken (måske lige undtaget medisteren). 

Stemningen var og blev høj. Alle hyggede sig gevaldigt. Helt sikkert en suc-

ces, som det er værd at overveje at gentage til næste jul. 
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Kom til et spændende 
foredrag i Assens Sejlklub 
torsdag d. 28. januar kl. 19 

 

 

Else Høbye og Bent Damsbo har i sommeren 2015 været på et 3 

måneders sommertogt rundt i Den Botniske Bugt: Op langs Sve-

riges kyst til Haparanda, tilbage langs Finlands vestkyst, over 

Ålandsøerne og tilbage til Danmark/Assens. 

De fortæller om hvilke forberedelser der skal gøres før et sådan 

togt, og om oplevelser og erfaringer fra turen.  

 

Foredraget krydres  

med skønne  

billeder fra turen 

 
Der bliver naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål og evt. bi-

drage med egne erfaringer i relation til foredraget. 

 

    Mød op i klubhuset denne torsdag 

og blive inspireret til selv at tage på togt. 

 

Mvh. 

Assens Sejlklubs Aktivitetsudvalg 

 

NB: Det er muligt denne aften at købe kaffe med kage, øl og sodavand. 
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Aut. El-installatør 

John Pedersen A/S 

Melvej 8, 5610 Assens 

Tlf. 64 71 14 14 

www.jp-assens.dk 

ØSTERGADE 30 
Østergade 10 

TORVET 

Denne plads kan blive din! 

Åbent køkken i klubhuset 

På generalforsamlingen nov. 2015 vedtog man at klubbens køkkenfaciliteter skal 

være åbne for alle medlemmer. Fra mandag d. 25 jan. er døren fra klublokalet til 

køkkenet forsynet med en lås tilsvarende låsen i døren fra gangen til klublokalet. 

D.v.s. den almindelige blå medlemsnøgle kan benyttes. 

Faciliteterne i køkkenet kan benyttes på eget ansvar. Betaling for øl/vand/kaffe er-

lægges i aftalte penge i ”kassen”. 

Korttidsopbevaring af fødevarer i køleskabet kan accepteres, hvis man forsyner va-

rerne med ejernavn og sidste brugsdato.  

Den blå medlemsnøgle udleveres til medlemmer mod depositum 50 kr. og evt. 10 kr. 

i porto. Nøglen kan rekvireres mod forudbetaling.   

Email: formand@assens-sejlklub.dk. Betalingsmåde anvises på bekræftelsen. 

Bestyrelsen januar 2016. 

http://www.jp-assens.dk
mailto:klubhus@assens-sejlklub.dk
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Kære Laugsbrødre 

 

Så skal vi endnu engang minde Jer om  

TORSKESPISNING 

Lørdag d. 27. februar 2016 kl. 13.00 

Der tilbydes en fyldig 3 retters menu,  

hvor der naturligvis indgår torsk og andet godt.  

Endvidere serveres en specialfremstillet Grønlandsk drik. 

 

Prisen er kun 125 kr. pr. deltager. Øl, snaps og andre drikkevarer kan købes til rime-

lige priser. 

Tilmelding og betaling senest søndag d. 21. februar 2016. Du tilmelder dig ved at 

skrive en mail til Bo. G. Jørgensen info@bodrive.dk og indsætte 125 kr. pr. deltager 

på reg. nr. 6850, konto nr. 369910.  

Husk at skrive navn, telefonnr. samt antal deltagere på overførslen. 

Uanset antal tilmeldinger vil torskespisning 2016 blive gennemført. 

 

Køkkenholdet 

Mail: info@bodrive.dk 

mailto:info@bodrive.dk
mailto:info@bodrive.dk
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Kontingent 2016 
Kontingent satserne for 2016 er som følger: 

Familie kontingent 1.025 kr. • Pensionist familie 625 kr. • Senior kontingent 790 kr. • 

Aktiv pensionist 460 kr. • Gast/Støtte medlem 530 kr. • Juniorer 80 kr. • Indmel-

delse/rykker gebyr 75 kr. For at kunne få pensionist-rabatten skal man være fyldt 65 i 

2015 eller før og have været medlem af sejlklubben i mindst 10 år. 

Med venlig hilsen  

Kassereren 

Assens Sejlklub gentager successen fra  

tidligere år 

og inviterer til  

Spiseaften 

i klubbens lokaler på Næsvej 

den 10. febr. kl. 18 
2 af klubbens medlemmer har tilbudt at lave aftensmad til max 30 

personer, så skynd dig at tilmelde dig, der er stadig ledige pladser. 

Pris pr. person:  50 kr., børn under 12 år: halv pris. 

Menuen: ”surprise”, (kan oplyses ved henvendelse til Lotte). 

 

Tilmelding senest den 5. febr. til: 

Lotte: duen.assens@gmail.com   Tlf: 3068 8358 

mailto:duen.assens@gmail.com
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Så er 

navigationsundervisningen 

godt i gang… 
 

Vinterundervisningen med den teoretiske del af Duelighedsbeviset er nu rigtig godt i 

gang med 12 kursister. Der er undervisning hver torsdag aften i tidsrummet 19.00-

22.00, hvor undervisningen følger Søfartsstyrelsens krav til pensum. 

Undervisningen er skræddersyet nye fritidssejlere og vi lærer noget om søvejsregler, 

navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer og 

beskyttelse af havmiljøet. I øjeblikket arbejder vi meget med søvejsregler og opgaver 

i søkortet. Derudover skal vi på ekskursion til Forsvarets Operationscenter i Århus 

(SOK) i januar måned ligesom en natsejlads i Lillebælt er en del af undervisningen. 

Der er god stemning på holdet og gennem oplæg, opgaver, dialog på klassen og 

hjemmeopgaver arbejder vi os støt og sikkert i havn og bliver dermed klar til prøven i 

foråret. 

Her nedenstående kan du jo prøve dine egne færdigheder af med denne lille 

opgave, som holdet netop har løst: 

Find tid, sejlet distance og sejlet fart når logvisningen kl. 08.04 er 42,7 og logvisnin-

gen kl. 11.40 er 51,7.  Og skal du have svaret, er du velkommen til at fange en af 

kursisterne eller kikke på opslaget i klublokalet, hvor dette vil være på tavlen i ugen 

efter udgivelsen af klubbladet. 
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Svømning 
i Tommerup Svømmehal i 2016 på følg. datoer:  

3/1, 10/1, 17/1, 31/1 

7/2, 14/2, 21/2, 6/3, 13/3 og 27/3 fra kl 10-11. 
 

*   NYT!       NYT!       NYT!   * 

Nøglen til svømmehallen hænger i en nøgleboks lige inden for indgangs-

døren. For at få nøglen skal man indtaste koden: 5610.  

Husk at nulstille koden når man har taget nøglen ud af nøgleboksen, så 

uvedkommende ikke kan genbruge koden.  

Det er gratis at deltage.  

Skulle du selv have lyst til at få Duelighedsbeviset, så kom forbi og se hvad vi laver 

eller kontakt formanden for uddannelsesudvalget – se telefonnummer side 2 i bladet. 

Henrik Larsen 

Underviser 
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 NYTTIGE OPLYSNINGER: 

 
Klubhuset: 

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

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

 

Reservation af klubhus:   

klubhus@assens-sejlklub.dk 

Adresseændringer og indmeldelse:  

Jørn Strand Nielsen - tlf. 30493209 - kasserer@assens-sejlklub.dk  

 

Tilknyttet sejlklubben: 

Plimsollerne:  Niels Julsrud - tlf. 21463506.   

 

Navigationsundervisning og Speedbådskørekort : 

Jess Jørgensen - 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: 

På vej - webmaster@assens-sejlklub.dk   
Klubblad: 

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

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

På vej!: 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 


