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Nyt fra formanden
Kære Medlemmer!
Godt nytår til alle medlemmer og velkommen til et nyt årti – 20’erne med masser
af muligheder. Vi har lukket bogen for sæson 2019 som vil blive husket som en
middelgod sommer, det vådeste efterår i mands minde og varmerekord for januar. Vi har haft en lille netto tilbagegang af medlemmer. Tilgangen af nye
medlemmer var ca. 80, men der var ca. 90 der meldte sig ud. Heraf mange aktive
mellem 25 og 60. Til gengæld er antallet af unge mellem 19 og 24 år tredoblet!
Projekt ”Flere Unge på Vandet” med indkøb af 2 x J80 både har virket.
Velkommen til alle jer nye medlemmer i klubben. Se mere inde i bladet beskrivelser af alle de aktiviteter I kan deltage i.
Vi har masser af vinteraktiviteter i Sejlklubben – styrketræning/vintersejlads i ungdomsafdelingen, gymnastik for voksne mænd. Hertil kommer kurser i Navigation,
Yactskipper 3, VHF kursus, - hvis der er behov og tilslutning nok. Arrangement udvalget har klaret Julebanko, Nytårsfrokost og planlægger klubaftner med
spændene aktiviteter og foredrag fra fjerne kyster, pasning af motor, trimning af
sejl og meget mere hen over foråret. Følg med på hjemmesiden og Facebooksiden
Kolding Sejlklub.
Tusind tak til de mange frivillige der står bag sejlklubbens mange aktiviteter. Vi får
bruge for alle kræfter også i 2020.
Kolding Sejlklub har også i denne sæson markeret sig på vinderpodierne ved forskellige stævner, især Folkebådene har været aktive, - Kolding Sejlklub med
Skipper Per Jørgensen og besætning Peter Secher og Carl-Otto Hedegaard fik for 3.
år i træk et sæt sølvmedaljer ved årets Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd. 3. pladsen blev besat af endnu en skipper fra Kolding Sejlklub, Heines Nielsen.
Kolding Sejlklub med skipper Per Jørgensen og besætning Kristian Hansen og Jørgen Pondus Overgaard vandt Guld Pokalen ved Nordic Gold Cup 2019Folkebådenes Verdensmesterskab.
Frederikke kom med i sølvfeltet ved sommerens Europamesterskab for optimister
i Frankrig og ved årets DH-DM i Juelsminde tog Kolding Båden Ærøpigen med skipper Frank Eriksen Guld og båden Pilgrim med skipper Thomas Kudahl tog sølv.
Stort tillykke til jer alle.
Aktivitetskalender for sæson 2020
Vi er allerede i gang med forberedelserne til sæson 2020 og årets første store arrangement, Torskegildet, er netop afsluttet. Som sædvanlig afviklet med stor
succes og glade sejlere.
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Nyt fra formanden
Inden sejlersæsonen rigtig skydes i gang afholder vi Generalforsamling den 12.
marts og Standerhejsning den 19. april. Kom og hør, hvad der sker i Klubben, deltag i debatten og vær med til festen, når det hele starter.
Sejlerskolen, Pigesejlerne, Kapsejlerne og KS Ungdom holder Introduktions-aften
hen over foråret. Se kalenderen på Kolding Sejlklubs facebooksider, hjemmeside
kalender og hjælp os med at sprede budskabet videre til jeres familie og venner,
skolekammerater og kollegaer. Vi tager godt imod alle, der vil lære at sejle eller
starte i ungdom med et langt liv på vandet.
Kolding Sejlklub er tildelt værtskabet for DS Grand Prix stævnet for optimister og
joller som afvikles den 16-17 maj 2020. Vi håber på deltagelse af 200 både eller
flere og vi har bruge for en masse hjælpere på vandet og på land. Reserver allerede nu denne weekend i kalenderen som deltager, frivillig eller gæst.
Også i år holder Kolding Sejlklub åbent hus på Havnens dag den 13. juni under Vild
med Vand projektet, hvor en masse af havnens og fjordens aktører vil vise, hvordan man gør drømmen om at komme på vandet til virkelighed.
Som et nyt initiativ vil Kolding Sejlklub vil i samarbejde med GoSail promovere Kolding firmaevents med betalende kunder/sponsorer/samarbejdspartnere, hvor
GoSail leverer ledelse og professionel afvikling i KS’s både eller GoSail både
Den 10. juli fejres 100 års dagen for Genforeningen. I den anledning ankommer
Kongeskibet Dannebrog med Dronningen til Kolding den 9. juli. Kolding Sejlklub vil
samle en eskadre af både der kan sejle ud og byde velkommen.
Tak på forhånd til de mange frivillige der melder sig for at afvikle alle disse arrangementer.
Følg med i Bøjen og på Kolding Sejlklub hjemmeside og Facebook om alle aktiviteterne.
Nyt om Marina City
Det forventes at Miljørapporten (VVM-rapporten) og lokalplanforslaget for Marina
City er klar til offentlig høring før sommerferien og at den endelig godkendelse af
miljørapport og vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg kan ske efter sommerferien 2020.
Følg med på https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/marina-city/
Vigtig information til alle medlemmer!
Kolding Sejlklub er i gang med at forny vort medlems- og økonomisystem fra 1998.
Vi har valgt systemet Conventus www.conventus.dk . Det får betydning for alle
medlemmer som en klar forbedring af vores klubadministration. Se mere inde i
bladet og på vores hjemmeside efterhånden som vi starter systemet op.
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Nyt fra formanden
God sæsonstart 2020
Jeg og den samlede bestyrelse ønsker alle Kolding Sejlklubs medlemmer en god
sæsonstart. Vi ses på vandet, på havnen eller i klubhuset.
Med venlige Sejlerhilsner Formand
Arndt Hovald Nørgaard

3

Kolding Sejlklub
Dokvej 1 · 6000 Kolding · tlf. 75539941
www.koldingsejlklub.dk
E-mail: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk
Stiftet 1881 Anerkendt af industriministeriet Medlem af Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund
Tryk: From-grafisk as
Forretningsudvalg

Kontortid:

Arndt Nørgaard
Formand
2985 7445

Marianne Okkels Skov
Næstformand/Redaktør
5252 0424

Poul Skovgaard
Kasserer
7550 9405

Arndt.norgaard@gmail.com

moskov@live.dk

pskovgaard@deloitte.dk

Øvrige bestyrelse

Dan Østergaard
Sejlerskolen
2856 2427
daoe@live.dk

Flemming Riggenstrup
Handicap
2020 9862
flemming@rigenstrup.dk

Henrik Olesen Ungdomsafdelingen
6177 1148
ksungdom@gmail.com

Tirsdagog onsdag
kl. 16.30 - 17.30
December
og januar
dog kun tirsdag
Ferielukket
Uge 28-29-30

Niels Henrik Hove
Kapsejlads
2122 4728
hove1944@gmail.com

Øvrige

Ubesat Grejudvalg

Theresa Lundberg
Klubhus
2442 1211
lundbergtheresa@gmail.com

Carl Hollender
Klubsekretær
2481 2764
koldingsejklub@koldingsejlklub.dk

Palle Johansen
Stævner m.v.
2163 8027
pjo@bauhaus.dk

Finn Mortensen
Lystbådehavn
7553 2102
trap32@profibermail.dk
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Fra redaktøren

Kære læser
Forsidebilledet er fra Lasersejlads på Kolding Fjord.
Som sædvanlig skal der lyde en tak for de fine indlæg og
billeder til bladet.
Husk at alle indlæg og/eller billeder til vores blad, korte
som lange artikler, modtages gerne.
Husk at hvis du får den trykte udgave af Bøjen tilsendt, kan du
spare klubben en masse penge, hvis du selv henter den i klubben.
Ønsker du den trykte udgave tilsendt, kan dette ske
ved at skrive til undertegnede på moskov@live.dk,
men det er som skrevet langt billigere for klubben, at
du selv henter bladet i klubben.
Desuden hører jeg også gerne ros og ris.
Jeg håber, at vi ses til forårets mange arrangementer.
God læselyst.
Marianne Okkels Skov

DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER
1. juni 2020
SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ:
MOSKOV@LIVE.DK
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Kolding Sejlklub Generalforsamling 2020
Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.00
I Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Hans-Christian Ohrt
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Orientering fra udvalg
a. Orientering fra ungdom v/Henrik Olesen
b. Orientering fra sejlerskolen v/Dan Østergaard
c. Orientering fra Kolding Lystbådehavn v/Finn Mortensen
5. Orientering fra bestyrelsen vedr. Marina City projektet
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmer
8. Fastsættelse af indskud og kontingent
9. Valg af formand
Arndt Hovald Nørgaard modtager genvalg
10. Valg af næstformand eller kasserer
Kasserer Poul Skovgaard er valgt for perioden 2019-2020
Næstformand Marianne Okkels Skov modtager genvalg for perioden 2020-2021
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Ungdomsudvalg: Henrik Olesen modtager genvalg
- Kapsejladsudvalg: Niels Henrik Hove modtager genvalg
- Grejudvalg: ubesat
- Sejlerskolen: Dan Østergaard modtager genvalg
- Arrangementsudvalg: ubesat
- Kommunikation: Marianne Okkels Skov modtager genvalg
- Klubhusudvalg: Theresa Lundberg modtager genvalg
- Stævner: Palle Johansen modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af klubbens repræsentant til Lystbådehavnen
Klubbens repræsentant Finn Mortensen er valgt for perioden 2019 – 2020
13. Valg af revisor
Flemming Andreasen modtager genvalg for perioden 2020-2021
Vagn Olsen er valgt for perioden 2019-2020
14. Bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af lån m.m.
15. Eventuelt.
Vi skal sædvanen tro have skipperlabskovs, som serveres kl. 18.00. Spisning 50 kr. incl.
1 øl og vand.
Tilmelding til spisning senest d. 6. marts 2020 til klubmesteren på:
koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk eller via hjemmesiden.
Der ingen tilmelding til generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Standerhejsning søndag d. 19. april 2020
Kom og vær med til at starte sejlsæson 2020 søndag den 19. april kl.11.
Vi starter ceremonien uden for klubhuset med salutskud, taler og sætning af
Dannebrog og Klubstander.
Herefter er Kolding Sejlklub vært ved en forfriskning i klubhuset.
Kl. 12.00 byder vi på lækker frokost til pris på 80 kr. for voksne og 40 kr. for
børn inklusiv 1 øl/vand.
Vi indvier og døber vores nye J80 klub både
Alle er velkomne.
Af hensyn til køkkenet må i gerne anføre deltagelse på klubbens hjemmeside eller facebookside Vel mødt!
Bestyrelsen
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Arrangement
Flow Home fra Antwerpen og tip til sejlads i Skærgaarden.
Kom til Klub-medlemsaften torsdag d. 27. februar kl. 19.00 – 22.00 og hør vores egen Christian Rosendal og hans gaster fortælle om ”jomfru sejltur” fra
Antwerpen hjem til Kolding den nyindkøbte Arcona.
Efter pausen vil vores medlem Erik Blichfeldt give tip og råd til fantastiske steder, der er værd at besøge i den Skærgaarden ved den svenske østkyst, hvor
der altid er sol og behagelig vind.
Med venlig hilsen
Arndt Nørgaard
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Tips om motor, drev og el ombord
Besøg Dansk Marineudstyr lørdag d. 7. marts 2020 kl. 13.30 – 16.00.
Reserver en lørdag eftermiddag, hvor Dansk Marine Udstyr holder butikken
åben for Kolding Sejlklub med super tilbud på dagen, en sandwich mv og let forståeligt foredrag om hvordan man klargør sin bådmotor, tjekker drevet og får
styr på de vigtigste ting ved el-installationerne. Endeligt program kommer senere.
https://danskmarineudstyr.dk/
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Store oprydningsdag
Lørdag d. 18. april 2020
Vi mødes kl. 10 i klubhuset og fordeler opgaverne.
Alle medlemmer er velkomne og
vi ser gerne at hvert udvalg stiller
med 3-4 personer.
Klubben er vært ved en omgang
øl/vand og pølser kl 12.00.
Bestyrelsen
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Vild med vand
Vild med Vand Havnens Dag er en årlig begivenhed i ca. 100 Vild med Vandhavne i hele Danmark.

Havnens Dag afholdes den 13. juni 2020
Havnens Dag er et markant tilbud til lokalbefolkningen om at deltage i et hav af
gratis aktiviteter. Børn, unge og voksne inviteres til havnen, hvor vandhunde
kan få stillet nysgerrigheden og prøve kræfter med netop den vandaktivitet, de
går rundt og drømmer om i hverdagen.
Reserver dagen. Detailler om dagens aktiviteter i Marina Syd og Nord kommer
senere. Vild med Vand udvalget har masser af ideer.
Se opslag på facebooksiden Vild med Vand Kolding
Bestyrelsen
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Pinsetur til Dyvig
Pinseturen går i år til Dyvig på Als, hvor vi endnu engang har lånt klubhuset.
Programmet for lørdag den 30. maj er:
Kl. 15.00 Gå-tur i området (frivilligt)
Kl. 18.30 Vi mødes til en velkomstdrink i klubhuset
Kl. 19.00 Fællesspisning
Senere på aftenen vil der være kaffe, som laves i klubhuset. Service og drikkevarer medbringer man selv.
Såfremt man ønsker at vaske sit service op i klubhuset, medbringer man selv viskestykke m.v.-Søndag morgen kl. 9.00 er der fælles morgenbord, hvor Kolding Sejlklub giver
rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. Resten medbringer man selv.
Alt dette får man til kr. 200,00 per person og børn under 14 år kr. 100,00.
Vi håber, at der stemning for aftaler om at sejle til fælles havne på ud- og/eller
hjemturen.
Tilmelding sker via Kolding Sejlklubs hjemmeside. Ved tilmelding bedes bådens
navn samt antal personer oplyst.
Tilmelding/betaling skal være klubsekretæren i hænde senest den 26. maj 2020.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.
Med venlig hilsen
Pinsetursudvalget

14

Klubaften om trimning af rig og sejlføring
Reserver d. 31. marts 2020 allerede nu for en aften til at blive klogere på hvordan du optimerer din rig og din sejlføring for at få det bedste ud af din båd til
kapsejlads og tursejlads.
Nærmere program kommer senere.
https://www.onesails.com/dk/
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Dead-line
for næste nr. af Bøjen
1. juni 2020
Indlæg til næste blad sendes til moskov@live.dk

Har du lyst til at komme ud at sejle?
Skulle læseren have fået lyst til at komme ud at sejle, er der nærmere orientering
på Kolding Sejlklubs hjemmeside www.koldingsejlklub.dk , ligeledes er du velkommen til at kontakte Dan Østergaard sejlerskolen på tlf.2856 2427.
Sejlerskolen sejler bl.a. i Nordisk Folkebåd og J80
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Dødsfald
Vores Grejformand og medlem af bestyrelsen Viggo Andersen, er søndag d.
10.11.2019, pludseligt gået bort. Han blev 61 år.
Viggo har været aktiv i Kolding Sejlklub hele livet lige siden han kunne gå og de seneste
mange år har han været et værdsat medlem af Kolding Sejlklubs bestyrelse med ansvar for vores grej. Han vil blive savnet for sit gode humør og store hjælpsomhed.
Hvis noget kunne klares med et par hjælpsomme hænder var Viggo altid klar.
Vores tanker går til hans familie.
Ære være hans minde.
Arndt Nørgaard
Bestyrelsen
Kolding Sejlklub
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Afdelingen for 2.4mR/Olsen Twin

Det har været nytår, og vi er i et nyt årti. Vi ved ikke, hvad det vil
bringe, men en ting er sikkert – vores både er klar til sejlsæson
2020.
I efteråret renoverede Flemming Rigenstrup og Jørgen Stormlund
tre af 2.4mR bådene fuldstændigt. De brugte cirka 120 timer tilsammen. Jeg tror, de har hygget sig. Efter nytår kom Olsen Twin
bådene ind i værkstedet. Nogle af skipperne mødte med vand,
børster, slibemiddel, voks samt maling til bundbehandling, og alle
bådene er klar.
Sejladsen begynder torsdag den 30. april og til og med torsdag
den 1. oktober.
Dog er der ingen sejlads torsdag den 21. maj, da det er Kristi himmelfartsdag.
Vi begynder sejlads fra kl. 15.00.
Jeg håber at se jer alle til en ny
sejlsæson.
Erik Carlsen

Tlf. 7552 8357

erikcarlsen@privat.dk
Leder af afd. for 2.4mR/Olsen Twin
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Sejlerskolen
Sejlertasken er i skrivende stund begyndt at hoppe på sin hylde - dagens
længde tiltaget med godt en time - om to måneder har vi infoaften i sejlerskolen – og om ca. tre måneder sejler vi. Det bliver så godt ovenpå en grå vinter at
komme ud på vandet igen.
Sejlerskoleudvalget har holdt møde hvor 2019 blev evalueret og kalenderen for
2020 blev lavet, og vi fordelte vinterens forberedende opgaver mellem os.
Bådsmændene har været samlet og kigget sejlene efter, ryddet op i materiellet,
aftalt tider i værkstedet og kørt to fulde trillebøre væk med gamle malerdåser
og andet skrammel. Med andre ord, der er basis for en ny sæson i sejlerskolen.
Vi starter med info møde den 26/3, hvor nye elever kan få et lille indblik i vores
sejlerskole, og få en snak med instruktørerne. 2. års elever er selvfølgelig også
meget velkomne, og får en fin mulighed for at lave aftaler om sæsonen. Den
14/4 er der sidste tilmeldingsfrist til sejlerskolens aktiviteter, og så kan Anette
komme i gang med den store rebus – holdsammensætningen. Instruktørerne
får en mulighed for at komme på vandet i Folkebådene og J 80 uden elever den
24/4, så de er fit for fight, når det hele går løs den 27/4.
Der er jo mange nye ansigter at lære og kende, så derfor laver vi en ryste sammen tur lørdag den 16/5. Vi starter med en gang morgenkaffe og rigger derefter
bådende til, til en heldagstur på fjorden.
En af sommerens store begivenheder i sejlerskolen er turen rundt om en ø den
18-21/6. Turen er primært for 2. års elever men der kan dispenseres hvis din instruktør anbefaler dig.
Hele juli måned holder vi ferie og den 31/7 har vi bådende oppe af vandet og
skrubber kølen, så vi er ordentlig sejlende de sidste 2 måneder.
Grillturen fredag aften den 14/8 til Paradisbugten skal i heller ikke snyde jer selv
for. Vi er så heldige at en af vores instruktører kører derud på sin motorcykel og
tænder bålet op, så det er klar når vi ankommer!
Sidste tur i 2020 er natsejladsen den 18-19/9, hvor der er en fantastisk mulighed for at sejle efter fyr og bøjer i mørket, samtidig med at prøve kræfter med
strømmen i Lillebælt.
Der vil til de enkelte aktiviteter være opslag på Facebook, blive udsendt mail til
alle og være opslag i glasskabet på klubhuset.
Sejlerhilsen
Villy
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Sejlerskolen – det sejler vi i!

Vores både sikre og stærke både, der er lige velegnet til skolesejlads, kapsejlads
eller tur.
Der lægges stor vægt på sikkerheden, når vi sejler. Vi har redningsveste til alle,
og bådene er udstyret med nødraketter, nødhjælpskasse, brandslukningsudstyr, livliner m.m.
Som en naturlig del af undervisningen indgår klargøring og vedligehold af bådene.
Kursister deltager efter sæsonafslutningen i arbejdet med at få bådene på land
og få gjort dem vinterklare.
Ved væsentlige skader og mangler i sejlersæsonen kontaktes bådsmanden
straks. Hver båd har sin egen bådsmand. Skader og mangler noteres i logbogen,
der ligger i Molehuset. Kolding Sejlklub har forsikret bådene for såvel ansvar
som kasko. Skulle der ske skader på bådene, er det klubbens forsikring der dækker.
Det anbefales eleverne at tegne en privat fritidsulykkeforsikring (til personskade-dækning).
Kolding Sejlklub, sejlerskolen og sejlerskolens instruktører kan ikke drages til ansvar, eller er erstatningspligtige i tilfælde af uheld.
Sejlerskolen
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Sejlerskolen – det sejler vi i!
Bådene
Vi har to både typer. Tre Nordisk Folkebåde og to J 80`er.
De Nordiske Folkebåde ligger foran klubhuset og J 80´erne ligge ud ved Sejlerskolen ”Molehuset”
De Nordiske Folkebåde hedder:
Kalorius
Sejlnummer F D - 625
Bådsmand Henning Erbs
2361 2439
henning.erbs@hotmail.com
Søhesten
Sejlnummer F D – 685
Bådsmand: John Gejlager
5123 5492
Johngeilager@gmail.com
Pikat
Sejlnummer F D – 992
Bådsmand: Bjarne Frank Nielsen
5043 6990
bfrank-nielsen@hotmail.com
J 80´erne hedder:
Frigg
Sejlnummer 850
Freja
Sejlnummer 971
Bådsmand: Dan Østergård
28562427
Daoe@live.dk

21

Vigtig information til alle medlemmer!

1FLOT OG BRUGERVENLIG HOLD OG AKTIVITETS TILMELDING
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Vigtig information til alle medlemmer!
Kolding Sejlklub har besluttet at forny vores gamle medlems- og økonomisystem
fra 1998.
Vi har valgt systemet Conventus, som er et administrativt værktøj for foreninger
m.fl. Conventus samler de opgaver og den kommunikation, der er mellem foreninger og kommunale forvaltninger. Conventus letter dermed opgaven for
foreningslivet.
Det får betydning for alle medlemmer i Kolding Sejlklub og betyder en klar forbedring af vores klubadministration.
Conventus et system som både kan styre økonomi og klubbens medlemsregister.
Grundlæggende får det den betydning, at det fremover vil være via Conventus du
skal betale kontingent, ligesom du selv vil kunne vedligeholde dine oplysninger,
det være sig adresse, mail og telefonnummer.
De vigtigste grunde til at klubben går over til Conventus er:


Kolding Sejlklub forventer at kunne spare en hel del penge på administration
bl.a. fordi vi forventer overgå fra Betalingsservice til kontobetaling.



Medlemmer vil få bedre muligheder for at betale til arrangementer ved tilmelding idet der er mulighed for betaling via Mobilepay.



Det er planen, at vi vil oprette de stamoplysninger vi har på alle vores medlemmer. Men da vi ikke nødvendigvis har alle oplysninger vil vi kontakte dig
såfremt vi mangler oplysninger. Under alle omstændigheder vil du selv skulle
udfylde dine kortoplysninger for betaling.



Med hensyn til kortoplysningerne er det ikke oplysninger som vi som klub har
adgang til. Alle kortoplysninger er fortrolige og behandles af NETS som ved
alle andre online betalinger.



Alle oplysninger, som lægges ind i systemet, bliver behandlet i henhold til databehandleraftalen mellem Kolding Sejlklub og Conventus.



Vi forventer at afholde en informationsaften inden systemet tages i brug.

Vi er opmærksom på, at overgang til det nye kan give lidt udfordringer i starten,
og men på den lange bane er det en klar fordel for klubben.
Hold øje med hjemmesiden og vores nyhedsmails når der sker nyt.
Venlig sejlerhilsen
Bestyrelsen
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Stor succes med fælles vintertræning i Lillebælt
Artikel fra ”Min Båd” Troels lykke 11. december 2019
Samarbejde er vejen til vækst i ungdomsrækkerne, hvis man spørger ungdoms-afdelingerne i Kolding Sejlklub, Fredericia Sejlklub og Skærbæk Bådeklub. Et fælles
vintertræningskoncept er vokset knap 100% siden sidste år.
Der er høj kvalitet og intensitet i den fælles vintertræning i Lillebælt, der 16 lørdage fra
tidlig november til ultimo marts selv på en dag med lavt fremmøde samler mere end
30 joller på træningsbanerne.
På land deles forældrene om opgaverne med forplejning og alt det praktiske, fortæller
klubberne til Minbaad.dk om projektet for mere end 45 sejlere på tværs af optimist-,
europa-, laser- og Zoom8 joller.
“Konceptet går i sin enkelthed ud på, at hver klub er ansvarlig for afviklingen af seks
lørdage, hvorefter hele karavanen af sejlere rykker videre. Det betyder sejlerne har
glæde af træning i store felter og knytter stærke sociale bånd på tværs af klubberne
vinteren igennem, samtidig med, at ”Tordenskjolds-soldater” kan fokusere energien
på lørdagene i egen klub og dermed få en fortjent vinterpause resten af tiden” fortæller Henrik Olesen, ungdomsformand i Kolding Sejlklub.
Hver klub står for infrastruktur.
Hver klub er ansvarlig for at stille den nødvendige infrastruktur til rådighed når karavanen kommer forbi og afholde omkostninger til forplejning, trænere mv.
Der afvikles to træningspas hver lørdag afbrudt af varm frokost på land og afsluttes
med boller og kakao samt uddeling af ”fighterpokalen”, en ugentlig vandrepokal der
gives til den sejler, der har kæmpet hårdest på dagen. Vintertræningen er åben for sejlere fra andre klubber der grundet det effektive setup kun betaler 550 kr. for en hel
vintersæson.
Efter opstart i Skærbæk er gruppen af sejlere nu flyttet videre til Fredericia, hvor der er
træning frem til slutningen af januar. De yngste C-sejlere er kun 8 år og har indtil videre været på vandet hver gang.
”Vintertræning kan godt være en hård prøvelse for vores unge sejlere, men det har
gjort en kæmpe forskel, at de er så mange samlet. De hygger sig og inspirerer hinanden når kulden bider fra sig og det giver altså en disciplin, der er svær at fastholde i de
små klubmiljøer”, konstaterer Nicolai Aistrup Pedersen, ungdomsformand i Fredericia
Sejlklub
Mere samarbejde på vej
Ifølge klubberne ligger der en stor værdi i at klubberne øver sig i at samarbejde og at
forældrene skaber relationer på tværs. ”Det fællesskab vi får skabt henover vinteren
ser vi jo udfolde sig i resten af sæsonen, f.eks. når vi i kredsen stillede med tre mixhold til årets Hold-DM i stedet for klubhold og når vi nu er i gang med at etablere et
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storjolle-miljø, vi ikke har haft i mange år”, fortæller Morten Andersen fra Skærbæk
Bådeklub.

Arbejdet skal være med til at sikre en kontinuerlig fremgang i ungdomsrækkerne og
for klubberne er det vigtigt, at holde sejlerne forankret i deres respektive klubmiljøer.
”Alt for ofte ser vi, at de bedste ungdomssejlere samles et sted på bekostning af de
mange lokale miljøer de kommer fra. Med det her initiativ ønsker vi netop at skabe
mulighed for udvikling af de enkelte klubber uden at sejlerne skal gå på kompromis
med kvaliteten af træningsgruppen. Derfor er det også oplagt at føje flere klubber til
næste års vintertræning eller hjælpe andre regioner med at etablere tilsvarende samarbejde”, slutter Morten Andersen.

2 Mere end 45 sejlere på tværs af optimist-, europa-, laser- og Zoom8 joller sej-

ler i Lillebælt om vinteren
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Vil du være frivillig i Kolding Sejlklub
Frivillighed ligger dybt i Kolding Sejlklubs DNA. Og vi er helt afhængig af aktive medlemmer, som løbende vil bidrage med deres arbejdskraft til klubbens mange aktiviteter.
F.eks.
•
•
•
•
•
•

Hjælpe til i Ungdom som forælder, træner, kontaktperson mv
Være instruktør i Sejlerskolen
Være hjælper ved Handicap sejlads
Hjælpe med i udvalg, sekretariat eller bestyrelsen
Hjælpe til ved stævner og klub-arrangementer
Deltage i projekter som udvikler vores klub

Frivilligt arbejde i klubben er ulønnet, men vi kan give dig fællesskab, uddannelse
og oplevelser. Er du glad for at sejle og har du lyst at give det videre, så er det at
blive instruktør ved Kolding Sejlerskole måske lige noget for dig? Du opnår ved at se
dine kursister blive dygtigere og dygtigere for hver gang der går - samtidigt med at
du oplever glæden ved at få lov til at ”prale” med din viden til nogen, som slet ikke
ved noget om at sejle. Forudsætningen for at blive instruktør er, at du har due- lighedsbevis og praktisk sejlererfaring. Alle nye instruktører starter med at sejle med
som "føl" sammen med en af vores erfarne instruktører.
Som frivillig instruktør har du adgang til at benytte klubbens faciliteter og både, når
de ikke er booket til klubaktiviteter. Og sidst men ikke mindst, bliver du som frivillig
en del af et fællesskab med relationer til mange andre medlemmer i klubben.
Hvis du vil bidrage til klubbens aktive liv, så tag kontakt til mig, bestyrelsen eller udvalgsformændene. Måske du bare starter med at være den, vi kan ringe til, hvis vi
lige mangler en hånd.
Med venlig Sejlerhilsen

Arndt Nørgaard
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Jolle Grand Prix stævne
Kolding Sejlklub bliver igen vært for et stort Dansk Sejlunions Grandprix
stævne der afholdes på Kolding Fjord i weekenden d. 16/17 maj .
Der vil blive over 200 deltagende både fordelt på klasserne:
- Optimist A, B og C
- 29’ere
- Laser joller
- Zoom8 joller og evt Feva joller
- Europa-joller
Endelig invitation af de forskellige bådklasser udsendes senere følg med på opslag hjemmeside og Manage2Sail for tilmelding og betaling.
Der kommer deltagere fra hele landet med forældre, familie i campingvogne
og følgebåde. Vi forventer op mod 1000 deltagere og gæster og fra Kolding
Sejlklub deltager ca. 40 frivillige hjælpere og tovholdere med at arrangere og
afvikle det store stævne.
Der bliver rig mulighed for at de enkelte kapsejladser i stævnet kan følges på
fjorden på de baner der udlægges mellem Kolding Fjord og Sejlklubben og øst
for Kolding Fjord ud mod Drejens.
Kolding Sejlklub har stor erfaring med afvikling af stævner, så vi glæder os til
at ønske de mange sejlere og gæster velkommen til Kolding og alle god oplevelse.
NB NB. Vi mangler hjælpere til pladsen i Køkken og på Banerne.
Det er en super chance for at opleve et stævne tæt på og opleve stævne stemningen blandt sejlerfolket. Reserver allerede nu dagen. Vi laver i god tid
opgavelister og gør klar til at kontakte jer der vil hjælpe til. Skriv gerne til
stævne ansvarlig Palle Johansen, hvis I har lyst til at hjælpe til
Der serveres morgenmad, madpakker og aftensmad lørdag for alle hjælpere.
Venlig sejlerhilsen
Kolding Sejlklub
Arndt Nørgaard, Formand
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Hædring af mestre
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 18.00 på Kolding Teater, Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
afholdes der hædring af mestre. For Kolding sejlklub er følgende indstillet og godkendt:
Per Jørgensen - Guld Pokalen Nordic Gold Cup
Kristian Hansen - Guld Pokalen Nordic Gold Cup
Frank Eriksen - DM for både med DH-mål
Brian Christensen - DM for både med DH-mål
Steen Drue - DM for både med DH-mål
Anders Jordy - DM for både med DH-mål
Frederikke Nissen – Førstegangsdeltager ved EM i optimist
Alle er velkomne til at møde op for at deltage i hædringen. Du skal selv bestille billetter, det
er gratis og der er adgang for alle:
https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-fritid-og-idraet/bestil-billetter-til-fritidog-idraet-award
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Vi søger ny Grejformand
Vi har mistet vores Grejformand Viggo. Ære være hans minde. Vi er derfor på udkik efter en afløser i bestyrelsen der vil påtage sig rollen som Grejformand.
Grejudvalget er ansvarlig for drift, service og aktiviteter relateret til Klubbens grej. D.v.s.
Ungdoms RIB Både, Værksted, EL-Mastekran, standerflag, Ind – og udbæring af Master,
Isætning og optagning og klargøring af Bøjen og Peter.
Handicap og Sejlerskolen har egne bådsmænd, der sørger for Handicap - og sejlerskole
bådene og KS Ungdom har egen grejansvarlig der tager sig af ungdoms sejlernes både.
Vi hjælper hinanden når det er nødvendigt
Kom frisk, hvis du vil være med hvor det sker. Kontakt mig hvis du er interesseret i
denne enestående chance for at blive medlem af en aktiv bestyrelse.
Med venlig hilsen
Arndt Nørgaard
Formand

+4529857445
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KS Kapsejlads 2020
Godt nytår til alle jer kapsejlere og tak for et godt kapsejladsår 2019, men nu kommer
opgaven til os alle, for i 2020 skal det være endnu bedre.
Jeg har netop (medio januar) haft møde med vores bane leder Erik og Kim og Jørgen fra
KBL, og vi har fastlagt programmet for 2020, som overordnet er følgende:
Onsdagssejladserne starter den 29. april, og der er skippermøde den 22. april i Kolding
Sejlklubs lokale. Denne serie slutter den 24. juni med præmie uddeling i KBL’s lokaler.
Forårsserien indeholder 7 sejladser. Vi er enige om at vi bruger TACIL, TACIM eller
TACIH som sømiletider.
Jeg har kikket på 2019 resultater og kun 2 steder har der været en placeringsændring,
hvis vi havde brugt disse tider i 2019, men vi tror at det bliver lidt tættere og dermed
større mulighed for at rykke en plads frem hvis man kæmper lidt.
Vi vil igen prøve at invitere tursejlere til at deltage om onsdagen, og hvis der kommer
min 2 deltagere, laver vi start for dem kl. 18:25 hvor de får klasseflag 0. Der regnes ingen tid på tursejlerne, men de bliver startet som normalt og tages i mål og får en fast
bane ud til bøje 5 og i mål igen.
Jeg opfordrer sejlere med sejlbåde op til ca. 37 fod at kommen med ud at sejle om onsdagen. Vi nyder fjorden, spændingen og det sociale samvær efter sejladserne, og jeg er
overbevist om at man får mere ud af sådan en aften end et par timer i motionscenteret,
og de der ønsker en gasteplads eller mangler en gast kan henvende sig til enten Kim KBL
eller Niels Henrik KS og så vil vi hjælpe jer med en god løsning.
Startgebyrer sættes i 2020 til kr. 550,- pr. båd på opfordring af KBL
2. serie onsdagssejladser start den 5. august og slutter den 30. september, hvor der er
præmieuddeling i KS’s lokaler. Denne serie indeholder 8 sejladser.
Vores to fællessejladser med MS, SBK, KBL og KS vil være den 10. juni og den 12. august
ud for Skærbæk, som vi plejer. Startgebyr er kr. 50,KS inviterer til Flæssing-Flækøjet den 19. september, hvor sejlere fra KBL, MS og SBK
også bliver inviteret. Desværre tror jeg ikke at der er plads til en Flæssing-Flækøjet i foråret fordi KS skal arrangere DS Grand Prix for joller. Startgebyr kr. 150,Jeg opdaterer/har opdateret vores hjemmeside med alle sejladserne.
KS får et nyt point beregningssystem i 2020, som vil betyde endnu hurtigere opdateringer af dagens/afteners sejladser, og samtidig bliver lettere at håndtere for vores
baneleder, også når vi bruger forskellige sømiletider fra gang til gang og det glæder jeg
mig til at præsentere for sejlerne den 22. april. Desuden kommer der et mærke 8, som
er inde i havne i forlængelse af det yderste terrorhegn på Kolding Nord. Vi prøver at
spørge havnen om vi må opsætte 2 orange mærker på både syd og nordkajen som vil
være stort/mållinje. Mærke 8 vil vi bruge nogle gange for at gøre lidt reklame for aftenskapsejladserne, primært til måltagning. Vores nye pointsystem kan ses på: kapsejlads.nu
På baggrund af succesen med grillstegte kyllinger og flæskesteg fra Føtex i 2019 i KS
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udvider vi dette i 2020, så vi hver onsdag får mad fra Føtex, og vi har lavet en fast pris
pr. kuvert med dem.
Vi har fået to kompetente piger til at forberede maden medens vi sejler, og aftenens udvalgte båd skal så sørge for at servere og opkræve penge for maden samt ordne
klublokalet efter spisningen. Falder arrangementet i god jord laver vi det samme i efterårs sæsonen. KBL har taget kr. 50,- pr kuvert om onsdagen inkl. 1 øl/vand, og KS vil
derfor i 2020 tage kr. 40,- pr. kuvert og kr. 10,- for 1 øl/vand og desuden fri kaffe. Jeg
opfordrer til at så mange som muligt vil bruge mobilepay som betalingsmiddel.
Har jeg glemt noget eller får jeg flere ideer får i det at vide enten på e-mail eller Facebook.
Med det ser jeg frem til en god kapsejladssæson på Kolding Fjord!
Niels Henrik
Kolding sejlklub/kapsejlads
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Nyt fra Marina City
Der arbejdes på fuld kraft for at færdiggøre miljørapporten (VVM-rapporten)
og lokalplanforslaget for Marina City.
Rapporten indeholder en grundig beskrivelse af, hvordan projektet kan påvirke
miljøet i området, og hvordan denne miljøpåvirkning skal håndteres og begrænses.
Forslaget til lokalplanen og det tilhørende tillæg til kommuneplanen fastlægger
den detaljerede anvendelse og udformning af Marina City-området.
Status er lige nu, at miljørapporten er under tilpasning og færdiggørelse. Håbet
er, at de to centrale planer kan behandles politisk i marts/april. Offentlig høring kan så holdes før sommerferien, og den endelig godkendelse af
miljørapport og vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg kan ske efter
sommerferien 2020.
I et samarbejde mellem Kolding Kommune, Kolding Sejlklub og Kolding Lystbådehavn har tegnestuen Mejeriet udarbejdet det første skitseprojekt til et
Vandsportscenter med kontorfaciliteter, Klublokaler og Agora, hvor der kan afholdes en masse fælles aktiviteter lige fra foredrag, koncerter, udstillinger
opbevaring af joller i forbindelse med større sejlsportsstævner.
Skitseprojektet skal danne grundlag for det videre arbejde med budgetter,
drøftelser med fonde og investorer. Vi forventer at kunne informere mere på
klubbens generalforsamling den 12. marts.
Arndt Nørgaard
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Nyt fra Marina City
Ydermolen i Marina City bliver en oplevelse i sig
selv
19. december 2019
Ydermolen i den nye lystbådehavn i Marina City i Kolding får en helt speciel udformning, som indbyder til
gåture og hygge. Det afslører tegningerne af ydermolen, som nu er klar.
Design af nyt kvarter til husbåde i Marina City
19. december 2019
Efter planerne bliver der plads til 29 husbåde i Marina
City på sydsiden af Kolding Fjord. Arbejdet med at fastlægge vilkårene for at bo på vandet i den nye
bæredygtige bydel er i fuld gang, og det samme gælder
designet af det nye kvarter, hvor husbådene skal ligge.
Miljørapport og lokalplanforslag er på vej
19. december 2019
Der arbejdes på fuld kraft for at færdiggøre miljørapporten (VVM-rapporten) og lokalplanforslaget for
Marina City.

Du kan desuden løbende følge med i hvad der sker med havnen i dagspressen
og på https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-marina-city
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Indsamling Better now til ungdom
Støt Kolding Sejlklub forskellige indsamlinger og få skattefradrag med et enkelt
klik på linket herunder: Vælg indsamling, Doner, anfør støttebeløb og angiv
CPR-nummer. Så sker skattefradraget automatisk.
👍👍

Vi samler ind til Kolding Sejlklubs ungdomsarbejde. https://dk.betternow.org/fundraisers/kolding-sejlklub-ungdom
Arndt Nørgaard

SAML PENGE IND FOR EN GOD SAG...
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Nyt fra Kolding Havn
Ny plads til miljøhåndtering
Sejlere i Marina Syd har i de varme somre klaget over lugtgener fra Kolding Havn. I
den forbindelse har havnen ombygget den plads og de installationer, hvor vi opbevarer og håndterer havnens opfej. Etableringen af den nye plads, ”Arnes Plads” til
håndtering af havnens opfej er nu afsluttet, herunder en forhøjelse af diget ved
pladsen som visuel afskærmning mod den sydlige lystbådehavn. Ombygningen af
pladsen har været et omfattende projekt og en større investering, men vi har dermed også opnået en meget hensigtsmæssig proces med håndteringen af havnens
opfej. Selv på de varme og tørre dage har vi ikke observeret væsentlige, lokale lugtgener eller støvgener siden processer og håndtering er fornyet.
Støv fra foderfosfat
Sejlerne i Marina Syd har under særlige vindforhold været udsat for støvgener, idet
støv fra foderfosfat er blæst over på sejlbådene. Når foderfosfatstøv bliver fugtigt,
ændre støvet farve fra hvidt til lysebrunt og pynter bestemt ikke på en båd. På den
baggrund har Kolding Havn flyttet håndteringen og lastesystemerne til fosfat væk
fra pakhusene tættest på Marina Syd og ind til pakhuse midt på havnen. Fremadrettet er nævnte støvgene således elimineret og enhver praktisk og teoretisk
mulighed for fosfatstøv på bådene er fjernet.
Recycling på Kaj 35 – 36
Efter alt for mange måneder med diskussioner, beregninger og sagsbehandling ser
det nu ud til, at Kolding Havn endelig får mulighed for at flytte håndteringen af recycling metal ind centralt på Sydterminalen. I forhold til lystsejlerne vil det betyde,
at de undgår det visuelle indtryk af skrottet, ligesom enhver praktisk og teoretisk
mulighed for støv- og støjudvikling i forhold til lystsejlere vil blive fjernet. Hvis alt
går efter planen, vil sæsonen 2020 således være den sidste sæson, hvor lystsejlerne
har udsigt til recycling materiale.
Fremsendes på vegne af bestyrelsesformanden for Kolding Havn Tobias Kristian
Jensen Jørgensen samt adm. direktør Anders Vangsbjerg Sørensen.
Med venlig hilsen
Henri Rix
Jens Holms Vej 1,
DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 50 51 19 59
Tlf.: +45 75 50 20 66
www.koldinghavn.dk
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Samarbejde med GoSail
Som et nyt initiativ vil Kolding Sejlklub vil i samarbejde med GoSail promovere Kolding firmaevents med betalende kunder/sponsorer/samarbejdspartnere, hvor
GoSail leverer ledelse og professionel afvikling i KS’s både eller GoSail både.
Vær med til at sprede budskabet og skaf mulige kunder til event sejlads i Kolding.
Der er provision og aktivitet for klubben. Kontakt mig eller Dan Østergaard for
nærmere detailler i aftale.
https://www.youtube.com/watch?v=SMCy95nlr5s&feature=youtu.be

Arndt Nørgaard
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Fra julebanko
Årets store julebanko blev afholdt søndag den 1. december med fuldt hus i
klubhuset. Der var mange glade vindere af de flotte gevinster fra vores sponsorer.
Tusind tak til vores mange og generøse sponsorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rema 1000 der gav en god pris for ænderne
Palby
Bauhaus Nautica
Kolding MarineCenter
Dansk Marine udstyr
Schultz Kalecher
Smurfit Kappa
Saildirect
Fjord Salonen
Toppers
Nicolai Café

Niels Sehested for det flotte juletræ

Også tak til mange de mange hjælpende hænder der trådte til med at pynte
juletræet og hjælpe i baren. Arndt styrede med sikker hånd og høj røst styrede
bankospillet.
Marianne Okkels Skov
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Fra torskespisning
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Fra torskespisning
Som sædvanlig var der rigtig fin opbakning fra Klubbens mandlige medlemmer til
dette Nytårs arrangement- i år med deltagelse af i alt 63 torskespisere!
I år var der også 3 helt nye torskespisere- vi ser dog gerne at klubbens yngre medlemmer melder til dette meget sociale arrangement!
De 65 kg friskfangede torsk blev tilberedt af Torskelauget – og blev nydt sammen
med rigelig øl og snaps!
Og i god kombination med et væld af sejlerhistorier og vittigheder!
Som sædvanlig blev årets ”Guttermandspokal” uddelt, det var Flemming Andreassen der modtog denne i år
Begrundelsen var Flemmings mangeårige frivillige indsats i klubben- bl.a. i bestyrelsen som kasserer, hjælp ved store stævner- bl.a. DM for folkebåde
Og ikke mindst hans aktive deltagelse i mange kapsejladser, tidligere i Folkebåd, nu
i Luffe 37 som singlehandet sejler med fine resultater. Stort tillykke til ham!
Hilsen
Conrad
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Kolding Sejlklub
Hvorfor skal du være medlem af Kolding Sejlklub?
Som medlem af Kolding Sejlklub bliver du automatisk medlem af Dansk Sejlunion.
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får adgang til sejlunionens nyhedsmails mv..
Du får Sejlunionens stander, der giver dig ret til at ligge ved Sejlunionens bøjer.
Du modtager Kolding Sejlklubs klubblad 3 gange årligt, samt vores
stander.
Du får nøgle til klubhuset, der giver dig mulighed for at bruge det året
rundt.
Du kan deltage i Kolding Sejlklubs ture og sociale arrangementer.
Du kan deltage i kapsejlads.
Du får mulighed for at lære at sejle.
Vi giver handikappede mulighed for at komme ud at sejle i trygge rammer.

Sejlerskolen arrangerer undervisning i navigation med afsluttende eksamen
hen over vinteren og undervisning i praktisk sejlads.
I Ungdomsafdelingen lærer børn og unge lærer at sejle i egne eller klubbens
både.
Kapsejladsudvalget arrangerer kapsejladser på Kolding Fjord alene og i samarbejde med de øvrige klubber i området.
Handikapsejllads - Kolding Sejlklub tilbyder sejlads i 2.4mR, enmands kølbåd
samt Olsen Twin, to mands kølbåd.
Aktiviteter - Klubben arrangerer klubture samt forskellige arrangementer hen
over året: F.eks. Pinsetur, sensommertur, julebanko, julefrokost, nytårsfrokost, torskespisning og motion …
Vi glæder os til at se dig…
Læs mere på vores hjemmeside: www.Koldingsejlklub.dk og på Facebook Koldingsejlklub
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Fra nytårsfrokosten
Ved årets nytårsfrokost var der fuldt hus af medlemmer, der ønskede hinanden godt nytår og fik en god snak over en overdådig frokost.
Tak til alle de friske der hjalp til i køkkenet.
Arndt Nørgaard
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Havnekontoret
Kontakt havnekontoret i Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722
havnemester@klbl.dk

Havnekontorets åbningstider:
Mandag-fredag: 9:00 til 10:30
Torsdag endvidere: 15:00 til 17:00
Weekend / Helligdage: Lukket Mellem jul og nytår: Lukket
Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt.
Hold øje med havnekontorets hjemmeside for ændringer i åbningstider.

Havnemester
Lars Guldberg
havnemester@klbh.dk

Havneassistent
Havneassistent
Bogholderi
Benny Dalgas
Tommy Berg Jensen Conny Frost Jakobsen
havneassistent@klbh.dk
bogholderi@klbh.dk
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Nye medlemmer
Indmeldelser 12.10 – 31.12. 2019
Navn

Art

Dato

Olaf Knupfer

Junior

221019

Knud Chr. Egholt Rasmussen

Passiv

141119

Valdemar Grabow

Junior

251119

Rasmus Vesti Andersen

Junior

061219

VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER
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Indlæg til hjemmeside

Deadline på BØJEN

Har du en nyhed, som du vil dele med Vores klubblad Bøjen udkommer tre
andre af klubbens medlemmer, så læg- gange årligt:
ger jeg den gerne på vores hjemme√
primo marts, deadline 15. januar
side.
√
primo juli, deadline 01. juni
Jeg sørger også for rundsending af nyprimo november, deadline 01.
hedsmail til alle medlemmer der er til- √
Okt.
meldt vores nyhedsmail.
Marianne Okkels Skov

moskov@live.dk Mobil 52 52 04 24

Vi modtager gerne indlæg fra alle medlemmer, der vil bidrage med:
En god turbeskrivelse - En god maritim
hjemmeside - Kommentar til sejlsport/sejlads - Indlæg sendes til redaktøren.
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk

Nyhedsmail
Ønsker du at modtage klubbens nyhedsmail kan du tilmelde dig på linket
på forsiden af vores hjemmeside:
www.koldingsejlklub.dk

Kalender
Følg med i vores aktiviteter på vores
hjemmeside. Her forsøger vi at få opdateret vores kalender så hurtigt som
muligt.
Send en mail til mig så skal jeg lægge
den på med det samme.
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk
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Jollepladsen

Store oprydningsdag

Henstilling af private joller & lignende,
må kun ske ifølge aftale. Tilladelsen
gælder kun et år ad gangen og kun for
perioden 01.05. – 01.10.

Lørdag d. 18. april 2020 kl. 10.00

Lejen er på kr. 500,- for en sæson gældende fra standerhejsning til standerhejsning. Opbevaring af jolle sker på
ejers ansvar.

”Indbydelsen” gælder for alle klubbens
medlemmer m. flere og vi ser gerne, at
hvert udvalg stiller med 3-4 personer.

Mærke til jollen afhentes hos klubsekretær i kontorets åbningstid.
Mærket skal placeres tydeligt på enten
jolle dækken eller jollevogn. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne
umærkede joller efter den 1. august i
sæsonen uden at informere ejer yderligere herom.
Se i øvrigt opslag i klubben.
Bestyrelsen

Masteudbæring
Søndag d. 5. april 2020 kl. 10.00
Du møder selv op eller stiller med en
”substitut”.

Mødes vi til fælles klargøring og smukkesering af klubhuset, jollehallen,
molehuset og de tilhørende arealer.

Klubben er vært for en omgang øl/vand
og pølser kl. 12.00.

Masteskur
Masteskuret skal være ryddet senest d.
31. maj 2020 – det gælder alle master –
også de der har ligget længe.

Opslagstavlen
Hold øje med hjemmesiden og opslagstavlen ved klubben, her opslås løbende information om klubbens
aktiviteter.
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Udvalg og kontaktpersoner 2020
I Kolding Sejlklub
Kapsejlsadsudvalget
Formand: Niels Henrik Hove
kapsejlads.kolding.sejlklub@gmail.com
Undomsudvalget
Formand: Henrik Olesen
ksungdom@gmail.com

21224728

61771148

Afdelingen for 2,4mR/Olsen Twin
Erik Carlsen, Almindingen 12, Kolding

75528357

Grejudvalget
Formand:
Ubesat
Repræsentant for sejlerskolen:
John Gejlager

51332908

Repræsentant for ungdomsudvalget:
Henrik Olesen ksungdom@gmail.com

61771148

Sejlerskolen
Dan Østergaard
daoe@live.dk

28562427

Bådsmænd
Kalorius
Henning Erbs, Villy Enemærke

23612439

Pikat
Bjarne Frank Nielsen,
Henning Laursen
Måler
Lars Hove larshove@profibermail.dk

Repræsentant for 2,4 mR afdelingen:
Erik Carlsen

75528357

Søhesten
John Gejlager, Bo Rode

51332908

Reparation og vedligeholdelse af hus:
Theresa Lundberg lundbergtheresa@gmail.com

24421211

50436990
50508272
41441257

J80
Dan Østergaard
daoe@live.dk
KS-Hjemmeside/klubblad
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk

28562427

20906651

Kolding Lystbådehavn
Finn Mortensen Formand
Trapholtparken 32, Kolding
Trap32@profibermail.dk
Andre kontaktområder
Booking af hus:
Klubsekretæren koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk

75532102

24812764

Joller på jollepladsen, kranen, masteopbevaring:
Ubesat
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