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bestyrelse navn e-mail Telefon
Formand bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer carl-erik carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Kapsejlads Knud erik Feldt kefeldt@get2net.dk 2894 8393
Sponsor Henrik Frederiksen henrik-karin@mail.dk 5151 6509
Ungdom Kiki Visby ungdom@horsens-sejlklub.dk 3062 0212
Sejlerskolen Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Suppleant Ole Glerup glerup@dadlnet.dk  2046 5280
Suppleant Jens Troense tursejlerne@horsens-sejlklub.dk 4016 5300
   
sejlklubbens Venner   
Formand carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer birger Iversen bbi@email.dk 7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen erik Nørgaard e.junker@stofanet.dk 2140 1438

udvalg mm.   
materiel- og bygningsudvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
matchrace  Lena Weihrauch lena.weihrauch@gmail.com 
Sponsorudvalg Henrik Frederiksen henrik-karin@mail.dk 5151 6509
Kapsejlads morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Hans chr. Koch dk-c@ofir.dk 5276 7699
Kapsejladsskolen Nils buhl nb@godtvejr.dk 2929 1907
Tursejlerne Søren Refsgaard sre@videowall.dk 2461 0263 
Pigesejlerne Lena Schroll askevej.34@gmail.com 6168 7914
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk 4018 4501
 carl Gerstrøm gerstroem@mail1.stofanet.dk 2346 5603
 Ole Glerup glerup@dadlnet.dk  2046 5280
 Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Klubmåler claus bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462
Pladsmænd østplads Oluf Holm  2341 6044
 Knud Hjersing  2084 3674
Pladsmænd vestplads Knud erik Feldt  2894 8393
 Verner Jensen  2889 3375
Havnefoged Steen Andersen sta@horsens.dk 2080 1338
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Pengeinstitut Sydbank reg. nr. 7160 konto nr. 0001463293 
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Skumsprøjt fra formanden

Så er vinteren kommet. Vi har været igennem et dejligt efterår, 
med mange gode solskinsdage. mange er allerede startet på forårs-
klargøringen. Nå, spøg til side, blæst har vi da også haft dette ef-
terår. Under stormen var jeg på havnen, og også dagen efter om 
morgenen. Jeg hørte om, og så på de ca. 20 forskellige ting, der var 
sket, og skal jeg være lidt bagstræberisk, så var samtlige uheld ting, 
som kunne være forebygget.
det er vigtigt, at vi alle kigger vores grej igennem; er der ting som 
er fløjet af - presenningen eller lignende, så få det samlet sammen 
og smidt i containeren. er der noget, hvor du tænker: det går nok! 
Så reparér det eller udskift det.
Heldigvis kom ingen mennesker på havnen til skade i stormen.
På sidste bestyrelsesmøde havde vi gennemgang af sejlklubbens 
årsregnskab, der jo skal på generalforsamlingen til januar (se andet 
sted i bladet). bestyrelsen kunne i gennemgangen konstatere, at 
årsregnskabet ser rigtig godt ud. der skal lyde en tak til alle udvalg, 
for at have sparet. Specielt i år er det dejligt, at komme ud med et 
overskud.
medlemstallet i klubben er stabilt, de som er rejst er blevet er-
stattet af nye medlemmer.
På et dialogmøde den 4.11.2013 blev klubberne af Horsens Havn 
A/S orienteret om aftalen med euro Steel, herunder også forlæn-
gelse af sydkajen mod øst, således at den eksisterende stensætning 
erstattes af en lodret molekant.
dette har givet anledning til nogle spørgsmål til Horsens Kom-
mune teknik og miljøudvalg samt til Horsens Havn. I det brev vi 
har sendt til begge, har vi ønsket oplyst i hvilket omfang, der er 
foretaget undersøgelser med henblik på at få en professionel vur-
dering af de komplekse forhold, der er og vil blive, ved en sådan 
forlængelse af kajen. det kunne jo være, at kajanlægget kunne ud-
formes således, at det ikke virker som en bande, der sender bølger 
ind i lystbådehavnen.
et andet problem vi har haft i løbet af året er flyverust, som der kan 
læses om andet sted i bladet.
Klubhusbyggeriet går forrygende. Jeg har en dejlig mavefornem-
melse. Huset bliver efter min bedste overbevisning færdigt til 1. 
marts, så vi kan begynde at installere køkken og få huset til at 
ligne en restaurant og et klubhus, det bliver en spændende proces. 
Huset ser allerede nu spændende og flot ud. Kælderen er malet og 
man er godt i gang med el, gas, kølerum, ventilation, køleanlæg og 
meget mere dernede. Huset har fået vægge, og man kan se alle 
rummene og et hav af ledninger. Hele projektet er for mig enormt 
spændende og lærerigt.
det er samtidigt meget glædeligt, at dansk Halentreprise styrer 
byggeriet så topprofessionelt, som de gør. der har været en fan-
tastisk goodwill. de gange, hvor vi har troet, at vi ville få en ek-
straregning, er der fra dansk Halentreprise sagt, at det er med i 
totalentreprisen.

H O R S e N S  S e J K L U b

Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration 
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

- Vi sikrer de optimale løsninger
- Streaming fra Smartphones og Tablets
- Kameraovervågning af dit hjem eller mindre  
 virksomhed

- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

Hos os får du ægte 
oplevelser med 
Bang & Olufsen og Apple!

Trods den tætte styring har vi nu brugt vores penge og forsøger 
nu at finde nogle midler som en ”buffer” til uforudsete udgifter og 
ting, som ikke var med fra starten.

Vores nuværende klubhus, mongo, lever fortræffeligt op til at 
være klubhus. Flere medlemmer og besætninger har ønsket at 
lave Weekends i klubben, som vi tidligere har haft. Jeg håber rigtig 
mange vil bakke op om dette og møde frem til hygge, snak og mad.
Når klubhuset står færdigt, er det vigtigt, at vi alle bakker op om 
det nye klubhus og det, at der kører en restaurant, hvor økonomien 
også skal hænge sammen.
I forbindelse med indvielsen af det nye klubhus den 5. april 2014 
kunne det være flot med mange både i vandet med signalflagene 
over top. Jeg håber, mange vil planlægge forårsklargøringen sådan, 
at båden er i vandet til indvielsen.
Skulle der være nogen, som har signalflag, men som ikke når at 
komme i vandet, vil jeg gerne at man velvilligt låner flagene ud til 
de både, der er i vandet. På forhånd tak.
Jeg ønsker jer alle sammen en glædelig jul og et godt nytår.

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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det går fortsat helt efter planen med klubhusbyggeriet, og 
der er ingen tvivl om, at tidsplanen og afleveringsfristen 1. 
marts 2014 overholdes.
Fundering og støbning af kælder blev gennemført i det 
tidlige efterår inden højvande og blæst satte ind, så det lyk-
kedes at få arbejdet lavet uden brug af bekostelig spunsning, 
sugespidsanlæg mv.
Såvel huset som hele plinten bliver pælefunderet, så selvom 
vi får bygget megen nostalgi ind i det nye klubhus, så gælder 
det i hvert fald ikke de skæve gulve. 
Rondellens flotte synlige spærkonstruktion har igennem 
længere tid kunnet beundres, og siden standernedhal, hvor 
de fremmødte fik mulighed for en rundvisning i huset, som 
dengang fortsat var ét stort rum, er der sket rigtig meget. 
Skillevæggene er ved at blive sat op og installationerne truk-
ket i vægge og lofter, og man begynder at kunne danne sig 
et billede af, hvorledes huset kommer til at tage sig ud ind-
vendig, men som i ethvert råhus, hvor gulve og lofter ikke 
er færdige, væggene fremtræder uden malerbehandling, så 
virker alle rummene så små – det er heldigvis et synsbedrag.
man er netop her medio november begyndt at montere 
udvendige vinduer og døre med kulsorte rammer, som vil 
komme til at stå rigtig flot til egetræsgulvene og inventaret.
Vi har i byggeudvalget haft rigeligt at se til, for selvom 
dansk Halentreprise kører byggeriet top professionelt, så er 
der jo hele tiden ting, der skal tages stilling til efterhånden 
som byggeriet skrider frem: fliser på vægge og gulv, edb og 
elinstallationer, låsesystem, indretning af baren, placering af 
køkkeninventar både nu og fremtidssikret, ventilationssys-
tem, træbeklædningen på plinten, udvendig belysning, højde 
af flagstangen på toppen af huset osv.

/Svend Smedegaard 

Klubhusbyggeriet
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HUSK!!!
At komme i MONGO Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.

24/12 kl. 11 - 13 ønsker vi hinanden Glædelig Jul. 
Klubben er vært ved glögg og æbleskiver

31/12 kl. 11 - 13 ønsker vi hinanden Godt Nytår. Klubben er vært ved 
en sildemad.
Det er rigtig hyggeligt og en god tradition.

7

Generalforsamling - I vedtægternes §7 står:
Generalforsamlingen afholdes hvert år i perioden fra 15. feb-
ruar til 14. marts og indkaldes med mindst 8 dages varsel. 
Generalforsamlingen skal altid afholdes i Horsens Sejlklubs 
klubhus…..
det er ikke muligt at opnå begge dele i 2014. bestyrelsen 
beder derfor om tilgivelse for at flytte datoen frem til den 
11. april - lige efter klubhuset er åbnet. Vi har tidligere af-
holdt generalforsamling en torsdag, men på flere opfordring-
er flytter bestyrelsen det til en fredag. 
Flagmasten er når dette blad udkommer taget ned og lagt 
ind for en omfattende slibning med efterfølgende lakering. 
Til standerhejsning den 5. april 2014 vil masten atter stå på 
sin plads.  

bestyrelsen

 - Det markante, var det, der ikke var der!

Nils buhl forsøgte forgæves at lave en fælles klubtur i bus til 
bådmessen i Hamborg. I stedet tog Hans ”u-bådskaptejn”, bent 
”bØWL” og gamle carl med Nils derned i kaptajnens Saab. Selska-
bet blev undervejs meget glade for kaptajnens kompetencer. Vin-
duesviskeren i førersiden gik i udu, så i den silende regn var det, 
som at sejle ubåd. 
messen var en skygge af tidligere år. betydelig mindre. Alt det 
andet fyldte meget. Tøj, tekstiler, maritime malerier, charter, sej-
lerskoler, turistsammenslutninger af havne og alt den slags fyldte 
meget. Og hvem har ikke brug for sengelinned med bådens navn 
broderet på! Windsurfing, kitesurfing, vandski og vandscooter ud-
styr var en betydelig del. motorbådsdelen var stor med mange 
trailerbare både. Sejlbåde var der betydeligt færre af end tidligere. 
de store kendte værfter, som Swann, baltic og Orust bådene, var 
ikke repræsenteret.  
På trods af, at der ikke var så meget at se som forventet, var det en 
meget hyggelig tur.(cG)

Horsens Sejlklubs Venner
Hanseboat

Nils forklarer foldepropellens mysterier for Bent og Carl

Rodellens” spærkonstruktion er enestående flot Vinduerne er den 17. november ved at blive monteret

Knud Hjersing fik ideen til at sejle ud i ”Vitus Bering” og ta’ billeder

Der er gang i at etablere fortov rundt om huset

De indvendige beklædninger på vej op

Trække af grunden
Hvis du skal trække en grundstødt skib af grunden, nytter 
det sjældent at trække ligeud. Sejl i stedet i flade otte-
taller tværs af det grundstødte skib. Før du drejer rundt, 
skal du sikre dig, at din slæbetrosse er strammet helt op – 
så resulterer drejet nemlig i et roligt ryk i det grundstødte 
skib, der er langt kraftigere end et træk direkte udefter, og 
så kommer han fri.

Maritimt TIP              !
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Under overskriften: ”1971   det bedste klubblad, så vidt det vides…” 
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse. 
det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til 
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også 
nye forældre til klubben. behovet for information er stigende i den 
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første 
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste 
klubblad, så vidt det vides….
erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun 
i sort tryk, og selv om det ikke var stort så dækkede det behovet 
for information. med årene er bladet blevet større og har fået flere 
sider. Og farver er kommet til.
Horsens Sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra 
1971, formidle dem indbundet , så det kan  være kærnen i klubbens 
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage 
til vennerne så kontakt  carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller 
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til se-
jlklubbens  bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et ele-
ktronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive 
styr på det.
Igen ta’ fat i carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket. 
(cG)

Alle former for specialløsninger i rustfrit stål til din båd.

Smede og maskinfabrik med speciale i forarbejdning af 
rustfri stål, samt alt i bygningsstål til private og erhverv, 

herunder trapper, altaner, værn og gelændere.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

Satellitvej 10  ·  8700 Horsens  ·  Tlf. 7625 9030  ·  mail@brimas.dk

www.brimas.dk

SALG OG UDLEJNING

ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER

Horsens: 75 64 75 00 · Roskilde: 46 75 76 00

Ring og få et godt tilbud!

se mere på www.nptrucks.dk eller scan koden

Vi har alt til båd og besætning.
Alt kan stort set skaffes til din 
båd. 
Vi er altid friske på en god handel 
- og en kop kaffe.

Kig forbi - vi har gode tilbud 
til klargøring af din båd, inden 
søsætning. Der er procenter at 
hente!!

Vores nye tøjkollection er klar 
fra 1. april. bla. Henri Lloyd og 
Key West.

MARINE SHOPPEN
Havnen 1A 
7130 Juelsminde 
Tlf: 76100101  
palle@marineshoppen.dk

Lørdag den 16. november afholdt dansk Sejlunion seminar for 
tursejlere i mongo. Seminaret var udsolgt med 25 deltagere heraf 4 
fra Horsens Sejlklub. der var 2 temaer metrologi og sejl- og rigtrim.

mette Hundahl der til daglig underviser på marstal Navigations-
skole fortalte om “Praktisk meteorologi for tursejlere”. mette 
havde en meget pædagogisk og praktisk indgangsvinkel.  Hvordan 
bliver vejret de næste par timer, baseret på den vejrudsigt jeg har, 
samt den himmel jeg ser? – det var meget lærerigt.

DS sejlerseminar i Horsens
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mette er ivrig pigesejler i Svendborg og spurgte ivrigt til pigesejlads 
her i Horsens. 

mads christensen, fra North Sails, fortalte engageret om sejl-og-
rigtrim for tursejlere. der var mange gode råd fra en der kendte 
“faget”. mads har også været over Atlanten et par gange og fortalte 
også lidt om, hvad det indebærer.(cG)

Normalt siger vi til afrigger lidt til vores restauratør. I år har vi in-
gen restauratør, men vi har haft et rigtig godt samarbejde med 
det kommende restauratør par, Sanne og christian, som også har 
leveret den dejlige mad i dag.. 
Vi har haft en god dialog om det kommende køkken, og vi fornem-
mer, at I brænder for opgaven i det nye klubhus, - tak for det!
en buket til Sanne.

sig tiden nærmer…..
medio november havde jeg en snak med Susanne og christian over 
en kop kaffe i Spoon om klubhus, den forestående åbning m.v. 
det nye værtspar glæder sig meget til at komme i gang. det er lidt 
usædvanligt, at der i den branche går så lang tid fra man træffer 
en aftale, og til det hele går i gang. Nu kan det bare ikke gå hurtigt 
nok. Som Susanne siger: ”Nu glæder jeg mig til, at lave go’ dansk 
frokost”.
Parret  kører jævnligt omkring havnen for at se, hvordan huset 
skrider frem, fortæller de. For hver gang kan man se fremskridt ,og 
vi syntes det ser meget fint ud. det lever helt op til forventnin-
gerne.
Vi har været glade for de leverancer, vi har haft hen over efteråret - 
senest til standernedhalingen.  det har været hyggeligt at komme 
og hilse på.

Formandens tale til det kommende restauratør par:
der er gang i reservationerne. Hver uge er der nye ting, der ryger 
ind i ordrebogen. Konfirmationer tegner igen til at blive forårets 
stor tilløbsstykke, men vi har stadig muligheder, - ring til 75621975.
Vi håber, at vi i næste klubblad, der udkommer lige inden åbningen 
får lejlighed til at fortælle mere om vore planer.
Vi ønsker alle medlemmerne i Horsens Sejlklub en rigtig Glædelig 
Jul og et Godt Nytår. På gensyn til april, - vi glæder os.
carl Gerstrøm

Mette og Mads med det nye klubhus i baggrunden.



Tekst og foto:
Jens Troense

den nye havnefoged på lystbådehavnen i Horsens er stort set 
altid på havnen. Han bor i en ombygget fiskekutter (50 fod, byg-
get 1958) ved Filosof broen. Helge marstrand mechlenborg (59 år) 
bruger to minutter for at nå frem til sin faste arbejdsplads, havne-
kontoret, Jens Hjernøes Vej 29 i Horsens. Han er dermed nærmeste 
nabo til Horsens Sejlklub. Han startede i sit nye job 1. oktober.
I flere generationer har saltvand været en del af familiens liv. Hans 
bedstefar var i en del år efter besættelsen havnefoged i Horsens. 
Faren sejlede langfart.
Helge marstrand mechlenborg er født på Fanø, opvokset i Juels-
minde og har sejlet på langfart. Han har krydset Atlanten mange 
gange, deraf otte-ni gange for sejl. Han elsker friheden på vandet, 
så for 10 år siden valgte han at bosætte sig en i ældre, ombygget 
fiskekutter. Han er medlem af Fiskerihavnsforeningen. en rigtig sø-
mand med ring i venstre øre.
Han har arbejdet på ”æ spritter” på Flensborg Fjord, i forsvaret 
som officer på inspektionsskibene i de kolde farvande omkring 
Grønland og Færøerne. et par år sejlede han med mogens Frohn 
Nielsen på ”Fulton” og fik styr på ”de unge hvalpe”. Han fortsatte 
med at arbejde med vanskelige unge: skibsprojekter i caribien og 
Sydamerika. For 18 år siden gik han i land, blev pædagog og arbej-
dede fortsat med ”de unge lømler”, senest i Haldrup.
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Åbningstider
Hverdage 930-1900

Lørdage 900-1600

søndage 1000-1600
70 80 77 70  biltema.dk

  Horsens: 
HøegH guLdbergsgade 15e

I Bådafdelingen har vi mere end 1.200 varenumre til Biltemas kendte lave priser. 
Kig ud i dit lokale Biltema varehus og gå på opdagelse.

Vi tør godt love, at du bliver overrasket over, hvor meget du sparer. 

i                   får du  
meget mere for pengene

På www.biltema.dk finder du  
det komplette udvalg til din båd.
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Helge Marstrand Mechlenborg: - Der skal 
ske noget. Ellers ender vi med at have en 
bådparkering – og ikke en lystbådehavn

Han er stort set 
altid på havnen

”lille hjælper”
Han kender sin nye arbejdsplads rigtig godt: i to år har han været 
sparringspartner og ferieafløser for havnefoged Steen Andersen, 
som nu er rykket til Vejle. I daglig taler på havnen har han været 
”lille hjælper” (navnet er hentet fra Anders And & co: Lille Hjælper 
er Georg Gearløs’ bedste opfindelse, for den lille fyr kan alt: give 
gode råd, give advarsler, holde ved i den anden ende...)
efter de første to måneder som havnefoged har han disse kom-
mentarer:
- der skal ske noget her på havnen. ellers ender vi med en bådpar-
kering – og ikke en levende lystbådehavn. Vi har allerede en sjælden 
og herlig gammel skurby, måske ku’ der være et lille galleri et af 
husene? Vi har folk, der bor på havnen hele året. Jeg kan drømme 
om, at der også kommer et område med egentlige husbåde. Og en 
skudehavn med gamle træskibe, der bliv er sat i stand. Lystbåde-
havnen skal være et rart sted med plads til ungerne.
- Jeg ville ønske, at folk på havnen snakkede mere sammen. Nye 
bådejere har svært ved at blive integreret, og det gælder for alle 
klubberne.

- der er for meget fnidderfadder
- Efter to måneder i jobbet, hvad er så det bedste?
- Samarbejdet med pladsmændene. de gør et rigtig godt stykke 
arbejde. det er en fornøjelse at samarbejde med dem.
- Det ringeste?
- der er for meget fnidderfadder. det var rart at slippe for. Og vi 
skal ikke have flere regler, dem har vi nok af. I øvrigt mener jeg, at 
regler skal kunne bøjes. Tingene skal fungere.
- Et ønske?
- en blandet landhandel. en 
butik, der både er købmand og 
café. Overalt i havnene Jorden 
rundt har set den lille ”ki-
neserkøbmand”, der har det 
hele – eller skaffer det hurtigt.  
Jeg ønsker, at lystbådehavnen 
udvikler til en levende havn hele 
året – for sejlerne og klubberne 
– som en oase for borgerne, 
institutionerne og turisterne. 
der skal være liv på lystbåde-
havnen, siger Helge marstrand 
mechlenborg.
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Redningsøvelse på Horsens Fjord

Lørdag den 21. september afviklede Horsens Fjords Fartøjsbered-
skab sin første redningsøvelse. da der var tale om den første øvel-
se, var der selvfølgelig en del ting, vi gerne ville afprøve, og for at 
få så mange både med i øvelsen som muligt havde vi ”annonceret” 
den i forvejen over for beredskabets skippere.
Situationen kort:
en sejlbåd – Havaristen - var blevet påsejlet af en speedbåd med 
stor fart. Sammenstødet fandt sted ved borre Knob. Ét besætnings-
medlem på sejlbåden var kvæstet, 5 personer fra speedbåden var 
blevet kastet over bord ved sammenstødet og flød nu rundt i van-
det. Sejlbåden kunne ikke sejle mere ved egen kraft og skulle bug-
seres hjem. der var i allerhøjeste grad brug for hjælp!
eftersøgningen:
Kommandostationen blev oprettet i HbHs klubhus, og herfra blev 
øvelsen så overvåget. Trods den omtalte ”annoncering” viste det 
sig desværre, at kun 4 både kunne deltage i hjælpeaktionen, men 
den situation kan beredskabet naturligvis også komme i ved en 
”rigtig” hændelse. Jeg er dog sikker på, at såfremt der den pågæld-
ende lørdag havde været tale om en virkelig hændelse, ja, så ville 
flere både have meldt sig.
Èn af bådene lå allerede ude på fjorden, da alarmen gik, hvorimod 
de 3 øvrige alle lå på deres pladser i havnen. Fra alarmen gik og til 
alle både var sat ind i eftersøgningen gik der knap en time, hvilket 
må siges at være tilfredsstillende. 
Og herefter gik det bare som vi havde håbet på: de 5 personer – 
blå tønder i vandet – blev alle fundet. de 4 blev samlet op ude på 
fjorden, mens den 5. var drevet i land på Alrø, hvor han senere blev 
hentet. den kvæstede på sejlbåden – et alvorligt brud på benet – 
blev behandlet på bedste vis og taget over i en anden båd til fortsat 

observation for evt. chok. Sejlbåden 
blev slæbt sikkert i havn.
Og på den måde fik redningsøvelsen 
en ” lykkelig slutning” efter små 4 
timer.
På kommandostationen fik vi af-
prøvet teorierne omkring eftersøg-
ningsmåder, og hvordan man kan 
dirigere rundt med de deltagende 
både og sikre, at vi får afsøgt fjorden 
så effektivt som muligt. deltagerne 
i eftersøgningen fik prøvet at blive 
alarmeret med besked om at tage 
del i en eftersøgning. Nogle fik af-
prøvet deres viden om førstehjælp, 
andre fik prøvet at samle en person 
op fra vandet og ligesom en også fik 
prøvet at være ”slæbefartøj”. Alle 
har lært en masse om kommunika-
tion via VHF og mobiltelefon – og 
ikke mindst fået kendskab til fordele 
og ulemper med disse.
Alt i alt en rigtig god oplevelse 
for alle parter, hvilket der da også 
tydeligt blev givet udtryk for ved 
den afsluttende evaluering. Vi føler 
os alle bedre rustet, hvis uheldet vir-
kelig opstår! 
Steen Lauridsen  

Opvokset på havnen Jonas Troense, 30 år, er 1. november ansat som havneassistent på 
Horsens Lystbådehavn. Han afløser Helge marstrand mechlenborg, 
der nu er havnefoged.
Jonas Troense er dermed den ny ”lille hjælper” på havnen. Han er 
sparringpartner og afløser for havnefogeden.
Jonas Troense er opvokset på havnen i Horsens. Han var ni år, da 
han blev medlem i Horsens Sejlklub og sejlede ud i en Optimistjolle 
for første gang. Lige siden har havnen og havet været en væsentlig 
del af hans liv: han var en aktiv junior-sejler og siden også en aktiv 
kapsejler. Udlært som bådebygger i 2004 fra buhl både I/S, Hor-
sens, derefter selvstændig med hjemsted i Serridslev.
Han har i årenes løb ofte arbejdet med reparationer på havnen 
– og han har ”holdt liv” i Horsens Sejlklubs gamle klubhus. Flere 
gange har han efter oversvømmelser været inde under den ”vak-
lende” bygning for at stive den af.
Jonas Troense er formand for sejlklubbernes fælles bøjeudvalg, 
der står for udlægning, optagning og pasning af bøjerne i de nære 
farvande. 

Jonas Troense, 
havneassistent 

på Horsens 
Lystbådehavn.
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Sejlerskolen 
skifter leder

Sejlerskolens 
Blæselampe

Jule Banko 2013 i Mongo 

Fighterpokalen

Bådbyggeri på skemaet

Besøg hos Søværnets Operative Kommando

Som bekendt er Sejlerskolen certificeret af dansk Sejlunion. det 
forpligter, så for at sikre, at der hele tiden er friske kræfter og nye 
øjne, der styrer Skolens aktiviteter, indgår det i vores kvalitetssty-
ring, at Skolens leder ikke må sidde ved pinden for længe.
derfor forlader jeg den post, som jeg med den største fornøjelse 
har bestridt i en passende årrække, og overdrager trygt komman-
doen til Jesper Lysgaard. Jeg vil dog stadig være til rådighed på 
dækket og om læ i den udstrækning, Jesper føler, han kan bruge en 
hjælpende hånd. 
Jeg vil gerne takke alle for deres bidrag til, at Sejlerskolen har kun-
net fastholde det høje niveau, den efterhånden har ligget på i 
mange, mange år.
Hans

efter at have været instruktør i sejlerskolen i en årrække har jeg 
sagt ja til at bestride det ærefulde hverv som leder af sejlerskolen.
det tør jeg kun, fordi jeg ved, at der er et stærkt netværk i sejler-
skolens styregruppe og blandt instruktørerne til at hjælpe med at 
få tingene sat i værk.
Sejlerskolen står over for nogle spændende udfordringer, som jeg 
ser frem til at gå i gang med. Overordnet er der fire områder der 
ligger først for.
dansk Sejlunion er i gang med et stort arbejde omkring en revision 
af hele sejlerskole konceptet. Arbejdet er ikke færdiggjort men med 
den information vi har fået indtil videre, ser det meget spændende 
ud. Processen skulle gerne ende ud i en endnu bedre sejlerskoleud-
dannelse, der passer bedre til de nuværende behov - lokalt som 
internationalt.
elevtallet i sejlerskolen har været nedadgående i de seneste par år, 
så her er også et stykke arbejde at tage fat på. Vi skal have nogle 
flere mennesker til at indse, hvor dejligt det er at sejle. 
det tredje område, der skal sættes fokus på i næste sæson, er en 
større integration mellem kapsejlads skolen og sejlerskolen. Jeg ser 
et langt tættere samarbejde i fremtiden – både hvad angår sociale 
og undervisningsmæssige områder.
endvidere skal det gøres mere attraktivt at være instruktør i sejler-
skolen. Vi skal blandt andet tilbyde mere uddannelse til de uund-
værlige frivillige kræfter, der bruger deres aftener på at uddanne 
sejlere. det er allerede attraktivt at være instruktør – men det kan 
sagtens blive bedre.
Udover det nævnte er jeg meget opsat på at videreføre sejlersko-
len, så traditionerne bliver holdt i hævd og den mangeårige erfar-
ing, der er blandt instruktørerne, bliver værdsat og brugt.
Jesper

Også i år blev Sejlerskolens blæselampe uddelt ved Standerned-
halingen af Hans Kock. Lampen er en smuk, gammel blæselampe af 
højglanspoleret messing, der fungerer som vandrepokal.
Sejlerskolens Styregruppe havde blandt de mange kandidater, ud-
valgt tre oplagte emner, men efter lange drøftelser enedes man 
om, at årets vinder skulle være mikael Leth Jensen, der desværre 
ikke kunne være tilstede.
Sejlerskolen lykønsker vor initiativrige sejler og gode kammerat 
mikael med den store og berettigede ære.
Sejlerskolen

Af Søren Refsgaard

Så blev det igen alt for tidligt mørkt, og bådene står igen på vin-
terpladsen.  det betyder heldigvis også, at det var tid til det årlige 
jule banko i HSH.
dette år var turudvalget ude på meget usikker grund da både vores 
trofaste klubhus ikke længere findes, og vores restaurant er væk og 
dermed ikke er leveringsdygtig i den traditionelle andeanretning.
men kreative som sejlere jo er, får vi det festligt anrettet i mongo, 
med stor hjælp fra Nils buhl, og leveret dejlig nakkekam, med hvide 
kartofler brun sovs samt surt til fra Spoon som jo er vores nye 
forpagtere. 
efter spisning er vi ca. 35 der er klar til at spille banko om de mange 
dejlige præmier, som vi har fået sponsoreret. Vi når at spille 8 spil 

Nils buhl modtog fighterpokalen for sit store arbejde i sejler-
skolen, nedpakning af klubhus, restaurering af ½-modeller og 
meget andet arbejde i HSH. 
Fighterpokalen blev indstiftet i 1986 af Jan Poulsen og blev 
det første år tildelt Peter Gelmark - den tids ”blæksprutte” i 
optimistafdelingen. (cG)

der var kampråb og vindermentalitet, da 2. g´erne på Teknisk gymnasium 
HTX afholdt Learnmark Horsens - HTX Single Sheet Skiff challenge den 9. 
september 2013 I “sygehuskrogen”. Ud af enkle materialer skulle eleverne 
konstruere/bygge en båd, og så skulle der sejles. billederne taler vist for sig 
selv. det forlyder, at der næste år kommer sejl på. (cG)

Lørdag den 8. februar 2014 aflægger Sejlerskolen besøg i Søvær-
nets Operative Kommando i Århus. der er et par ledige pladser til 
øvrige medlemmer af HSH, idet dog Sejlerskolens elever har første 
prioritet.
Skulle du have lyst til at se SOKs Operationsbunker og hilse på de 
folk, der overvåger vores og andres færden på havet, kan du melde 
dig til hos Hans Koch  på mail  dkconsult@yahoo.dk. Invitationen 
gælder ikke for medlemmer af anerkendte terrororganisationer.
Hans

med gevinst til både 1. og 2. række samt pladen fuld og en omgang 
amerikansk lotteri, inden vi har uddelt alle de fine præmier. Nå ja, 
så skal det også lige nævnes, at der jo, som altid er sidegevinst til 
både højre og venstre side, hver gang der er banko!
Slagets gang styres af bjarne i første halvleg og det ene af turudval-
gets nye medlemmer, Ulla, i anden halvleg. de klarer dette begge 
til UG. 
Ud over Ulla er også Jane Troense nu en del af turudvalget og vi 
byder dem selvfølgelig hjertelig velkommen og ser frem til at ar-
rangere de næste ture og events.    
 Turudvalget ønsker alle en god vinter og håber vi ses til foråret, når 
det bliver tid til årets pinsetur.

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden ved 

vort guldbryllup. blomster, SmS’er og 

telefon hilsner.

mange hilsner med de bedste ønsker om 

en god Jul og et Godt Nytår. 

Nanna og Frede Nørgaard.

Nils Buhl overækker efterfølgende blæselampen til 
Mikael Leth Jensen

Hans Kock ved 
standernedhalingen i 
Mongo 
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Tak til vore sponsorer:

morten Arndal udtaler: 
 
Jeg bukker ydmygt og siger mange tak. Først og fremmest tak til 
Nykredit for prisen. Hvis man skal vinde et dm koster det kassen. 
Nye sejl, blokke, snore og så videre, derudover tilmeldingsgebyrer, 
transportudgifter i form af leje af bil, der må trække en express, 
overnatninger og meget andet kunne nævnes. et gavekort på 5.000 
kr. luner derfor gevaldigt i en stram økonomi. Så endnu engang tak 
til Nykredit. dernæst tak til dem, som har stemt. det er selvfølgelig 
sjovt at vinde stævner, og om vi tør sige det højt eller ej, næsten 
lige så sjovt at blive anerkendt for det bagefter. 
Jeg vil ikke undlade at gøre lidt reklame for express-klassen i Hor-
sens. For uden vores fællesskab og vores indbyrdes konkurrence, er 
det tvivlsomt om vi nogensinde ville være blevet i stand til at vinde 
et dm. Vi ligger alle tæt, og det gør, at vi hele tiden arbejder med 
at pine lidt mere ud af bådede, og det giver resultater viser det sig. 
Faktisk viste det sig under mestrenes mester i Skovshoved, at vi lig-
ger lige i hælene på nogle af verdens bedste sejlere, og vi slog fak-
tisk både, der havde professionelle sejlere ombord - og det havde vi 
ikke gjort for år tilbage. Så derfor også tak til konkurrenterne. Jeg, 
og jeg tror, at jeg taler på alles vegne, ønsker kun, at der kommer 
flere konkurrenter til, så hvis du leger med tanken om at ville sejle 
kapsejlads i en express, uanset om du har meget eller lidt erfaring, 
så tager vi imod med åbne arme og giver selvfølgelig gerne tips og 
idéer og i det hele taget en hjælpende hånd. Sidst men ikke mindst, 
skal der lyde en tak til gasterne Anders, dennis, Karl og Anette - I er 
i lige så høj grad blevet danmarksmestre, og flere af jer har været 
med hele vejen! 

Succesen fortsætter og On board arrangerer igen i 2014 Picca Au-
tomation business cup, og det bliver  lørdag den 14. juni. Følg med 
på hjemmesiden for invitation m.v., hvis du har lyst til at sejle med 
din virksomhed imod op til 20 andre virksomhedsbesætninger i 
match 28 på Horsens Fjord.
Har du alternativt lyst til at stille dig til rådighed som kvalificeret 
sejler til at repræsentere en virksomhed, hører vi gerne fra dig.  
mere information ved henvendelse til soren.klint@novotek.com

med præsentation af makkerparret Anette Viborg og martin Hjort-
lund i Nacra, er Horsens Sejlklub nu oppe på 3 besætninger, der 
kandiderer til danmarks pladser til OL i 3 forskellige bådpladser.
Vi har tidligere bragt et portræt af Søstrene Schütt og Anne marie 
Rindom, og i dette nummer har vi talt med Anette og martin. Se 
næste side.

Morten Arndal, Dansk mester i Express vinder årets 
Nykredit Sailor of the year 2013

Picca Automation Business Cup 
2014

On Board Horsens Sejlklub 
bakker OL kandidaterne op

Morten Arndal vandt Nykredit , Sailor of the Year 2013 foran Anne 
Marie Rindom og Knud Erik Feldt.  Bente Jakobsen fra Nykredit over-
rakte til Mortens far Leif, da Morten Sejlede Mestrenes Mester den 
dag. 

Morten fik overrakt Nykredits vin 
og gavekort efter sin 3. plads i 
Skovshoved

Det ser rigtigt godt ud, når Martin 
og Anette får gang slæden.

- Sailor of the year !

2013
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det nye team er da også kommet solidt fra start og er braget ud 
over de danske computerskærme med deres nye introvideo, som 
nu er set af over 47000 på youtube. 
Se videoen på www.danishnacrasailing.com.
makkerparret har kastet deres kærlighed på den nyeste og hurtig-
ste af de olympiske bådtyper, katamaranen Nacra 17. med kata-
maranens kurvede sværd, der giver semi-foil er det en nyskabelse 
inden for olympisk sejlsport, samtidig er det første gang, at man 
skal stille som mix-besætning i en olympisk bådtype. 
martin Hjortlund, gast, siger: ”der er smil på læberne, hver gang vi 
kommer ind fra vandet. Katamaranen er takket være de kurvede 
sværd ekstremt manøvredygtig og hurtig. dagene hvor katama-
raner var store og ikke kunne manøvrere er talte. Nu sejler vi fra 
49erne på kapsejladsbanen. Så der er fart på, og det er udfordrende 
både fysisk og mentalt. Især når der skal tænkes taktik, skærende 
med spiler og to mand i trapez, flyvende skrog og små tyve knobs 
bådfart.” 

”Nu er vi i gang!” 

Nyt fra de internationale paraplyorganisationer

Anette Viborg og Martin Hjortlund er begge 
sejlere opvokset i Horsens sejlklub og har 
nu sat kursen mod OL i Rio i 2016. Det er en 
stor glæde at kunne se endnu et team fra 
Horsens Sejlklub, der tør sætte alt ind på at 
jagte OL medaljen. 

god kemi og viljestyrke
mix-besætningen fra Horsens er rigtigt glade for at være kommet i 
gang med det spændende projekt på tværs af køn. 
Anette Viborg, styrmand, siger: ”Vi har begge kunne se egne for-
ventninger og mål afspejlet i hinandens drømme. derfor har jeg 
turde kaste mig ud i et olympisk projekt med martin. Jeg synes vi 
har en særlig kemi og en god portion talent, og med det tror jeg vi 
kan komme øverst på podiet. Jeg ved det bliver en lang sej kamp 
med både op og nedture, men vi er begge unge og meget arbejd-
somme, så med alt vores viljestyrke og med den rette støtte fra 
vores bagland, kan vi gå hele vejen.” 

forberedelserne til nationsudtagelsen til ol starter nu 
Hen over vinteren har teamet planlagt at tage til Gran canaria flere 
gange for at træne med flere og bedre besætninger i Nacra 17. 
Gran canaria vil byde på lignende forhold, som dem der forventes 
i kystbyen Santander, hvor der skal afholdes Vm og nationsud-
tagelse til OL i 2014. I skrivende stund er katamaranen på vej til 
Gran canaria ombord på et containerskib fra Tyskland og venter på 
teamet dernede til første lejr d. 30. november. 
I den kommende sæson skal der konkurrencetræning ind under 
huden. 

7 -11 may eurosaf Garda Italie Lago de Garda,Italien
20 - 24 may eurosaf delta Lloyd Regatta medemblik, Holland
9 -13 June eurosaf Sail for Gold Weymouth, england
21 - 29 June eurosaf Kieler Woche Kiel, Tyskland
5 - 12 July* european championship La Grande motte, Frankrig
8 - 21 Sept ISAF World championships Santander, Spanien

* provisional

STORT jolle ranglistestævne til Horsens i maj
Ungdomsafdelingen fejrer 100 års jubilæum med stort rangliste 
stævne 24. og 25. maj 2014. der vil blive sejlet i optimistjolle, 
zoom8 og Feva jolle. 
der kommer omkring 300 sejlere + masser af familie og hjælpere 
- så vi skal være klar til at modtage op mod 1.000 gæster - så der 
bliver liv og glade dage på havnen og ikke mindst på fjorden. 
For at få plads til de mange mennesker hvoraf mange ønsker at 
overnatte på havnen laver vi camping areal på pladsen bag de røde 
skure 
der er masser af opgaver i forbindelse med sådan et stort arrange-

Nyt fra de internationale paraplyorganisationer.
Nordisk bådråd holdt efterårsmøde i Stockholm. Kort kan nævnes

ulykkesstatistik

sejlsport og alkohol
Ulykkesstatistik retfærdiggør ikke en stramning af nugældende 
love. 
NOR: Taler om nul- 0/00 løsning af  principielle årsager, men ved 
godt, at det ikke bringer ulykkerne ned. Alkohol og sejlads hører 
ikke sammen.
SWe: Problematikken drøftes meget; men det ventes ikke, at der 
sker en stramning.
FIN: Har den højeste 0/00-grænse og den højeste  ulykkesstatistik 
med alkohol indblandet, men ønsker ingen ændring.
redningsveste
der er uenighed mellem landene om vestene skal være om bord, 
eller de skal bæres.
drøftet pålideligheden af oppustelige veste. der opleves flere 
tilfælde, hvor de oppustelige veste ikke virker, - bl.a. fordi de de-
laminerer i samlingerne, - mekanikken fungerer næsten altid. 
en større test er under udarbejdelse i NOR.
Vandscootere
der er i specielt NOR og SWe stor frustration over vandscootere og 
jetskis hærgen ved kysterne. der tales om at efterspørge en særlig 
lov for området.

ment - både til lands og til vands. derfor har vi brug for en del 
hjælpere. der er noget for alle - også selvom man ikke er sejlkyndig. 
Alt fra flaghejsning, rengøring, anvisning af plads til parkering 
og camping, nattevagt , kranløft af følgebåde, holde orden på 
jollevogne og generelt på jollepladsen, udlevering af mad til sejlere 
og meget mere. 
Kom ud af busken - giv en tilbagemelding om, hvad du kan byde ind 
med - stort og småt. 
For spørgsmål kan kontaktes Anne Skjerning på 22824808.

european boatings Association (ebA) holdt sin generalforsamling i 
Århus i oktober. 
en arbejdsgruppe er på vej med en oversigt over, hvilke papirer man 
skal have om bord i de forskellige lande – kystnært og på kanaler/
floder.
Irland præsenterede en spændende App til traking via mobiltelefon 
til brug i nødstilfælde.
I estland taler man om noget lignende. At lave en registrering af 
hvor sejlerne sejler via at følge en mobiltelefon om bord. et sådant 
materiale kunne være særdeles nyttigt i en række sammenhænge, 
f.eks. når der skal placeres havvindmøller, fiskefarme og lignende. 
der har  tidligere været skrevet her i bladet om kampen for i ImO 
(Internationale maritime Organisation) at holde fritidsbådene ude 
af regler om behandling af balastvand og spredning af arter via 
skibsskrog. det lykkedes at få nogle vejledninger, som sejlerne 
kunne følge uden snærende lovgivning. det vigtigste budskab er 
altid at vaske båden, hvor den tages på land. Nu er den sag dukket 
op i eU regi. I ebA håber man på at kunne få samme undtagelse i 
eU regelsættet for både under 15 m; men let bliver det næppe..
carl Gerstrøm

 befolkning døde Ingen vest 0/00
deN 5.5 mill. 23 svarende til 4,2 pr. 1 mill. indbyg. 16    -  70%  7    -   30%
FIN 5.6 mill. 42 svarende til 7,5 pr. 1 mill. indbyg. Ingen data. 21  -  50%
NOR 4.7 mill. 44 svarende til 9,4 pr. 1 mill. indbyg. 15   -   34%  8    -  16%
SWe 9.5 mill. 23 svarende til 2,4 pr. 1 mill. indbyg. 20   -   87%  8   -   35%

Sammenligning af dødsulykker i 2012. der er IKKe tager højde for forskellig opgørelse af bådantal, aktivitetsforskel mm.
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GINNERUPARKITEKTER
SØNDERGADE 2-4  /  DK-8700 HORSENS  
TLF. 75620500  /  WWW.GINNERUPARKITEKTER.DK

Søndergade 37 · 8700 Horsens · 75 62 35 30 · www.sjors.dk

kvalitet · service & ærlig rådgivning

men women
1. SALSTUEN

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk
Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Transportløsninger 
til dit behov

Lørdag den 5.10.2013 var det tid for årets klubmesterskab i HSH 
ungdomsafdeling.
39 sejlere var på vandet - og selvfølgelig en masse hjælpere på 
dommerbåde og gummibåde. 
der var perfekt vejr til afvikling af 7 sejladser (6 for c sejlerne).
dog havde nogle af de helt nye c sejlere nok at se til – men de 
kæmpede flot.
der var uddeling af diplomer til sejlerne fra hold 2, 3 og 4 som 
belønning og bevis for, hvad de har lært i sæsonen.
Vinderne blev:
Opti A – christian Winkler
Opti b – Johan Schubert
Opti c – christian Fensbo
Opti ny c – Andreas Nielsen

Klubmesterskab 2013 – ungdomsafdelingen

e-jolle – Jonas Palle
Hobie – mikkel Hougaard efter sindrigt turnus system mellem de 
2 besætninger.

dagen blev afsluttet med spisning i mongo. der var 70 i alt. Her 
blev rigtig snakket og hygget i alle aldre.
Rigtig hyggelig afslutning på sejler-sæsonen 2013. 

de allersejeste sejler dog videre hver 2. weekend i vintermåned-
erne – så længe vejret og isen tillader det. 
Vintersæson bruges til at holde formen - og ikke mindst kamme-
ratskabet vedlige – med gymnastik/styrketræning og svømning.
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Alle der vinder et officielt Danmarks-
mesterskab inviteres af Skovshoved 
Sejlklub til at sejle Mestrenes Mester. 
På Expressen Quickstep modtager vi 
derfor i slutningen af september en in-
vitation fra Skovshoved, og vi siger 
straks: ja tak, vi kommer!

Afgang lørdag morgen kl. 5.00.
I bilen sidder vores sammentømrede crew, Anders Hilkjær, dennis 
Petersen, Karl Jeppesen, Anette b. Hansen og undertegnede. Vi er 
topmotiverede og glæder os til at komme på vandet. I bilen går sn-
akken med kaffe og basser i hånden. Vores modstandere er blevet 
analyseret, og vi bliver enige om, at en 3. plads er målet. en målsæt-
ning, der snart dykker betragteligt. Vi ankommer til Skovshoved 
havn, og det går som det plejer. Vi bliver nervøse ved synet af vores 
konkurrenters udstyr. der er sponsornavne, sejlmagerlogoer og ens 
tøj, eller om ikke andet potent tøj, over hele linjen. Jeg kigger ned 
af mig selv og ser gammel slidt sejltøj uden logoer og bestemt ikke 
det dyreste af slagsen. mine gummistøvler kan jeg ikke finde for 
tiden, men ser at materialet er i orden. Skind er in. At det så ikke er 
sejlerstøvler fra dubarry, men et par vinterstøvler, som faktisk er 
kasseret pga. slitage og derfor overgået til sejlerstøvler, er under-
ordnet. Konkurrenternes dialekt og fremtoning matcher fuldstæn-

En 3. plads ved Mestrenes Mester
dig deres øvrige udstyr – let københavnsk eller anden eksotisk dia-
lekt, smilende, grinende og bare ovenpå. det er der, man glemmer 
alt om 3. pladsen og tænker: Shit, nu skal vi bare ikke blive til grin! 
Vi tager lige en kop kaffe med let sitrende hænder. Heldigvis ser jeg 
en af IF-sejlerne, som jeg kender fra tidligere, og jeg ved bare med 
mig selv, at ham kan vi sejle op med. Vi sludrer lidt. det viser sig, 
at de mangler en mand, og jeg hører en fra Skovshoved sige, med 
sin nordsjællandske dialekt: ”så drenge nu kommer martin, han er 
altså god du, han sejler med verdens bedste matchracesejlere...”. 
Nå, mon vi alligevel bliver sidst!

Ved skippermødet bliver vi informeret om vejrudsigt, stævnets op-
bygning, sejladsbestemmelser osv. Vejret byder på solskin og peri-
odevis let regn, vinden siger 5-10 m/s, i bygerne lidt mere. en vejr-
udsigt der kommer til at holde. Vi har 4 både af typen matcher 28, 
hvilket betyder, at 4 både sejler, imens besætningerne fra 4 andre 
både venter på land, eftersom vi i alt er 8 inviterede og tilmeldte 
besætninger. efter hver sejlads skiftes der ud og for at kunne hol-
de styr på, hvornår vi skal sejle, og hvornår vi skal kigge på, får vi 
selvfølgelig oplyst hvilke flights vi skal sejle. Øhh undskyld, hvad er 
flights for noget? Nå ok, de mener det vi i Jylland kalder sejladser...
så lærer vi også det. Fremover ses vi i klubben til tirsdagsflights!

Vi er med i første flight, vi skynder os at rigge til, så vi lige får lidt 
træningstid inden første start. Ligeledes får vi tid til at tjekke vind 
og strøm på banen, der ligger tæt ved land og Skovshoved havn. 
Vores strategi er klar, vi vil ud i medstrøm på opkrydset, og det be-
tyder læ start, og så ind i idvande eller mindre strøm på lænseren. 
Som sagt så gjort, og inden længe kan vi runde topmærket som 

første båd. men vores strategi på lænseren slår fejl, og vi opdager, 
at bare lidt forskel i vindstyrken gør på lænseren en kæmpe forskel 
på en matcher 28. de andre passerer os, og vi runder bundmærket 
som 4’er, og dermed sidste båd, en placering vi desværre ikke får 
lavet om på. Nu kan det jo så kun gå fremad, og det gør det hel-
digvis.

I de efterfølgende sejladser har vi primært to konkurrenter, dels 
deltagerne fra X-99 og dels deltagerne fra H-båd. det viser sig, at 
styrmanden fra X-99 klassen er en stand-in rorsmand ved navn 
Johnny Jensen, som vi efterfølgende gennem lidt google-research 
finder ud af, hører til blandt de hurtigste Starbådssejlere, og at han 
til både em og Vm har sejlet fra OL-deltagere og OL-aspiranter – Ja 
faktisk er han selv OL-aspirant og så tro da pokker, at han bliver 
ved med at være med fremme! Vores anden konkurrent kommer 
ikke som nogen overraskelse, det er claus Høj Jensen, som i dagens 
anledning har bo Selko med og dermed vel tilsammen en 10-12 
Vm-titler bag sig - gætter jeg på. Ud af de resterende 5 sejladser 

bliver vi 3’er i en sejlads, 2’er i tre og 1’er i en sejlads. Især på op-
krydset er vi godt kørende og runder ofte topmærket som første 
båd, men på lænseren kniber det hver gang. men vi er tilfredse. 
Rigtig godt tilfredse endda. Vi har haft utallige dueller med især 
claus Høj Jensen, og resultatlisten fortæller ikke alt. Når han vinder 
sejladser over os er det kun én gang med mere end én bådslængde!

Vores samlede placeringer rækker lige præcis til en 3. plads, og vi 
får æren af at stå på podiet sammen med profferne. bilen pakkes 
og snakken går igen. det var sgu stort det her. der er faktisk ikke så 
langt til toppen af dansk sejlsport. Vi har sejlet fra nogle af de der 
gutter, der lever af at sælge sejl og sejle. Vi hører faktisk til nogle af 
de bedste sejlere i landet... Jo, vi kan blive enige om mange ting og 
måske blive i troen indtil forårssæsonen begynder, men til den tid 
skal Stoy, Lago, Fjerbæk og co. nok få os ned på jorden igen, og det 
glæder vi os faktisk til. Ja egentlig ikke til at komme ned på jorden 
igen, men til at sejle kapsejlads i expressen! Vi ses til foråret ven-
ner...hilsen morten Arndal
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Indledningsvis skal der lyde et 
stort velkommen til Helge mar-
strand mechlenborg. Rubrikken i 
klubbladet med ”Nyt fra havne-
fogeden” vil fortsætte.

Ledige pladser? 
der er lige nu 107 ledige pladser. 
de mest efterspurgte er de små 
pladser. For få år siden var det om-

vendt. der kommer løbende forespørgsler, men det bliver nok først 
til noget, når den nye sæson starter.

Lystbådehavnens hjemmeside - www.horsenslystbaadehavn.dk? 
Opgaven med at opdatere har været udliciteret, men det overtages 
nu af Horsens Kommune. Hen over vinteren vil opdatering finde 
sted. Referater fra SU vil blive lagt her. Jeg opfordrer til jævnligt at 
besøge siden og se, om der er nyt.

Internet? 
Lad os tale om det til foråret. Alt hardware er leveret. Nu skal vi 
bare have det til at fungere.

Hvad er der af gamle udtjente både i Horsens? 
Også i Horsens Lystbådehavn har vi en ”kirkegård”. der er 5 gamle 
både på land og en i vandet, hvor vi ikke kender den retmæssige 
ejer. det er dumme sager som formentlig ender med, at lystbåde-
havnen må bekoste at få dem fjernet. Alene at få juraen på plads 

Nyt fra havnefogeden 
inden vi fysisk kan skrotte båden, er lidt af en opgave. Jeg er meget 
opmærksom på, at vi ikke får gamle træbåde ind, uden der f.eks. er 
tegnet en bjergningsforsikring. 

Måger - navnlig på de yderste broer? 
det er et problem, som det er svært at se en effektiv løsning på. Jeg 
kan skylle broerene, og 2 dage efter er det lige galt. Vi kan sætte 
tråde/net over broerene, men så sætter de sig blot på bådene. det 
eneste effektive er at skyde nogle med jævne mellemrum; men det 
må vi ikke. Jeg skal til et seminart i FLId (Foreningen af Lystbåde-
havne i danmark), her vil jeg prøve at høre mine kolleger, hvad de 
gør.

emner som arbejdet i SU, rustproblemer, forlængelse af sydkaj og 
de nye aktiviteter, der følger heraf blev vi enige om at vente med 
til næste blad. der var stor ros til pladsmændene, og det arbejde 
de udfører. I en kasse på reolen i havnekontoret stod bundter af de 
mærker, der skal påsættes både som tegn på, hvilken plads man 
har. Godt 300 var der, trækker man de ca. 100 ledige pladser fra 
så er der altså ca. 200 bådejere, der ikke har hentet deres mærke. 
det kan vi ikke være bekendt! det skal være bedre næste år. I den 
forbindelse talte vi om navn / hjemhavn på både og klubstander, - 
her kan disciplinen også tåle en forbedring. Og nu da vi var i gang 
nævnte Helge, at det kneb med at følge anvisningen, når der blev 
hængt en seddel på båden om ”kontakt havnefogeden”!!!! 

Havnefogeden ønsker alle en God Jul og Godt Nytår! 
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Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

JYSKe bANK tirsdagssejladser. I alt 9 sejladser hen over efteråret 
opdelt på 3 starter, hvor expresserne har deres eget løb. 
Op/ned bane med krydsstart fra Vitus bering, hvor birger Iversen, 
Ove broen og claus bjørnhardt tog sig af det praktiske.

1., løb 8 deltagere
1 - KdY 15 m2  Torben Pedersen
2 - Folkebåd  Jørgen Rasmussen
3 - Folkebåd Jan Rasmussen
2., løb 6 deltagere
1 - express  morten Stoy
2 - express  morten Fjerbæk
3  - express Svend Kold Johansen
3., løb 6 deltagere
1 - X332   Henrik Frederiksen
2 - X102  Ole Rindom
3 - Ylva   claus Nielsen

jYske bank familiekapsejlads 
Hver torsdag blev der sejlet respitsejlads, dvs. at de mindste/
langsomste både starter først, og den båd der kommer først over 
stregen vinder.  enkelte sejlede med spiler, og det gav naturligvis 
tilsvarende sen start. 

13 både deltog og resultatet blev: 
1 - KdY 15 m2 Torben Pedersen
2 - match 28  Kapsejladsskolen II
3 - dehler 34  Jørn Pedersen
Knud erik Feldt startede og tog i mål fra molen. 

efter aftensejladserne var der præmieuddeling, spisning og 
hyggeligt samvær i mongo

“Trekost 2-star 2013” den  29. september
en fantastisk sejlads. 30 både sejlede den 21 sm lange sejlads i 
fint vejr. – se forsiden.
der blev startet efter respit. Resultatet blev: 
1 - Folkebåd  Jørgen Rasmussen/Jens Vanvig 
2 - KdY 15m2  Torben Pedersen 
3 - Folkebåd   Kaj Nielsen/Jan Rasmussen 
Knud erik Feldt tog sig af det praktiske. bent dahl og cafe dolly 
sørgede for præmierne – tak for det!

bymesterskab for kølbåde den 6. oktober.
der blev gennemført 5 sejladser på en op/ned bane. Resultatet 
blev:
1., løb 4 deltagere
1 - KdY 15m2  Torben Pedersen
2 - H-båd  Kaj møller
2., løb 7 deltagere
1 – express  morten Stoy
2 – express  morten Fjerbæk

- som i “gamle” dage”

Når forpagteren holdt vinterferie fra jul til marts huserede 
skiftende ”besætninger” i klubhusets kabys og konkur-
rerede om at gøre det hyggeligt for medlemmene lørdag 
og søndag.
denne skønne tradition genoptages i mongo denne vinter.
Flere ”besætninger” har allerede booket og mulighederne 
er følgende:

der er ingen faste regler for, hvad man må lave: Røde pølser 
eller 3 retters menu. Fællessang eller 5 mands orkester. 
Foredrag, film eller bare hyggesnak. Fest lørdag aften er 
også velkommen. 
besætningerne bestemmer selv bare det er hyggeligt.
Åbent minimum lørdag og søndag fra kl. 10 – 16. 
men fest lørdag aften er også velkommen. 
book jeres weekend eller få flere oplysninger på
nb@godtvejr.dk eller telefon 2929 1907.
Følg med i klubbladet, på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet.

Efterårets 
kapsejladser

Weekends i 
klubben

24. december   Vi ønsker hinanden glædelig jul

31. december  Vi ønsker hinanden godt nytår

4. - 5. januar ungdomsweekend TØrlejr

11. - 12. januar lørdag serverer gastronomerne  
  lækker frokost

18. - 19.  januar horsens sejlklubs Venners  
  gule ærter

25. - 26. januar beleza weekend med  
  jazz og frokost

1. - 2. februar sejlerskolen byder på frokost m.m.

8. - 9. februar ledig

15. - 16. februar escape serverer eksotiske  
  frokostretter

22. - 23. februar ledig

1. - 2. marts ledig

8. - 9. marts ledig

15. - 16. marts Tursejlerne serverer frokost 

22. - 23. marts muslingeweekend
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den inviterede licitation over det nye klubhus endte hos 
dansk Halentreprise A/S. Her er et portræt af indehaveren 
Hans erik Frost og firmaet. 

Hans erik Frost er født 1951i Vejle. Flytter til Horsens i 
1971 for at studere på byggeteknisk Højskole. efter uddan-
nelsen som bygningskonstruktør studerer Hans erik Frost 
på arkitektskolen i Århus. efter nogle år som lønmodtager 
startes selvstændig tegnestue  primært med parcelhuse.  I 
1982 grundlagde Hans erik Frost dansk Halentreprise A/S. et 
generationsskifte med sønnen Thomas Frost er påbegyndt. 
Hans erik Frost deltager ikke så meget mere i den daglige 
drift, men helliger sig personalesiden. mange medarbejdere 
har været i firmaet i mange år, - ja enkelte helt fra starten 
i 82. 
Hans erik har været medlem af Horsens Sejlklub siden 1984. 
Første båd var en expres. der blev sejlet kapsejlads dengang. 
Senere fulgte en First 31 og nu er det en Najad 42 med 
navnet mISTRAL. en stor del af sommeren ligger båden i 
Langør på Samsø, hvor familien har et sommerhus.
Hans erik Frost er ivrig dykker og har været ivrig skiløber i 
mange år.

dansk Halentreprise A/S er en af de helt store spillere inden-
for erhvervsbyggeriet i Østjylland. det firma, som er opbyg-
get gennem 31 år, er kendetegnet ved, at der er opsamlet en 
meget stor viden i organisationen. det har egen tegnestue og 
konstruktionsafdeling, som altid enten står for eller arbejder 
med på alle opgaver. dette udelukker dog ikke brug af ek-
sterne kompetencer. Ved selv at lave tingene har man bedre 
muligheder for at styre pris og tid. Hvis der er for mange, der 
skal sætte et fingeraftryk koster det ofte.
Slogan: I har ideen - vi bygger den!
ca. 25% af omsætningen er sportshaller. 4 er i gang lige nu. 
en er for Sportsakademiet i bjerre.
dansk Halentreprise A/S finansierer, bygger, beholder ofte 
helt eller delvist erhvervsejendomme. bl.a. kan nævnes Guld-
berghus og Ide møbler/Fitness på Høegh Guldbergs Gade. 
Selv sidder Hans erik Frost i bestyrelse eller direktion i mange 
af disse firmaer - ca. 20.
Selv mener Hans erik Frost, at en del af succesen  skal søges i, 
at man har være gode til at holde fast ved konceptet. ”Fundet 
vort kerneområde og holder os til det”. Gode medarbejdere 
og et godt trofast hold af underentreprenører  - mange Hor-
sens firmaer – sørger man for at have gode relationer til.
I en tid hvor det halter i branchen, har dansk Halentreprise 
A/S  rigtig meget at lave lige nu, - et par store opgaver er lige 
kommet.

Dansk Halentreprise A/SI anledning af 100 års jubilæet har dansk Sejlunion udgivet bogen 
”100 år med sejlerglæde”. bogen er beretningen om sejlernes union, 
om klublivet og fællesskabet, om frivilligt arbejde, kapsejlads, bådtyper, bundmaling, tursejlads og to pilsnere i snor.
Alt sammen fortalt af sejlere – til sejlere.

Læs fx om splitflaget på turbådene, om sejlads i Randers Fjord under krigen, om det flydende sommerhus, der sam-
ler familien – og om brevduerne, der fløj med film fra OL-sejladserne i Kiel, 1972.
Læs også et stort, eksklusivt interview med Paul elvstrøm – skrevet af hans barnebarn Katrine elvstrøm Krause.
bogen er på 320 rigt illustrerede sider i A4-format. den handler også om din klub – for alle klubber er omtalt i 
bogen. Kort sagt: en mosaik af fortællinger og billeder om sejlads i 100 år.

bogen kan købes på sejlershoppen.dk. Pris pr. stk. 200 kr. 
+ forsendelse

Klubber kan med fordel samle køb af bøger til med-
lemmerne. 

Henvendelse til dS, mail: annette.borup@sejlsport.dk

et besøg på hjemmesiden www.danskhal.dk fortæller mere 
om det interessante firma.

Hans erik Frost fortæller om sejlklubbens byggeri. Vi ville 
rigtig gerne have den opgave om end det ikke lige er vores 
spidskompetence. Store følelser for klubben og stedet. Vi 
syntes det kunne være spændende at arbejde med trækon-
struktionen. Normalt er det jo stål og beton. Folkene så frem 
til at få træ mellem hænderne. 
Projektet kører helt efter planen. På dagen for dette inter-
view den 11. november ankom vinduer og døre, og inden ud-
gangen af november er huset lukket. Vi slap let fra stormen, 
der skete stort set intet. 
Interiøret er helt genkendeligt fra det gamle klubhus. Klub-
lokalet får indgang udefra, - det er positivt. ”Plinten” bliver 
stor og markant, men udearealerne bliver fantastiske.
med den placering og de lokaler, er der alle muligheder for 
succes. 

Tak til Hans erik Frost for medvirken til dette portræt. Jeg 
mødte op på kontoret på Vejlevej og på reolen stod modellen 
af den amerikanske fregat  ”constitution” til den igen kan 
komme på plads i klubhuset.
carl Gerstrøm

Kan købes lokalt ved henvendelse til carl Gerstrøm 
23465603/gerstroemmail1.stofanet.dk”

din julegave til dig selv
Vi har sikret os et antal Kommas Havnelods 2011-13 (den, hvor der nu er 32 polske 
havne med), fordi der kommer en ny udgave til jul.
Som ny koster den kr. 400, men klubprisen for medlemmer af Horsens Sejlklub er 
kr. 80,-. det mikroskopiske overskud på et par kroner går til Sejlklubbens aktiviteter.
Vil du spare kr. 300,- og sikre dig et eksemplar, så du kan planlægge sommerens 
sejlads? Så send en mail til Hans Koch, dkconsult@yahoo.dk, og aftal udlevering.

lystsejlerens leksikon
I foråret udkom et stort og velillustreret leksikon, som henvender sig til alle, der in-
teresserer sig for lystsejlads, skibsfart og maritime emner i det hele taget. Leksikonet 
er udarbejdet af skibsingeniør Anker W. Lauridsen, Sæby. Gennem et langt liv har han 
kloden rundt arbejdet for flere danske værfter og rederier. Forfatteren har således 
altid været knyttet til havet. det har givet ham lyst til at viderebringe sin omfattende 
viden på en lettilgængelig måde i det 400 sider store leksikon. 
bogværket er illustreret af store smukke fotografier og et utal at fine pædagogiske 
stregtegninger, der bedre end mange ord forklarer begreberne.
Leksikonet er meget bredt anlagt. der er definitioner af historiske udtryk som plim-
soller, at gå planken ud, pisserende, og klabautermand og nutidens ofte engelske spe-
cialudtryk og forkortelser. 
bogen sluttes af med en række større kapitler om bl.a. havnemoral, sæder og skikke, 
kurser og om hvorfor båden flyder, og hvorfor den ikke vælter - og meget mere.
Leksikonet er således oplagt at have om bord i lystbåden og derhjemme. Her kan man 
få svar! en meget flot, veldisponeret og smukt farveillustreret bog.
Lystsejlernes Leksikon. Af Anker W. Lauridsen. Forlaget Nordenvind 
(www.nordenvind.dk), 2013. ISbN: 978¬87-87735-14-8. 303 sider. (cG)

Lystsejlerens
Leksikon

anker w. lauridsen

Julegave
ideer
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Horsens Sejlklub Tur-udvalgs Jule Banko 2013

  

Disse virksomheder har været så venlige at sponsorere gevinsterne.  

Bravida
MT Højgaard
Café Dolly
Havne Service
Friis Optik
Arthur Andersen Transport
Surf & Ski
Klinik for Fod og Ansigt
Svane Apoteket
J P Nielsens eftf.
Stark
Horsens Yachtværft

www.horsens - se j l k lub .dk       2 9

Horsens Sejlklub
Indkalder til generalforsamling

onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.00 
mongo - jens hjernøs Vej  27, 8700 horsens

dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent. 
2. bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget.
4. Forslag fra bestyrelsen. 
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Fastlæggelse af årskontingent.
7. Valg af formand. Ikke på valg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
9. Valg af revisor.
10. eventuelt.

 
Ad. 5
Ungdomsafdelingen foreslår:
• at ungdoms-kontingent stiger med kr. 200,00 svarende til kr. 840,00 
• at ”familiekontingent” skal gælde allerede ved 2 voksne medlemmer og 1 barn.  

Ad. 8
Kiki Visby på valg,– ønsker ikke genvalg
Svend Smedegaard på valg, - modtager genvalg
Ole Harby på valg, – modtager genvalg
Ole Glerup(supp.) på valg, – modtager ikke genvalg

Ad. 9
Anders Andersen og Søren Andersen på valg, - modtager genvalg.

Henning Lund El
Hansted Tømmer og Snedker forretning
Vinoble
Spoon
Jens Troense
Papyrus
West Pharmaceutical Services
Bog og Ide
Lars Lods
Hans Koch
”Anonyme donationer”
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resultatopgørelse horsens sejlklub
for  perioden 1. november 2012 – 31. oktober 2013 

INDTÆGTER:  År 2012  
   
Kontingentindtægter 431.360,00  403.391,00 
Ungdom, tilskud, brugerbetaling og sponsorindtægter 273.134,00  319.489,00 
Talentcenter tilskud, Horsens Kommune og dansk Sejlunion 210.643,00  208.365,00 
matchrace indtægter brugerbetalinger 55.675,00  30.175,00 
Sponsorindtægter 250.150,00  56.400,00 
Klubblad annonceindtægter 98.145,00  100.920,00 
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling 58.901,00  82.657,00 
Sejlerskolen brugerbetaling 55.045,00  99.274,00 
Weekend i klubben 5.550,00   -   
Forpagtningsafgift 1. nov. 2012-15. juli 2013 142.746,00  305.482,00 
Salg af bøger/standere 10.030,00  3.240,00  
I alT IndTægTer  1.591.379,00  1.609.393,00  
   
 
UDGIFTER:    
 
Følgebåde og materiel (31.594,00) (77.061,00)
Reparation af joller  (32.943,00) (27.246,00)
Transport, fortæring,småansk. (36.887,00) (36.843,00)
Trænerudgifter incl. feriepenge (206.193,00) (204.094,00)
Ungdom, kraftcenter udgifter, fitnessudgifter (29.299,00) (28.558,00)
Tilskud til sejlere  (32.000,00) (50.000,00)
Kursusudgifter (29.200,00) (33.778,00)
Forsikringer (67.786,00) (78.569,00)
mongo, Jollehuse og jolleplads  incl. el- og rep.udgifter (93.417,00) (127.333,00)
Andre udgifter ungdom (16.380,00) (16.522,00)
matchrace udgifter (62.227,00) (44.514,00)
Klubblad distributionsudgifter og porto (127.570,00) (147.010,00)
Kapsejladsudgifter (5.491,00) (21.371,00)
Vitus bering og damjollen  (55.283,29) (15.969,00)
Sejlerskole, drift af H både  (51.645,71) (111.805,00)
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat  (151.202,00) (104.325,00)
Søjlekran , lovpl.syn og reparation (8.808,00) (15.410,00)
bøjeudgifter   (3.548,00) (2.686,00)
Kontingent dansk Sejlunion (64.362,00) (65.921,00)
Fælles udgifter ikke fordelte omkostninger (118.814,00) (192.162,00)
I alT udgIfTer:  (1.224.650,00) (1.401.177,00)
    
 
RESULTAT FØR FINANSIERING   366.729,00  208.216,00
    
Renteudgifter  (18.739,00) (14.341,00)
Omkostninger v/pantebrev HK (3.840,00)  
Renteindtægter -    24,00  
resultat før afskrivninger  344.150,00  193.899,00   
 
Foretagne afskrivninger   (153.185,00) (171.216,00)  
    
    
Årets resultat   190.965,00  22.683,00  
  

balance pr.  1. november 2013

 

AKTIVER                                                                              År 2012
Indestående i Sydbank:      
Indlånskonto byggeri  3.500.000,00   -
 
Tilgodehavender:     
 
      Kontingenter  / bådleje / sejlerskole   18.310,00    43.429,00 
    Tilgodehavender  annoncer etc.   7.500,00    18.704,00 
    Tilgodehavende merværdiafgift  11.485,00    13.806,00 
    Tilgodehavende VIA  9.344,00    - 
    Tilgodehavende Surf & Ski  2.000,00    5.719,00 
    Tilgodehavende dansk Sejlunion  12.500,00    27.500,00 
Periodiseret forpagtningsafgift  -      36.993,00 
      
Periodiseret forsikringer  52.590,00    52.590,00  
      
Værdipapirer     
 
Nom 15.000 Tmc anparter købesum  95.000,00    95.000,00 
      
Optimistjoller   primo 146.874    146.874,00 
Tilgang i 2012/2013 64.219   
Afskrevet i 2012/2013 -57.470  153.623,00   
      
både i sejlerskolen      
Tilgang i 2012-2013 Iferen 40.000   -
Afskrevet i 2012/2013 -8.000  32.000,00   
      
Øvrigt driftsmateriel   primo 3.938    3.938,00 
Tilgang i 2012/2013 Hobietrailer 36.748   
Afskrevet i 2012/2013 -11.287  29.399,00   
      
Ungdomshuse / off. Vurdering  1.300.000,00    1.300.000,00 
      
Køkkeninventar    primo 76.428    76.428,00 
Afskrevet i 2012/2013 -76.428  -     
      
Klubhuset  off. Vurdering 1.450.000    1.450.000,00 
Nedrivning af klubhuset -1.450.000  -     
      
mongo off. Vurdering   480.000,00    480.000,00 
      
Nyt klubhus saldo 1. nov. 2012 175.937    175.937,00 
Afholdte udgifter 2012-2013 396.030  571.967,00    
 
      
akTIVer I alT   6.275.718,00    3.926.918,00   
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 – der takker for en god sæson!

det er gået fint med at få bådene op og på plads. Flere end tidligere 
står med masten på. det er ikke et problem, hvis stativet er i orden. 
Husk at der er særlige områder for de, der ikke vil have masten af. 
Generelt har bådejerne været flinke til at træffe aftale med plads-
manden, inden båden kom op. I et enkelt tilfælde måtte plads-
manden nægte at tage båden p.g.a. at stativet var for dårligt. 
To både væltede i stormen  på pladsen over for Havneservice. Sta-
tivet var ikke i orden, og naboen røg med. Stormen gav også lidt 

Nyt fra pladsmændene

Høsttur til Snaptun
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skader på afdækninger, men det var nu ikke det store.
endelig i år har  kommunen ordnet hegnet på vestpladsen. 
Pladsmændene flyttede stativer frem og tilbage. Pladserne er 
blevet ryddet op og diverse “skrammel” er fjernet i læssevis. 
der blev investeret rigtig mange timer i det projektet. Nu er det 
pladsmændenes håb, at bådejerne vil følge eksemplet op og holde 
bedre orden i fremtiden. På forhånd tak!
Stor tak til pladsmændene for deres arbejde.(cG)  

Høstturen i weekenden d. 14. og 15. september var en absolut suc-
ces dette år.
Vejret var udmærket og mange kom frem i god tid og andre i sidste 
øjeblik som sædvanligt.

Omkring 15 både mødte op og iblandt disse var både gamle kend-
inge og nye deltagere. Specielt var det rart at se, at der igen i år 
var børn med på bådene og specielt dejligt var det at se ”drivert” 
komme sejlende ind i Snaptun havn med far brian ved roret og to 
døtre i cockpittet. det bragte ”børnetallet” op på 4 sejlende plus 
2 lokale.  
 
dagen startede som vanligt meget spontant, og efterhånden som 
bådene anløb tillod vejret samling på ”Valhalla” hvor mange lige 
kom forbi for en øl og en snak. det viste sig, at vi kan være mindst 
12 personer plus det løse i cockpittet. 
Herefter gik nogle på en minivandring, og andre begyndte at gøre 
klar til aftenens festmåltid.   

PASSIVER                        
  
     År 2012
mellemregning tidl. Forpagter  136.938,00    -   
Skyldige omkostninger  3.310,00    1.850,00 
Skyldige feriepenge  19.798,00    18.856,00 
depositum  udleverede nøgler  2.200,00    2.200,00 
Sydbank  89.041,00    370.927,00 
Skyldig a skat og Am bidrag  11.138,00    9.205,00 
Udlæg omkring nybyggeriet  (moms)   -      46.563,00 
      
Prioritetsgæld     
 
   Horsens Kommune   83.000,00    83.000,00 
     (Horsens Kommune skal først indfries v/salg af klubhuset)     
 
Formue:     
 
    Saldo primo  3.394.317,00    
     Nedrivning af  klubhus (1.450.000,00)   
    donationer til nyt klubhus  3.795.011,00    
   Årets resultat 190.965,00   5.930.293,00    3.394.317,00 
      
PassIVer I alT  6.275.718,00    3.926.918,00 
      

Horsens, den 21. November 2013     
 
carl-erik carlsen     
 
kasserer     
 
      
Nærværende regnskab, er i overensstemmelse med de førte bøger, som vi har revideret.     
 
beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.     
 
      
Horsens, den  2. december 2013     
 
      
Søren Andersen  Anders Andersen  
Sign.                                                                        Sign.  der blev dækket bord i klubhuset, og grillerne blev i år startet i god 

tid, og var klar som de skulle. dog kneb det vist lidt med varmen 
til sidst.

Aftenen startede med spisning af de mange retter dejlig mad delt-
agerne selv havde medbragt, og festlig snak hen over bordene var 
på intet tidspunkt en mangelvare, men undertegnede skal undlade 
at kommentere på aftenens videre forløb, da en efterårssnue send-
te ham tidlig til køjs.

efter rundstykker med alt tænkeligt tilbehør søndag morgen og 
den obligatoriske oprydning og rengøring af klubhuset, kunne vi 
igen sige tak for i år og vende stævnen hjem mod Horsens.

Vi siger tak til Snaptun for lån af lokaler og glæder os allerede til at 
kunne komme igen i 2014.

Søren Refsgaard
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”det ku’ være festligt, hvis der lå en 10-20 både med signalflagene 
hejst over top, når vi indvier det ny klubhus”. den bemærkning 
dukkede op på et bestyrelsesmøde i Horsens Sejlklub for nylig. Ar-
thur Andersen Transport i Horsens er med på den idé: mandag 31. 
marts bliver 9 sejlbåde sat i vandet fra servicekajen. Gratis.
men der skal held til, at det lykkes. Klubben vil i det tidlige forår 
forhandle med vejrguderne. Og der følger en enkel betingelse med: 
de ni både, som bliver sat gratis i vandet, skal i den følgende week-
end ligge ved kajen foran HSH’s nye klubhus og hejse signalflagene 
over top (med egne eller lånte signalflag).
- Ideen er ganske enkel, siger HSH-formand bjarne Hansen. - Vi 
synes, at det kunne være flot og festligt med en flok sejlbåde, som 
fortøjede nær klubhuset i weekenden 5.-6. april. Når sejlere holder 
fest, så hejses alle signalflag over top. det vil være et flot syn, hvis 
det lykkes.
Sådan er projektet skruet sammen: mandag 24. marts fra kl. 8.00 
kan medlemmer af HSH ringe til Arthur Andersen Transport på 
4011 4677 og tilmelde sig hos Sven Larsen til gratis isætning af 
sin båd. Kun dette telefonnummer kan bruges. de første ni tilmeld-
inger accepteres. Først til mølle…
Isætning sker mandag 31. marts kl. 08.00-15.00. Ni både vil blive 
sat i vandet uden regning.

Få din båd sat 
i vandet -
det koster 
ikke en 
krone

Tekst: Jens Troense

Arthur Andersen Transport har mange års 
erfaring med isætning af både, og firmaet 

har specialgrej til sejlbåde. Her er der gang 
i den på servicekajen i Horsens havn.  Gid 
det flotte solskin også dukker op i marts/

april 2014…

Hvis du vil hejse alle signalflag over top, så kan du 
(måske) få din båd gratis i vandet sidst i marts

- det er en hilsen fra Arthur Andersen Transport til Horsens Sejl-
klub i anledning af indvielsen af det ny klubhus. Vi vil gerne give 
vores bidrag til, at indvielsen bliver festlig - og vi vil gerne sige tak 
for mange års godt samarbejde, siger Søren og Karsten Tinggård. - 
Tiden vil vise, om det rent faktisk er muligt at gennemføre planen.
Og ja. det kan være, at det slet ikke bliver til noget.
måske er der is i havnen. måske blæser det en halv pelikan. måske 
har marts været så kold, at det ikke har været muligt at klargøre 
sin båd. der skal være mindst 10 plusgrader, for at man kan polere 
sin båd!
bjarne Hansen siger:
- Vi håber, at vejrguderne ser mildt på marts og april. det kunne 
være festligt med en flok sejlbåde med signalflagene hejst. Gratis 
i vandet er jo et godt tilbud fra Arthur Andersen Transport, og tak 
for det. Sejlerne skal jo hejse signalflagene, og hvis man ikke har, 
så må man låne.
- måske er det umuligt at sætte både i vandet. Så kan vi håbe på, at 
de både, der allerede ligger i havnen, vil sejle hen til klubhuset og 
ligge der et par dage. Hvis ikke der er signalflag om bord, så kan det 
være, at der er sejlere, der vil udlåne deres samling af signalflag. Vi 
tror på, at det kan lykkes – og krydser fingre, siger bjarne Hansen.

På Alster med J 418
Fredag 31-08-2013 kl. ca. 
14.00 med start i Horsens, 
og mål i Hamburg. Starten 
gik vældig godt, der var ikke 
de store problemer med 
trafikken, førend vi nåede 
til Kieler kanalen, da blev 
der god tid til at se sig om-
kring. Højbroen over kanalen 

var blevet ramt af ælde, så der var påbegyndt et større rep. arbej-
de, hvilket medførte, at de sidste kilometer ned til broen foregik 
i snegle tempo og tog ekstra ca. 2 timer. men godt ankommet til 
Hamburg, fik vi os installeret på det bestilte hotel, os det var Lotte, 
Torben samt mig selv Knud erik.
der deltog 11 besætninger. 2 fra danmark samt 9 fra Tyskland.
der blev gennemført 5 sejladser, og det var lidt af en oplevelse 
at sejle kapsejlads iblandt mange andre sejlere på sådan en rela-
tiv lille sø, hvor der samtidig blev afholdt nationale mesterskaber 
i matchrace. der var desuden et større optimistjolle stævne under 

afvikling, samt diverse turistbåde og en enkelt flydekran, som kom 
sejlende gennem kapsejlads området, en meget spændende oplev-
else, men vi havde dog en meget fin weekend med nogle gode og 
til tider meget spændende sejladser, det endte med at være en 
kamp mellem de to danske både, hvor vi efter 4 sejladser var lige 
på point.
men så skete katastrofen! Lars mathiassen og hans far Jens Ole 
tog første pladsen i sidste sejlads, så vi måtte ”nøjes” med anden-
pladsen, men en ok afslutning på stævnet, det var trods alt de dan-
ske besætninger, der løb med sølvtøjet. efterfølgende gav de tyske 
besætninger udtryk for, at de gerne, hvis det er muligt, vil komme 
til Horsens for en eventuelt revance på fjorden i 2014. det ser vi 
frem til. Så var det bare at komme hjem, vi valgte dog at køre under 
Kieler kanalen, hvilket sparede os for køen, der holdt for at komme 
over kanalen, så efter et pitstop med indkøb ved grænsen gik det 
hjemover efter er fin weekend på Alster midt i Hamburg.

Knud erik Feldt
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xx

Formanden bød velkommen og kom i sin tale rundt om klub og 
den forgangne sejlsæson hvor vejret, som formanden udtrykte det, 
havde været fantastisk.
Om ungdomsafdelingen sagde formanden:
Ungdomsafdelingen har gennem året haft mange samlinger og en 
flot fremgang. med mere end 15 nye sejlere, dejligt at se. en afdel-
ing med  flot opbakning og mange fine resultater. I år skal specielt 
nævnes dm i Hobie 16, hvor det blev til en sølvmedalje til mikkel 
Hougaard og Stine Thomasen, og en 3. plads til Josephine Rindom 
til dm for optimist A sejlere
Planlægningen af 100 års jubilæet næste år er i gang. mere om det 
senere, når planlægningen er kommet nærmere.
Formanden fortsatte:
Horsens Sejlklub er stolte af, at vi har 3 besætninger som arbejder 
på at komme til Ol i 2016, det er: 
• Anne Marie Rindom i Laser Radial
• Maiken og Anne Julie Schütt i 49’er fx
• Anette Viborg og Martin Hjorthlund i Nacra 17
Vi forsøger at hjælpe de 3 besætninger så godt vi kan med deres 
satsning.

”hsh til ol i 16” – held og lykke!
I kølbåde har der været sejlet kapsejlads på fjorden  tirsdag, onsdag 
og torsdag samt matchrace om mandagen. Ud over i de lokale sej-
ladser har klubben i bådtype Albin express markeret sig stærkt. I år 
blev det til dm for morten Arndahl, der blev fulgt af morten Stoy 
på 2. pladsen, og Kim Lago på 3. pladsen. morten vandt desuden 
Kielerwoche i Juli.
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Standernedhal 2013

Vores havnefoged Steen Andersen er stoppet, og fundet nye ud-
fordringer i Vejle Lystbådehavn. Vi siger tak til Steen for samarbej-
det de sidste 5 år. Samtidig siger vi velkommen til Helge michlen-
borg, som har overtaget stillingen. Vi ser frem til  samarbejdet. 
Vi har døjet med rust på bådene forårsaget af jernstøv fra 
Sydhavnen. der skulle være en chance for, at problemet bliver min-
dre.
Om klubhuset sagde formanden:
byggeriet går efter planen. dansk Halentreprise, som i dag er 
repræsenteret af chefen selv Hans erik Frost og fru Helle.
dansk Halentreprise skal roses for deres professionelle tilgang til 
projektet.
• Valg af dygtige underentreprenører og håndværkere, som alle 
arbejder på at indhente de små slip, der har været i tidsplanen. de 
arbejder lange dage og sommetider også i weekenden.
• Smidighed og fleksibilitet når det drejer sig om tilpasning og 
ændringer undervejs
• De har været med til at løfte overlæggeren og ikke blot leveret 
det vi har aftalt, men ofte fundet noget, der er en tand bedre.
• Vi kan allerede nu se kvaliteten med den synlige spærkonstruk-
tion i rondellen.
• Plinten bliver ikke lavet af brædder men af planker, her er tale 
om ca. 3,5 kilometer planker, o.s.v.
Vi ser i byggeudvalget frem til at følge den resterende del af bygge-
processen. 
Formanden rettede på klubbens vegne en tak til Hans erik Frost, 
som der blev kvitteret for.

Standernedhaling blev henlagt fra græsplænen ved  
flagmasten til det nye klubhus.

Her nævnte Hans erik Frost, at han savnede et rejsegilde, - ”det 
hører sig til”. elegant fik Hans erik delt den øl rundt, som altid af-
slutter ceremonien, når standeren er kommet ned, og fik råbt et 
trefoldigt leve for den nye bygning med efterfølgende skål. 
Så kom det på plads!
Formanden var kort inde på økonomien. Ting er valgt fra på grund 
af økonomi, så….! 
Om den kommende vinter nævnte formanden:
der er i vinterhalvåret planlagt nogle weekender i klubben, der vil 
blive annonceret på hjemmesiden. 
der er i teorien altid åben i mongo, men for at skabe klubliv op-
fordre jeg medlemmerne til at mødes om fredagen klokken 16 til 
en snak, - ligeså om søndagen klokken 10.30
Formanden lykønskede de medlemmer, der har bestået de sidste 
prøver i sejlerskolen og dermed har modtaget et duelighedsbevis. 
• Birgit Mulvad
• Inge Thomsen
• Tina Winkler
• Michael Leth Jensen
• Jens Møller Jensen
• Kasper Kratman
• Svend Andersen
• Søren Back
I har med jeres præstation øget den i forvejen store respekt, der er 
omkring Horsens Sejlklubs Sejlerskole, sagde formanden
Formanden sluttede  med at takke sponsorerne for den støtte 
Horsens Sejlklub har modtaget. der var en tak til klubbens mange 
frivillige. ”der er brug for flere” lød formandens opfordring. 
”Frie hav” blev sunget og standeren halet ned.

det obligatoriske 3 foldige hurra  for sejlsporten og Horsens Sejl- 
klub blev udbragt, hvorefter selskabet gik i mongo for at spise 
frokost.
dejlig frokost som det nye værtspar stod for ledsaget af Jesper 
bjarnesens musik. de 55 der deltog fik en hyggelig eftermiddag
”Grundstødningspokalen”, ”blæselampen” og ”Fighterpokalen” 
blev uddelt, - næsten som det sig hør og bør. Grundstødningspoka-
len ligger gemt væk bagerst i en container, så de 3 nominerede må 
med spænding vente til standerhejsningen med at få resultatet. 
modtageren af ”blæselampen” kunne ikke være tilstede, men fik 
den ved en anden lejlighed.   (cG)

Tidligere havnefoged Steen Andersen var på besøg og ses her med  
afløseren Helge Marstrand Mechlenborg

Deltagerne på vej fra Mongo over i  det næsten lukkede klubhus Jesper Bjarnesen spillede - til glæde for de mange gæster

Traditionen tro assisterede Erik Nørgaard ved masten 
da standeren skulle ned

Ungdomssejlere tog en pause i træningen og deltog i    
standernedhalingen

Formanden holder tale i den nye ”Rondel”
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Nyt fra Horsens Havn
Foranlediget af en artikel i Horsens Folkeblad den 30. oktober og 
igen den 2. november inviterede havnen lystbådehavnens brugere 
til et hastigt indkaldt dialogmøde. Referatet bringes her.  

Referat fra det ekstraordinære dialogmøde den 4. Nov. 2013

deltagere:
Horsens Havn: Per Løkken, Torben engholm, Allan Kristensen og 
Peter Larsen. 
Horsens Roklub:  Grethe Jørgensen
Horsens Kajakklub: Pia Jørgensen
Horsens bådeklub: Steen Lauridsen
Horsens motorbådsklub: michael Ødorf og Hans clausen 
Horsens Sejlklub: carl erik carlsen, bjarne Hansen og carl Ger-
strøm
Per Løkken bød velkommen og orienterede om, hvordan havnens 
løbende arbejde med at skaffe nye kunder nu havde resulteret 
i en aftale med euro Steel A/S. med dette møde ville Horsens 
Havn gerne orientere Lystbådehavnes brugere direkte – naboerne 
mod nord – og ikke kun lade det være ved det, man kunne læse i 
avisen.
euro Steel A/S er en interessant kunde, der med mange tons 
over kaj bidrager til havnens omsætning. det er en kunde, der 
miljømæssigt vurderes til at være gunstig. Stålplader støver ikke 
som jernskrot. Ud over stål vil euro Steel A/S også tage andre 
produkter ind over kajen, - stykgods i baller (træpiller til brænd-
sel) og løs flis. Horsens Havn  forlænger sydkajen med i alt 200 
meter ny kaj mod øst i to tempi. 100 meter nu og 100 meter 
mere senere. den første del kan med lidt held være klar når Hor-
sens Sejlklub til april åbner det nye klubhus. euro Steel A/S bygger 
5000 m2 lagerhal – pænt byggeri, formentlig beton.
For at klare landtrafikken renoveres/ny anlægges vej. ca. 30 last-
vognstog i døgnet skal transporterer euro Steel A/S’ gods væk.
den nye aktivitet vil betyde 20-25 nye arbejdspladser.
Wittrup Seafood A/S flytter i 2014 sine aktiviteter til ny domicil 
længere østpå på sydkajen.  

Placeringerne fremgår af foto.
•  Ny kaj mærket blåt
•  Euro Steel A/S, - mærket grønt
•  Wittrup Seafood A/S, - mærket rødt
•  Ny vej, - mærket gult 
•  Euro-Sten A/S bliver hvor de er, - vest for det skraveret med  
 grønt
•  BG Stone A/S flytter mod øst, - øst for det skraveret med  
 grønt

Fra den efterfølgende spørgerunde kan kort nævnes.
•  Vinterplads på sydhavnen er klubberne og Horsens Havn   

 enige om, er en dårlig idé. Hvis vinterpladser ikke kan blive  
 på nordkajen, hvor de er i dag ser PL hellere en løsning syd for  
 åen. Kræver uddybning, så der kan sejles der over. Arealerne,  
 hvor der i dag er tanke ved servicekajen og ved beck rederi- 
 ernes hal, blev nævnt. det blev nævnt, at det sidste skib  
 formentlig havde anløbet tankpiren. Torben engholm  nævnte,  
 at når/hvis den rette investor kom, så ville vinteropbevaring  
 ikke blive på nordkajen. dialog om vinteropbevaring mellem  
 kommune og klubberne aftalt, men ingen dato foreligger.                                                                       
•  Omfartsvej over Boller nævnt. Der er ikke politisk enighed om  
 projektet men mulighederne undersøges. Forlængelse af Vest- 
 vejen og en 4de afkørsel fra motorvejen prioriteres højere.
• Hvad sker der med Stena Jern & Metal A/S?  Det forventes  
 at vise aktiviteter flyttes i første kvartal 2014. Konkrete planer  
 kendes ikke.
• Udsmykning af muren ved Stena finder klubberne ikke  
 tilfredsstillende. Horsens Havn A/S ser på det.
• Bliver der udendørs oplagring i bunker ved Euro Steel A/S? Det  
 vides ikke, men det afklares.
• Hvor høj bliver Euro Steels A/S’ nye lagerhal? Det vides ikke.  
 Lokalplanen siger max. 18 m. Højere kræver dispensation.
• Hvad kan man siger og støv/støj/lugt/udseende fra det ny  
 euro Steel A/S?
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 - Støv ventes der ikke noget af. Håndtering af jernplader  
 støver ikke som skrot. I Hedensted har der ikke været proble-
 mer. michael Ødorf mindede om, at Horsens motorbådsklub  
 bl.a. blev flyttet p.g.a. støvproblemer.
 - Håndtering af jernplader vil kunne høres.
 - der ventes ingen lugtgener
 - det forventes, at der bliver pænt stablet stål udendørs. Andet 
 kendes ikke for nuværende.
• Dialogen mellem lystbådehavnens brugere og kommune/ 
 Horsens Havn  kan kræve koordinering. Hvad aftales med  
 hvem? Torben engholm  lagde vægt på, at der var en god  
 dialog, og at orientering fandt sted, inden det kunne læses i  
 avisen.
• Udsivning af olie. mm. kort omtalt.
• Om nordkajen venter Per Løkken, at der kommer gang i  
 planerne allerede i 2014. Startende indefra ved ”dolly”. Her er  
 bl.a. byens nye bibliotek i spil. 

Klubberne takkede for orienteringen og ønskede de 3 politikere et 
godt valg.

Yderligere kan nævnes at:
Sejlrenden bliver oprenset. man håber at opnå en klap tilladelse til 
materialet. Alternativt pumpes det i slambassinet.
Som følge af problemerne med rust på bådene, strammer havnen 
op på procedure for læsning af skrot. Vil kun blive udført i svag 
vind og kun, når vinder ikke er i syd og sydvestlige retning.
Havnens tilbud om at få en nyhedsmail, når der læsses skibe med 
gods, der kan støve står ved magt. 
Send en mail til gerstroem@mail1.stofanet.dk mærket nyhedsmail 
fra havnen. med et sådant advis, kan man rettidigt konstatere, om 
der er noget, og vaske inden det sætter sig. 
en opringning til Stena Jern & metal A/S bekræftede, at nogle 
aktiviteter flyttes; men der vil stadig være aktiviteter på havnen 
og stadig læsning af skibe.
I en mail har Per Løkken den 13. nov. takket for mødet og skrevet:
Jeg har efterfølgende gjort både politikere og Administration 
opmærksom på, at vi ikke ønsker vinteropbevaring på erhvervs-
havnens område og foreslået den gamle losseplads, hvor der kan 
etableres gode faciliteter, så der også skabes et godt socialt liv 
omkring vinteropbevaringspladsen. Tom Heron fra Teknisk forvalt-
ning følger op på sagen og bedt ham indkalde jer til en dialog om 
mulighederne, da dette er et kommunalt anliggende.

carl Gerstrøm

(Bortskaffelse af gamle både)

et tema der bliver mere og mere aktuelt og som spøger over 
alt i europa.
På Stockholms universitet er netop blevet afsluttet et større 
projekt finansieret at Nordisk Råd.
På www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-582 
kan man læse den omfattende – mere end 70 siders - rapport. 
den er på engelsk men ret let læselig.

der er tale om et fælles nordisk projekt. Formålet er at under-
søge behovet for at bortskaffe udtjente både I Norden, pege 
på miljørigtige metoder og via indsamlet data dokumente un-
dersøgelsen.
Rapporten tager udgangspunkt i, at der er 6 mill. både i europa 
heraf ca. halvdelen i Norden. I danmark vurderes der at være 
250.000 heraf ca. 60.000 over 6 meter.  det vurderes at ca. 
20% af bådene er 40 år. derfor siger rapporten, at det er på 
høje tid at gøre noget ved problematikken.
Steakholders er ud over bådejerne, havne, båd- og skrotindus-
trien, lokale-  og nationale myndigheder m.fl.
danmark har ikke nogen overordnet politik på området, hvilket 
man har i de andre lande. Grunden til at danmark halter efter 
nævnes at være en kombination af lave vanddybder og stor 
befolkningstæthed – det er svært ubemærket at tage bund-
proppen og dumpe båden. derfor er der mindre behov for 
lovgivning.

Vi kender alle problematikken. der står forladte både bagerst 
på vinterpladsen, hvor ingen kender ejeren. der ligger vrag helt 
eller delvist sunkne ved kysten, og i havnene er der forladte 
både, hvor ejeren er borte. Ofte er det overladt til det offent-
lige at rydde op i det, - regningen tørres af på fællesskabet.
Vil man som lovlydig dansker skille sig fornuftigt af med en 
gammel båd, kan man de fleste steder leverer det, der kan 
brænde på genbrugspladsen, hvis det er skåret ned til passende 
små stykker. I Sverige har jeg set et firma reklamere med, at 
man bortskaffer til 2000 SeK. Pr. ton. Hertil kommer så trans-
port. I Finland er der flere firmaer – knyttet til bilskrot – der 
kan påtage sig opgaven. med en vis indsats af arbejdstimer, 
kan visse dele afmonteres og genanvendes som reservedele, 
andre metaldele kan genanvendes til omsmeltning. en blykøl 
repræsenterer  f.eks. en betydelig værdi.  
det er forbundet med en betydelig udgift at komme af med en 
udtjent lidt større båd!
Projektet beskæftiger sig meget med genbrug af glasfiberde-
len. Her peges på flere muligheder bl.a. findelig og anvendelse 
som fyld i visse kompositmaterialer.
Konklusionen er helt kort fortalt, at det er på høje tid at få 
gjort noget ved problematikken, få lavet regler, så en bådejere  
på en økonomisk overkommelig måde kan komme af med 
båden, og ikke fristes til at lade den stå eller dumpe den.(cG)

ELB - End of Life Boats

”ELB”:  En gammel 
jolle skåret i stykker 
klar til at køre til 
forbrændingen
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det har været et blandet billede af bådenes bund ved optagningen. 
Alle har stort set haft et tykt lag slim/snavs. mange har haft store 
mængder ruer/blåmuslinger i store klaser, og andre har såmænd 
set fornuftigt ud.
Specielt har der været stor interesse for biltemas kobberholdige 
maling, og den har fungeret fint ifølge de meldinger, jeg har fået. 
begroning på skruen er et tilbagevende problem, som mange har 
kvaler med.
På formandens båd eScAPe måtte man sidste år ty til at sende en 
dykker ned og rense skruen. I år anvendte man en kobbertape som 
ved optagning stort set var forsvundet. Rengøring midt på sæsonen 
var ikke nødvending i år, men som det ses af billederne, er der en 
vis begroning.
Hans Pedersen beAGLe kontaktede mig og fortalte om et produkt 
LanoProtect, som Hans med held havde benyttet i år. Hans har 
tidligere prøvet forskellige metoder/produkter uden den store 
succes. Let opvarmet LanoProtect påføres en renset 650  varm 
skrue. efter afkøling påføres endnu et lag og efterfølgende  glattes 
overfladen ved at varme op med hårtørrer eller varmepistol. Se 
nærmere på www.lanprotect.com.

Hvad angår lovgivningen på området er der ikke meget at berette 
– status quo. I danmark er det stadig Aukens bekendtgørelse fra 
2000, der gælder, - reduceret kobbermængde og efter 2003 ingen 
aktivstof. datoen for ”giftfri” maling er som bekendt blevet udsat  
ca. hvert 3die år, fordi der blev ventet på, at eU’s biociddirektiv 
skulle træde i kraft. biociddirektivet skulle have været der i 2010, 
men lige nu er det bedste bud 2017. 

carl Gerstrøm

Vi har I det gamle klubhus haft hængende fotos af alle formændene. 
Fint på række i kronologisk rækkefølge. de billeder kommer op igen.
I drøftelserne af hvordan det nye klubhus skal udsmykkes, er der 
talt om at samle billeder af æresmedlemmer, de der har modtaget 
klubbens hæderstegn, dIFs Hæderstegn og dS’ ærestegn. dermed 
ikke sagt, at de skal op og hænge, men de kunne være samlet i en 
mappe, der stod på boghylden.
Vi mangler mange af disse billeder og beder medlemmerne, der 
måtte have billeder, kontakte carl Gerstrøm 
(gerstroem@mail1.stofanet.dk eller 23465603)

hsh æresmedlemmer

navn
Carl erik Carlsen 
knud hjersing
hugo nielsen
Carl gerstrøm
Poul evers
niels hede nielsen
erik nørgård
axel schur
Peder sørensen
Poul søndergård
Ingemann bylling jensen
holger buur
erik laursen
Poul ohff
svend e. hansen
karl lund knudsen
Christian jacobsen
ove hede nielsen
b.W.hansen
niels laursen
mogens Petersen
Claus hansen
kaj Wolhardt
kranføre georg jørgensen
brygger Chr. jensen
Viktor jensen
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Antifouling Foto af HSH medlemmer, der er hædret

”Havfluen” havde Biltema-maling på. Meget slim men ingen 
ruer/muslinger.

På ”Escape” er der monteret 
en kobberliste ved roret, der 

holder området fri for

”Bevar mig vel” så farlig ud! Dækket af slim, mange ruer og store 
klaser af blåmuslinger kombineret med ”søpølser”. Var kun plet-
malet med Hempel. Det rakte ikke!

LanoProtect på ”Beagels” skrue virkede fint.

Skruen på ”Escape” var moderart 
begroet. Kobberfolien havde 
tilsyneladende en vis effekt.

hsh hæderstegn

dagmar sørensen
karl andersen
svend madsen
børge lauritsen
johs. jørgensen
buur Petersen
lauritz Christensen
rasmus jørgensen
Peter jensen
steen secher
danmarks Idræts forbunds hæderstegn
erik laursen
Poul ohff
erik nørgaard
dansk sejlunions ærestegn
erik laursen
Carl gerstrøm
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Flyverust

Spån og støv sætter sig i gelcoat overfladen, presenninger, spray-
hoods og kalecher, hvorefter den sætter sig fast og laver pletter. 
Umulige at få af og det er ødelæggende for ens humør, klublivet 
og bådens udseende 

Vi har på Horsens Yachtværft haft problemerne tæt inde på livet. 
både ved henvendelse fra bådejere, samt problemer med kunde-
både. I samarbejde med Horsens havn har vi rengjort flere både, og 
dette har skaffet os god erfaring og muligheder for at finde gode 
og effektive metoder, der ikke er alt for hårde ved materialerne og 
miljøet. 

det kræver blod, sved og tårer, men det kan begrænses og  gøres 
nemmere at håndterer flyverusten. 

1. begræns problemerne!
Poler din båd grundigt. Forsegl overfladen med en høj kvalitet voks, 
helst flere gange. dette gør overfladen helt jævn og meget mindre 
modtagelig for rusten.
Gør gerne begge ting flere gange om året. Især voksen er vigtig 
efter at man har poleret sig til en fin overflade.
Vask jævnligt. Især når der er sydlige v inde. 

2. når skaden er sket:
der er mange muligheder. der findes flere forskellige muligheder 
i forbindelse med rustfjerner og nogle bruger oxalsyrer. dette er 
effektivt, men er / kan være meget hårdt mod aluxeret aluminium 
og visse plast materialer. 
Så pas på. 
I lyset af rustfjerner og syrers uheldige påvirkning af både gel-
coaten og andre materialer på båden, søgte vi andre muligheder. 
Vi fandt en rustfjerner, brugt i bilindustrien til at fjerne rust på nye 
biler, som var skånsom og effektiv. 
behandlingen med voks løste vi ved en flydende voks, som be-
mærkede sig ved at kunne fordeles med håndsprøjte, og efterføl-
gende hurtig aftørring af områderne. Kvaliteten er rimelig, men der 
findes bedre materialer. dog er det nemt og hurtigt at håndtere og 
et god måde at behandle overfladen jævnligt henover året. det, at 
voksen kunne sprøjtes, gav gode muligheder i skridmønster.

arbejdsgang vedr. fjernelse af flyverust.
1. Afskyl båden med vand så løst snavs og sand kommer af de 
forurenede flader (dæk, ruftag cockpit m.v.)
2. Tør overflader eller fjern vand med gummiskraber
3. Påfør først rustfjerner på de højeste flader.  Sprøjt hele over-
fladen og børst med blød børste på glatte overflader og stivere 
børste i skridmønster.

4. Afvent reaktion 5-10 min og aftør, spul dækket med rent vand. 
5. Fortsæt flade for flade til de forurenede områder er rene. 
6. Til slut afvaskes de afrensede flader med sæbe og rigeligt vand.
7. de afrensede flader vandslibes i særlige tilfælde og poleres med 
polermiddel for at få overfladen helt fin jævn. derefter forsegles 
med egnet produkt.
8. Arbejdet må ikke udføres i sol – væsken må ikke tørre ind under 
arbejdet!
9. Udfør ikke arbejdet på solvarme materialer/flader
10. Arbejdet udføres i henhold til forskrifterne i Sikkerhedsdata-
bladet. (Over 18 år, handsker, briller)

Lad IKKe sprayhooder, kalecher, tovværk o.s.v komme i kontakt 
med materialerne.
Kom forbi på værftet og få en snak om problemet og en præsenta-
tion af materialer, der netop passer til din båds tilstand.  

Søren buhl
Horsens Yachtværft. 

Et stort problem i Horsens der næppe for- 
svinder helt inden for den nærmeste fremtid. var overskriften ved dansk Sejlunions klubkonference i weekenden 

den 22-23. november i Vingstedcenteret. det er 5te gang der af-
holdes klubkonference, og det var den bedste.
der var 250 deltagere fra 65 klubber heraf 40 unge under 25 år. 
Horsens Sejlklub var godt repræsenteret.
Igen i år var konferencen kombineret med årets kapsejladsleder-
seminar.
Klubkonferencen er en god mulighed for at møde alle dansk Sejl-
unions medarbejdere fra sekretariatet og bestyrelsen. Samværet 
med sejlervenner fra hele landet giver mulighed for kæmpe erfar-
ingsudveksling og er særdeles givtigt.
der var rigtig megen inspiration at hente i det bredt sammensatte 
program. Flere af vore naboklubber havde indlæg om deres aktiv-

”PULS og vand i håret”

Fra venstre ses Ole Søndermølle, Knud Erik Feldt, Carl Gerstrøm, 
Tina Winkler, Erik Andersen, Anne K. Skjerning, Bjarne Hansen, 
Christian Rindom p.t. E-jolletræner i Vedbæk, Bjarne Hansen, Bent 
Toft og DS konsulent Nicolas Brandt, der har trådt sine barnesko i 
Horsens og siden været skattet træner i Horsens Sejlklub.

iteter. bl.a. Neptun Vejle der fortalte om sejlklubben som aktivi-
tetscenter, og Århus Sejlklub fortalte om uddannelse og træning.
der var et godt indlæg om fundraising.
der var flere fine workshops, hvor deltagere med stor energi og 
entusiasme brainstormede om, hvordan får vi flere til at sejle.
dansk Sejlunion lancerede et helt nye tiltag med sportsbåde. en 
sportsbådsliga med 18 klubber kommer op at stå i næste sæson. 
de 18 klubber er i det første år sammensat af nogle på forhånd 
geografisk valgte, suppleret med nogle valgt ved lodtrækning. de 5 
dårligste glider hvert år ud og suppleres med 5 nye. Horsens Sejl-
klub er ikke med i 2014.

dansk Sejlunions 100 års jubilæum blev markeret. cG
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Jeg var blandt de 150 danske trai-
nees, som havde fået plads på race 
1. fra Århus til Helsinki. Jeg fik en 
plads på morgenster. Jeg skulle 
påmønstre d. 06/07 i Århus. Jeg 
kom om formiddagen, her hilste 
jeg på besætning, og 3 franskmænd 
som var kommet dagen før. efter at 
have hilst på dem skulle vi ud og 
lave nogle fælles aktiviteter. da vi 
så kom tilbage omkring kl. 17.00, 
var der kommet mange af de andre, 
som skulle med morgenster. Senere 
den aften skulle vi lære hinandens 
navne. Om bord på båden var vi 36 
trainees og 8 besætningsmedlem-
mer. efter at have lært hinandens 
navne blev vi delt op i 3 vagter blå, 
rød og hvid vagt. Hvid vagt havde 
vagt fra 12-16 og fra 00-04, og blå 
fra 16-20 og fra 04-08, og rød fra 20-24 og fra 08-12. Jeg kom på 
blå vagt. derefter skulle vi lægge vores bagage ind i kabinerne. Jeg 
skulle sove i en 4 mands kabine, med 1 anden fra min vagt og 2 fra 
hvid vagt. Kabinerne var 4 kvadratmeter, så der var ikke megen stå-
plads, når sengene fyldte halvdelen af rummet, og der var en reol, 
og en vask der fyldte ½ kvadratmeter. 

afgang fra Århus
d. 07/07 kl. 08.30 var der morgenmad. efter morgenmaden skulle 
vi op og gøre klar til at sejle ud. en af tingene var at sætte gum-
mibåden i, som vi skulle bruge til at trække fronten ud, så vi kunne 
komme væk fra Roald Amundsen, som lå på vores bagbord ind mod 
land. ca. kl. 13.30 sejler vi ud fra Århus havn i ”Parade Of Sails”, 
og begynder at sætte sejl. det var noget af det hårdeste, jeg har 
prøvet, når man skal sætte et sejl uden spil eller andre former for 
hjælp. da vi havde fået sat alle sejl, sejlede vi op mod egå lige efter 

Tall  Ship Race 2013
En oplevelse for livet.

det russiske skib mIR og vendte for 
at sejle ned til startlinjen, som lå 20 
sømil fra møn. der var kun 4 m/s så 
det gik ikke så hurtigt. da vi var om-
kring København, havde vi en mOb 
øvelse (man over board), så alle vid-
ste hvad de skulle gøre, hvis der var 
en, der faldt over bord.

start
Vi havde sejlet fra Århus til møn, og 
skule lægge for anker på østsiden i 
nat, da der kun var 20 sømil op til 
startlinjen. Så vi lagde os for anker. 
Vores vagter blev til ankervagter i 
stedet, så det var kun nødvendigt 
at have to på vagt af gangen. Så 
vi badede, og havde det sjovt den 
aften. Så næste morgen skulle jeg 
have ankervagt kl. 06.00 til 08.00. 

Vi lettede anker kl. 05.40 så det var et meget effektivt vækkeur, 
når ankeret larmer mod rælingen. Og vi begyndte at sejle mod 
startlinjen. På vejen havde vi igen en øvelse denne gang i at tage 
redningsvestene på.
Starten var sat til at gå kl. 11.00. Hele morgenen havde der været 
lige omkring 5-6 m/s vind, men da vi skulle til at starte, døde den 
helt. Så da starten gik, sejlede vi 0,5 knob. efter 5 timer havde vi 
flyttet os ”hele” 2 sømil. 
Vi havde ingen vind den første del af racet, så vi sad på dæk, og 
snakkede, og spillede kort. Vi havde ikke rigtigt flyttet os, men bare 
lå det samme sted. men så stod himmel og jord også i et. Vinden 
tog til over natten, og da vi stod op, blæste det omkring 10 m/s, så 
det var helt perfekt. Vinden forsatte med at tage til hele dagen, så 
vi måtte tage nogle sejl ned, så vi kun sejlede med 7 ud af 16 sejl 
oppe, da vinden nu var oppe på 18-20 m/s

3 dage med storm i det baltiske hav 
dagen efter starten kom der en varsel fra race control om kraftig 
vind til storm og bølger på op til 2,5 meter. Så om aften da vi skulle 
spise aftensmad fik vi en tallerken med mad og noget bestik, og 
fik besked på, at vi kunne få vand, når vi var færdige, da det ikke 
kunne stå på bordet pga. bølger og at båden hældede så meget. 
I de 3 dage hældede vi omkring 20-25 grader hele tiden. Og når 
man lagde sig til at sove, skulle man vende sig, efter hvad vej båden 
hældede for ikke at ligge på ens nakke hele natten lang. men vi 
hyggede os rigtig meget med at sidde nede agter og snakke og 
synge. Vores kaptajn havde masser af humor og godt humør. men 
det gode humor blev brudt ret hurtigt, da vi kl. 06.00 om morgenen 
hørte et may day, fra Wyverns som tog vand ind. Vi lå selv for langt 
væk til at hjælpe, men Waldy Swan som lå lidt derfra, sejlede der-
hen, og hjalp dem. en redningshelikopter kom ud for at hjælpe med 
flytningen af Wyverns besætning over på Waldy Swan, og fløj 3 fra 
Waldy Swan’s besætningen og en større pumpe over på Wyverns 
for at se, om de kunne rede den fra at synke. Senere den dag fik vi 
at vide, at en af tre som var blevet fløjet over for at tømme Wy-
verns for vand, var meldt savnet og formentlig druknet.     

Ingen vind 
Lige så pludseligt som vinden var kommet, var den væk igen. der 
var ingen vind overhovedet, vandet var helt blankt igen, og vi drev 
rundt lidt uden for Gotland. Vejret var rigtig godt, og stemningen 
ombord var rigtig god. Vi skulle lave en ”happy hour”, da vi ikke 

havde fået det gjort i 3 dage pga. for store bølger. ”Happy hour” 
gik ud på, at vi skulle gøre messen, kabyssen og dækket rent. man 
opdagede hurtigt, at det var bedst at få messen, da den var hurtigt 
overstået. man skulle gøre toiletterne rene, og vaske gulvet i mes-
sen, og så var man færdig med det. I kabyssen skulle man vaske 
op, som tog mindst 1 time med opvaskeren og 3 timer i hånden. 

Hvis man havde dæk, skulle man vaske det, som også tog omkring 
1 time at gøre, så man ville helst ikke have dem. den dag havde vi 
vores længste krydsben på 18 timer fra Gotland til estland 

Tæt på mål 
Vores mål lå nord for estland lige uden for Tallinn. Vinden havde 
igen taget til, og var omkring de 15 m/s. de andre skibe lå ikke ret 
langt fra os. Vores kaptajn kom op kl. 04.10, og sagde, at vi skulle 
hejse alle sejl, da det andet skib ikke måtte komme først til linjen, 
så det gjorde vi. da vi var omkring 30 minutter fra mål sejlede vi 
næsten 16 knob. Vores mål var to koordinater, hvor der var en lige 
linje imellem, og når vi krydsede den, skulle man kalde race con-
trol for at sige, at man havde krydset linjen. det gjorde vi omkring 
05.20, og vi satte kursen mod Helsinki, som var en halv dags sejlads 
fra mål.

helsinki 
da vi kom til Helsinki, var der mange mennesker, selvom der kun 
var kommet omkring 40 både i alt, og mange af dem lå stadig uden 
for havnen. Vi var heldige at komme ind samme dag, som vi kom, 
men nogle af de større måtte ligge uden for havnen natten over. 
den næste dag kunne vi komme ind og se Helsinki og tage på crew 
aktiviteter rundt om i byen. Så hele dagen gik med at have det 
sjovt.
Parade og afmønstring 
På anden dag i Helsinki skulle vi lave parade. Vi skulle klæde os ud, 
og finde ting der kunne larme, når vi gik igennem byen. da vi skulle 
gå ind i byen, til en park hvor paraden skulle starte, gik vi bag et 
polsk militær skib. Inden vi var nået ret langt, var det tydeligt, at de 
var ved at være godt trætte af os. efter paraden var der prisudde-
linger nede ved havnen, hvor vi vandt bedste parade i klasse a skibe. 
Næste morgen skulle vi afmønstre kl. 09.00. Inden det skulle vi 
først gøre hele skibet klar til de næste, der skulle sejle fra Helsinki 
til Riga. da vi var færdige, gav jeg en klubstander til vores kaptajn 
som tak for turen, og den blev hejst under Tall Ship Race flaget.   

martin Rix
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Akvakulturer på og uden for 
Horsens Fjord
I 2013 har der været meget fokus på fiske-, muslingebrug  og tang-
kulturer på og uden for Horsens Fjord. Horsens Folkeblad her inde-
holdt striber af læserbreve for og imod.
I klubblad 2.2013 er en artikel om problematikken.

For sejlere giver det anledning til spørgsmål om 4 temaer
1. er det miljømæssigt forsvarligt?
2. er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt?
3. det fylder og sætter begrænsninger for fritidssejladsen!
4. det spolerer indtrykket af  havet som uspoleret fri flade!
Her over for står en industri med positiv miljøpåvirkning, arbejdsp-
ladser, indtjening o.s.v.
Lystfiskerne og danmarks Naturfredningsforening m.f. siger NeJ og 
henviser primært til miljøbelastningen. Horsens erhverv sig JA og 
mener akvakultur industrien er et stort plus for vores område. 
de 3 klubber i Horsens har i fællesskab skrevet en indsigelse til 
Kystinspektoratet vedr. en ansøgning om endnu en aktivitet ved 
brakør. Her i lyder det:

Med ansøgning af 13. september 2013 ansøger Hjarnø Havbrug A/S 
om tilladelse til at placere et anlæg til produktion af tang ved Brakør 
i Horsens Fjord.
Sejlerne i Horsens organiseret i Horsens Motorbådsklub, Horsens 
Bådeklub og Horsens Sejlklub, i alt ca. 1000 organiserede sejlere, gør 
i den anledning opmærksom på følgende:
• Området i og omkring Horsens Fjord er i forvejen MEGET belastet 
af havbrug. På vedlagte kort er indtegnet såvel etablerede brug, be-
villigede men endnu ikke etablerede brug samt ansøgte men endnu 
ikke bevilligede havbrug.
• Det omtalte brug ved Brakør vil tvinge fritidssejlere væk fra den nor-
malt benyttede rute ud/ind af fjorden og tættere på sejlrenden. Altså 
tættere på erhvervstrafikken.
• Med en placering kun 1 m under havoverfladen vil kun meget 
få sejlbåde kunne passerer over. Der vil være stor risiko for at især 
fremmede ikke lokalt kendt både i usigtbart vejr kan komme i van-
skeligheder.
Sejlerne ser positivt på havbrug og andre aktiviteter på søterritoriet i 
det omfang miljøet kan  tilgodeses, men mener at
1. Der bør friholdes en kystzone på 2 sm
• Af rekreative årsager bør det kystnære friholdes, som det er tilfæl-
det på land
• Det er her fiskeyngel skal have fred
• Uden for 2 sm, vil det ikke forstyrrer udsigten fra land
2. Det bør ske i udpegede områder placeret uden for de gængse ruter 
fritidssejlerne benytter.

 Vi gør yderligere opmærksom på, at de allerede etablerede brug 
efter vor opfattelse er helt utilstrækkeligt afmærket f.eks. helt uden 
lys. Vi har noteret, at der flere steder ikke er overensstemmelse mel-
lem de i kortet angivne placeringer og de faktiske placeringer. Begge 
de nævnte punkter udgør efter vor opfattelse en stor risiko for søsik-
kerheden.
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Sejlerne i Horsens mener således ikke, at der bør gives tilladelse til 
etablering af tangproduktion ved Brakør.

Indsigelsen blev sendt i kopi til bl.a. Hjarnø Havbrug A/S som ef-
terfølgende kontaktede mig. Indehaver Anders Pedersen gav udtryk 
for, at det viste kort ikke var rigtigt. Vi kom i dialog og talte om at 
arrangere et medlemsmøde i det nye år, hvor sejlerne kunne blive 
orienteret. 

Stig Wittrup bestyrelsesformand i Wittrup Seafood A/S oplyser, 
at firmaet ikke har muslingeopdræt på fjorden mere og afmærk-
ningerne er fjernet. det man har er uden for fjorden og alt sammen 
er på bunden, intet i overfladen. 

Hjarnøgruppen, som er omtalt i klubblad 2.2013, er meget aktiv. 
Gruppen får foretræde for Folketingets miljøudvalg 16. januar, hvor 
der bliver mulighed for at fremføre synspunkter.

Fødevare- og miljøministeriet har dannet  ”Havforum” hvor man 
bl.a. drøfter denne problematik. danske Tursejlere og dansk Sejl-
union i fællesskab forfølger fritidssejlernes interesser, - primært 
omkring det, der relaterer sig til søsikkerhed. 

Problemstillingen er drøftet i 2 af fritidssejlernes international fora 
- european boating Association og  Nordisk bådråd.  begge steder 
vil man følge udviklingen og arbejde for, at de kystnære områder 
friholdes for disse aktiviteter, og at de mest benyttede ruter for 
fritidssejlere tilgodeses. 

carl Gerstrøm

Flyverust 

Flyverust, som sætter sig som rustpletter på bådene, er des-
værre stadig et stort problem, og vi har gennem de sidste år 
oplevet, at mange bådejere flytter deres både til lystbåde-
havne i vores nabokommuner primært Juelsminde, Snaptun 
og Hou netop med den begrundelse, at nu gider de ikke skidt 
og flyverust mere.
I løbet af sommeren og efteråret 2013 har det været særlig 
slemt pga. et uheldigt sammenfald af vindretning og uhen-
sigtsmæssig håndtering af skrot på sydhavnen. 
Kommunens miljøafdeling har til stor overraskelse for os 
meget konsekvent afvist samtlige klager. 
Horsens Havn har til gengæld vedkendt sig sit ansvar og har 
tilbudt afrensning og voksning af de  både, som er blevet ramt 
af rustnedfaldet.
det har flere bådejere benyttet sig af i efteråret, men fra 
flere sider har vi erfaret, at der reelt er mange flere som først 
i forbindelse med optagningen af både er blevet opmærk-
somme på, hvor omfattende det egentlig er med pletterne. 
det er prisværdigt, at Horsens Havn tager hånd om det, når 
skaden er sket, men det løser jo ikke det reelle problem – vi vil 
jo alle hellere ville være fri for flyverusten end have en gratis 
afrensning.
Problemet er et fællesanliggende for klubberne på lystbåde-
havnen og Horsens Havn, og vi drøfter i øjeblikket, hvorledes 
disse problemer kan undgås fremadrettet med korrekt hånd-
tering af skrot ved læsning mv., men derudover er der jo også 
f.eks. fejningen af kajanlæg mv., hvor man slynger støv og rust 
op i luften – det kan gøres bedre! 
miljøafdelingens automatiske afvisninger af samtlige klager 
virker krænkende på retsbevidstheden, og det virker unægtelig 
besynderligt, at man ikke på nogen måder er indstillet på at 
forfølge sagen. 
derfor vil vi fra bestyrelsens side i løbet af vinteren tage initia-
tiv til et møde med miljøafdelingen for at finde ud af, hvad der 
er op og ned på dette og få afklaret, hvorfor der tilsyneladende 
ikke sker nogen realitetsbehandling af klagerne.   

det er da muligt, at det ikke i den store sammenhæng er et 
problem for kommunen, at bådene flytter fra Horsens Lystbå-
dehavn, og vi har op mod 100 ledige pladser – men det er da 
en ganske kortsigtet betragtning. 

Vi ser det som en alvorlig trussel mod de flotte frem-
tidsperspektiver for lystbådehavnen og havneområdet i 
øvrigt, og det er bemærkelsesværdigt, at man tilsynela-
dende ikke fra horsens kommunes side går mere aktivt 
ind i problemstilling. 

hvordan forestiller man sig, at man kan trække investor-
er, kommende beboere og erhvervsdrivende til området 
under disse betingelser?

– et reelt problem for klubberne, 
havnen og Horsens Kommune !




