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FORMANDENS FORORD FEBRUAR

Af:

Lars Møller

Jul og nytår med alt sit stads og glimmer er overstået. Det er en skøn tid med
god (meget) mad og vin og søde sager i stride strømme. Efter nytår starter den
lange. Lange, lange januar – som regel kedelig og grå og fyldt med abstinenser
fra den forgangne højtid, men også med fyldte forventninger og ønsker om det
nye der kommer. Men ved I hvad ? Januar er gået – godt (?). Allerede om
godt 3 mdr. er vi på vandet igen ! (nogen af os). Vi kan høre bølgerne, vi kan
dufte tang og havvand ! Vi kan næsten ikke vente ! Slibning, maling, lakering, polering og rengøring og motor og sejl. Nå! - det er vel ikke det vi glæder os mest til, det er vel turene, legen og glæden ved at sejle?

Men mens livet og tiden passerer uforstyrret, stille og roligt ude på havnen, er der rigtig godt
gang ”i den” indendørs. I sejlklubben er der især 3 meget markante, og forskellige forhold og
arrangementer der er grund til at nævne.
Medlemmerne er ved forskellige lejligheder og tidspunkter, og ganske tydeligt på den afholdte
generalforsamling i efteråret, orienteret om at bestyrelsen har besluttet at indføre et digitalt
styringssystem – kaldet KLUBMODUL - der holder styr på medlemmerne – hvem, hvad og
hvor ? og samtidig er det et system der kan styre klubbens økonomi – d.v.s. både indtægter og
udgifter. Ikke mindst indtægterne har i årevis været en evig kilde til skiftende kasserers stressniveau. Alene medlemmernes kontingentbetaling med flere forskellige kontingenttyper- og
niveauer gør det vanskeligt at holde styr på hvem der betaler hvad ! Indtægter kan også være
gebyrer for kapsejladserne og f.eks. udlejning af klubbens både.
Alt bliver nu samlet ét sted, og som medlem er du kun et klik på din pc’ er fra at kunne klare alt
fra tilmeldinger til betalinger. Men – alle digitale løsninger kræver disciplin ! Nogen kan det
straks, andre skal have et lille skub for at komme i gang. Sådan er det med alt nyt. Der vil
derfor blive arrangeret nogle ”hjælpemøder” i klubhuset, hvor dem der ønsker det kan møde op
for at få hjælp til at registrere sig som medlem og evt. betale kontingent o.l.. I bestyrelsen er vi
selvfølgelig kede af at ”forstyrre” jer med dette, men det er en meget stor hjælp for hele klubbens organisation at vi nu indfører dette system. Vi håber på forståelse og medarbejde ved
indførelsen af Klubmodulet som systemet hedder. Andet sted i bladet vil der være en annonce
der oplyser nærmere om hvor og hvornår det enkelte hjælpemøder afholdes.
Der skal også holdes generalforsamling lørdag den 4. marts. For de medlemmer der ikke var til
generalforsamlingen i efteråret kan det synes lidt mærkeligt at vi nu igen skal til den. Det bunder imidlertid i den kendsgerning at vi på generalforsamlingen i efteråret vedtog at sejlklubbens
kalenderår fremover skal følge det almindelige kalenderår(1./ 1. – 31. / 12.). Der er således tale
om en ordinær generalforsamling der dækker perioden 01.10. 2016 til 31.12.2016.
Se
indkaldelsen / annoncen andet sted i dette blad.
Sidste arrangement jeg føler der er grund til at nævne er den traditionsrige torskespisning. Der
er tale om et overordentligt fint arrangement, drevet af en flok frivillige entusiaster udi torskerettens forunderlige mysterium. Traditionelt er der stor opbakning, men Bo (køkkenchefen) har
sagt til mig at der i år er lidt langt mellem tilmeldingerne, så der skal lyde en velment, kraftig
opfordring til at tilmelde sig. Se annoncen andet sted i dette blad.
Lars Møller Christensen
Formand
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Åbent hverdage 9-17, lørdage 9-13

Hjælp til oprettelse af medlemsprofil og betaling af kontingent
Lørdag d. 4. marts kl. 14 i Klubhuset.
Er problemer med teknikken eller har du bare ikke nået det, kan vi tilbyde hjælp til
oprettelse af profil og kontingent opstart umiddelbart inden generalforsamlingen d.
4. marts.
Vi er parate fra kl. 14, men hvis du vil være sikker på, at der er tilstrækkelig tid sender du bare sende en mail til klubbladet@assens-sejlklub.dk eller en sms til
40 42 68 87, så vender vi tilbage hvis du skal møde tidligere end kl. 14.
Bestyrelsen
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Januar 2017
PLIMSOLLERNE – SENIORUDVALGET
Aktivitetskalender 2017.
Udvalget har nu fastlagt datoerne for aktiviteterne for det kommende
år.
Det er besluttet at mødes hver torsdag kl. 19.00 i månederne januarfebruar - marts - april – maj – september- oktober og november .
I sommerperioden mødes vi torsdag 1. juni, 6. juli og 3. august, også
kl. 19.00.
Medbring jeres kaffe/kage på disse dage og få en snak om at sejle,
vind og vejr eller verdenssituationen.
Desuden vil vi gerne indbyde til dagsmøde onsdag 1.februar – 1.
marts – 5. april – 6. september - 4. oktober og 1. november kl. 12.00.
Medbring jeres madpakke så tager vi en snak om hvad vi skal næste
gang. Skal vi på virksomhedsbesøg eller invitere en gæst ? Mød op og
vær med til at bestemme aktiviteterne.
Øvrige aktiviteter er fastlagt således:
Tirsdag den 25. april kl. 10.00 – klubbens standermast rejses.
Torsdag den 27. april kl. 18.00 – forårssamling med spisning.
Torsdag den 26. oktober kl. 18.00 – efterårssamling med spisning og
valg til udvalget.
Tirsdag den 7. november kl. 10.00 – standermasten nedtages.
Torsdag den 7. december kl. 19.00 – juleafslutning.
Har du spørgsmål er du/i velkommen til at kontakte undertegnede
eller en anden fra udvalget.
Bjarne Eriksen
Udvalgsformand
Tlf. 64714727 - mobil 20213385.
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Bestyrelsen anbefaler besøg på
www.assens-sejlklub.dk
På hjemmesiden findes både kapsejlads- og ungdomsudvalgets
kalender samt en masser nyheder.

Følg også Assens Sejlklub på Facebook
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Spiseaften
Vi har langt om længe fundet en dato til en spiseaften, så den 8. marts 2017 er vi klar
med mad til højst 30 personer. Tilmelding til duen.assens@gmail.com eller tlf.
30688358 efter "først-til-mølle-princippet".
Menuen er ikke helt på plads, prisen heller ikke, men det bliver en ret, som kan spises
af de fleste og prisen kommer til at ligge omkring 65 kr. pr. person, børn yngre end 14
år spiser til 1/2 pris.
Vi glæder os til at lave maden og håber vi ses d. 8. marts.

Hilsen Merete og Lotte
PS. Hvis nogen har lyst til at hjælpe så sig endelig til.

TORVET

MELLEMGADE 17

Østergade 10

5600 Faaborg • Tlf. 62 61 05 12

Denne plads kan blive din!
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Ordinær generalforsamling
Lørdag den 4. marts 2017 kl. 15.00

i Assens Sejlklubs klubhus
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling med flg. dagsorden iht. vedtægternes § 8:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning for det forløbne år.
3.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godk., samt
forelæggelse af budget for det kommende år.
4.
Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
5.
Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder eventuelt godk. af nye
udvalg.
6.
Valg af formand (lige kalenderår).
7.
Valg af sekretær og suppleant for sekretær (lige kalenderår).
8.
Valg af næstformand (ulige kalenderår).
9.
Valg af kasserer og suppleant for kasserer (ulige kalenderår).
10.
Godkendelse, eventuelt valg af formænd til specialudvalg, jvf. § 12.
11.
Godkendelse, eventuelt valg af næstformænd til specialudvalg, jvf. § 12.
12.
Valg af formænd til generelle udvalg, jvf. § 12.
13.
Valg af næstformænd til generelle udvalg, jvf. § 12.
14.
Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jvf. § 14.
15.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes og
motiveres skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Regnskabet bliver fremlagt på Assens Sejlklubs hjemmeside. De der ønsker det kan
få rekvireret regnskabet via e-mail 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Opstart af klubbens nye website på
www.assens-sejlklub.dk
Da klubbens gamle website - som i kendte den frem til slutningen af 2015 - ikke længere teknisk lod sig opdatere, og desuden ikke opfyldt klubbens behov for hurtige
meddelelser til medlemmerne, samt tilmelding og betaling for deltagelse i klubbens
aktiviteter, besluttede bestyrelsen i foråret 2016, at anskaffe systemet Klubmodul, der
omfatter de efterspurgte funktioner, samt er udviklet og serviceres af et professionelt
firma. Væsentligt for bestyrelsens systemvalg var også, at mange andre idrætsforeninger allerede har gode erfaringer med brug af systemet.

Da det tager tid at opstarte et så omfattende nyt system, besluttede bestyrelsen samtidig at etablere en midlertidig website, som teknisk kunne håndteres. Det lykkedes
rigtig godt med god hjælp af især Kirsten Steensgaard, og mange har i løbet af 2016
været glade for denne website, og især dens mulighed for hurtigt at kunne meddele
nyt om klubbens aktiviteter. Denne website website” vil derfor blive bibeholdt, men
kun som opslagstavle for meddelelser fra bestyrelse og medlemmer . Når klubbens
nye website åbnes, vil der derfor være tilføjes et menuvalg: KLUBNYT. Det er tanken, at de meddelelser, som i hidtil har modtaget i Klubbladet, fremover i stedet vil
blive vist on-line i KLUBNYT. Vel at mærke straks, og ikke med en måneds forsinkelse i Klubbladet.
Klubbens nye website vil gradvist blive udbygget, men den første version vil være
åben fra d. 15. februar 2017.

Oprettelse af medlemsprofil i klubbens nye website
For at i fremover selv on-line kan betale kontingent samt tilmelde jer til klubaktiviteter samt betale for samme on-line, er det nødvendigt, at i først én gang for alle opretter jeres personlige medlemsprofil i systemet, d.v.s. navn og adresse, mobiltelefon,
email, etc. Profilen oprettes således:
Gå til www.assens-sejlklub.dk
Opret din medlemsprofil ved at vælge OPRET PROFIL på forsiden
Udfyld alle rubrikker mærket med rødt udråbstegn

”!”. Det er meget vigtig at

oplyse mobiltelefon nummer og e-mail adresse korrekt, da man herved får mulighed
for at kontakte alle medlemmer eller udvalgte medlemmer i forbindelse med arrangement eller en kvittering.
Rubrikkerne under ”EKSTRA INFORMATION” er kun til oplysning, hvis man ønsker at finde et medlems broplads i Marinaen eller man selv ønsker at blive fundet.
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Tidligere medlemsnummer og første indmeldelsesdato er ligeledes kun til informationsbrug, og kan altid senere tilføjes.
Under PROFIL INFORMATION vælger man selv sit brugernavn og password, som
skal bruges hver gang man ”Logger Ind” på websiten. Både brugernavn og pasword
skal være på mindst 8 bogstaver eller tal eller begge dele. Undgå at bruge bindestreger eller andre tegn. Skriv brugernavn og password ned, så du senere kan genfinde
dem, hvis hukommelsen svigter. Hvis du lader computeren huske det for dig gælder det kun på den computer du sidder med. Men du har selvfølgelig adgang fra enhver computer opkoblet på internettet.
Hvis du hidtil har haft et single medlemskab (single senior, single pensionist, single
junior, single gast/støtte, etc.) skal du derefter vælge OPRET PROFIL.
Hvis du og din familie hidtil har haft et familie medlemskab (senior eller pensionist),
og fortsat vil udnytte den kontingentrabat, som et sådant medlemskab muliggør, skal
du først oprette din egen profil på samme måde som for single medlemskaber, men
dernæst vælge: OPRET PROFIL & TILFØJ FAMILIEMEDLEM. Derved giver systemet dig mulighed for tilføje profiler for hver af de øvrige omfattet af dit familie-

medlemskab, men dog max. to voksne og en junior. Mobiltelefonnummer og emailadresse kan være de samme for flere i familien , men hvis alle i familien hver
især ønsker direkte at modtage meddelelser fra klubben, skal der dog oprettes særskilt email adresse og gerne også et mobiltelefonnummer for hver person.
Hvis du endnu ikke selv har eller bruger nogen computer, så for eslår vi, at du
arrangerer med en slægtning eller en bekendt at måtte modtage beskeder fra klubben
via ham/hende. Du kan også få hjælp til at oprette en gratis email adresse (bl.a. yahoo, hotmail eller gmail), og så selv på bibliotekets computer, når du har tid, lige se,

om der ligger besked til dig fra klubben på din email adresse. Du kan så også på bibliotekets computer foretage betalinger til klubben, når blot du har en netbankbetalingaftale med din bank, da brug af vores nye website ikke er bundet til nogen bestemt
computer. Hvis du behøver hjælp til at oprette din medlemsprofil og betale kontingent, så er der arrangeret hjælp i klubhuset i forbindelse med Plimsoller-aftenen d.
23. februar, samt et par timer forud for generalforsamlingen d. 4. marts.
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Kontingenter for 2017
Betaling af kontingent for 2017 bedes foretaget snarest muligt efter åbning af klubbens website, og senest inden førstkommende generalforsamling d. 4. marts 2017.
Kontingenterne for 2017 er de samme som i 2016:
Kontingenttype

Pris (danske kroner)

Familiekontingent

1.025

Familiekontingent, pensionist

625

Senior aktiv

790

Pensionist aktiv

460

Gaste / Støttemedlem

530

Junior

380

Da klubben bl.a. til Dansk Sejlunion og Centrale Foreningsregister skal indberette
persondata og statistik for hvert enkelt medlem, er det administrativt mest hensigtsmæssigt for klubben, at alle medlemmer betaler særskilt uanset familiemedlemskaber. Men for familiemedlemskaber (profiler med tilføjede profiler) ydes der derfor
ved betalingen en rabat for hvert af de tilføjede profiler (f.eks. kone og første junior),
så prisen for de familiekontingenter for henholdsvis seniorer og pensionister er de
samme som i 2016.
Kontingenter for 2017 omregnet til enkeltmedlemskontingenter:
Kontingenttype

Kontingent pr. medlem

Pris/medlem

Familiekontingent

Familiesenior første

790

Familiesenior anden

235

Familiepensionist første

460

Familiepensionist anden

165

Senior aktiv

Senior

790

790

Pensionist, aktiv

Pensionist

460

460

Gaste/støttemedlem

Gaste/støttemedlem

530

530

Junior

Junior

380

380

Familiekontingent, pensionist
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Samlet
pris
1025

625

Hvis du hidtil har betalt et familiekontingent omfattende dig selv og din kone, skal du
altså fremover betale for et Familiesenior-1 kontingent, mens din kone skal betale for
et Familiesenor-2 kontingent. Det er således først når din kone også betaler, at i begge samlet opnår en rabat på jeres kontingentbetalinger. Hvis du ønsker at fortsætte
medlemskabet uden din kone, skal du i stedet betale for et almindeligt senior kontingent, og heller ikke tilføje hende til din medlemsprofil. Eller m.a.o. er kun profiler
med en tilføjet medlemsprofil berettiget til at opnå rabat for samme.

Betaling af kontingenter
Vælg først menuen KONTINGENTER, og vælg så det kontingent, som du ønsker.
Vælg f.eks. kontingentet SENIOR, og åbner derved en boks som viser SENIOR pris
790 kr. Vælg dernæst TILMELD.
Derved skifter skærmbilledet til et orangegult login med brugernavn og password og
prisen 790 kr.
Udfyld og login ved at vælge Pil-symbolet til højre.
Nu vises første del af betalingen med pris og en acceptanmodning under ”Jeg accepterer betingelserne”.
Betingelserne er de godkendte fra ”NETS/Teller” (betalingssystemerne), og kan læses under menupunktet ”Betingelser”.
Følg anmodningen om at indlæse dine kortokortoplysninger, og du kan betale med
følgende kort:
Dankort
Dansk eller udenlandsk Visa
Dansk eller udenlandsk Mastercard
Der kan ikke betales med SWIPP eller MobilPay. Denne betalingsform med mobiltelefon kan fremover kun bruges til ”det løse”, herunder især betaling for øl/vand/vin i
køkken og ved arrangementer, men ikke til nogen aktivitet, som via klubbens nye
website er forberedt til bestilling og betaling med kontokort. Øl/vand/vin kan naturligvis fortsat også betales kontant til kontantboksen i køkkenet.

Bestyrelsen
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PLIMSOLLERNE
Tid til forandring
Plimsollerafdelingen blev startet af en række Assens Sejlklubs medlemmer den 13.
november 1980. De var alle træbådsejere og afdelingens formål var, at arbejde for
interessen for ældre fartøjer og deres bevarelse samt erfaringsudveksling med hensyn
til rigning m.v. og der blev ført en fartøjsfortegnelse over medlemmernes både. Afdelingen blev ledet af en ankervagt, med en bådsmand som formand.
Med årene blev det ændret til, at alle fartøjstyper kunne optages og medlemskredsen
ændrede sig.
Som det vil være bekendt er antallet af træbåde faldet og i takt hermed har Plimsollerne ændret sig til at være en afdelingen af seniormedlemmer, der mødes til socialsamvær og fællesture. Vi har gennem årene haft mange hyggelige timer og været på
mange spændende steder i ind- og udland med båd, bus og bil.
På sit møde i december har afdelingen drøftet om tiden var inde til forandring, og det
blev besluttet, at ændre navn til PLIMSOLLERNE – Assens Sejlklubs Seniorudvalg
- og rette vedtægter ind efter Assens Sejlklubs vedtægter, og bl.a. blive et udvalg
som anført i § 12, men samtidig bevare PLIMSOLLER- navnet for at fastholde rod i
de gamle værdier.
Udvalgets formål er ved sammenkomster, møder og fællesture at styrke sammenholdet mellem klubbens seniormedlemmer.
Det er vort håb at disse ændringer vil tiltale flere af klubbens seniormedlemmer.
Fra de ”gamle” aktiviteter vil vi fortsat mødes kl. 19.00 hver torsdag aften i vinterhalvåret med medbragt kaffe, til hyggeligt samvær og også fortsat holde forårs- og
efterårssamling med spisning.
Udvalget
vil ligeledes fortsat stå for pasning og vedligeholdelse af klubbens standermast.
Af nye aktiviteter har vi foreløbig drøftet at mødes en formiddag om måneden med
medbragt mad , idet vi er klar over, at mange medlemmer ikke bor i Assens og derfor
vil kunne benytte lejligheden til at se til båden m.v. Også foredrag og virksomhedsbesøg har været drøftet.
Vi håber du/i vil komme og være med i vort fællesskab og evt. komme med nye ideer
til aktiviteter.
Til udvalget er valgt Hans Kristian Mors, Ole Alexandersen, Karl Erik Havndrup ,
Ole Nielsen og undertegnede.
På gensyn i PLIMSOLLERNE – Assens Sejlklubs Seniorudvalg.
Bjarne Eriksen
Udvalgsformand
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Kære laugsbrødre.
Årets torskespisning er som bekendt lørdag d. 25. februar 2017 kl 13.
Vi står klar med et veldækket bord, og en 3 retters menu. Øl, snaps
og andre drikkevarer kan købes til fine priser.
Pris: 125 kr pr. deltager.

Tilmelding senest onsdag d. 15. februar 2017.
Tilmelding sker ved indsættelse deltagergebyret
på konto nr.

6850-0001045246

Oplys navn(e) og telefonnummer på den/de deltager(e)
som indbetalinger dækker.

Køkkenholdet

Svømning
Søndage fra kl. 9 - 10
i Haarby Svømmehal fra den 6/11 2016 til den 26/3 2017,
men ikke 25/12 2016, 1/1 og 19/2 2017.
Det er gratis at deltage. Kom og vær med.
Der er plads til dig og din familie. Mød op til en forfriskende svømmetur
og en god gang sejlersnak.
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mchansen.com

Juniorafdelingen arrangerer årets bedste koncert i Assens!
Kom og oplev den fantastiske M. C. Hansen og hans makker Jacob Chano i Assens
Sejlklubs klubhus, Næsvej 25, den 24. marts kl. 19.00.
M.C. Hansen kombinerer traditionel folk musik med moderne country og krydrer
med sjove historier og anekdoter mellem numrene.
Kom og få en hyggelig aften for kun 200,- kroner inkl. lækkert pølsebord.
For alle medlemmer af søsportsklubberne i Assens, samt deres familier og nære venner.
Med venlig hilsen Ungdomsudvalget
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Nyt fra Havnelederen – Februar 2017
En god generalforsamling, uden de helt store debatter eller uenigheder blev afviklet søndag
den 8. januar.
Der var dog én lille debat!
Nogle af mødedeltagerne roste arbejdet der blev gjort fra havnens side, ved sikring af fortøjninger på både der ikke bliver tilset af bådejerne.
Men da havnens personale ikke er ansat og ikke har tid til, at passe fortøjninger for bådejerne! Mente disse mødedeltagere, at det måtte være mest rimeligt! At pågældende bådejere fik
en regning for ulejligheden. Det kan jeg kun være enig i.
Derfor vil der fremover blive udsendt en regning for disse ydelser! Så det ikke bliver en
udgift der fordeles på de bådejere, der passer deres både og deres fortøjninger.
Torsdag den 5. januar var dagen, hvor vandet havde sit tilbage-togt fra en tur i Østersøen.
Presset fra en hård nordenvind gjorde! At vandet ikke kunne komme ud af Lillebælt og ud i
Kattegat som det gerne ville.
Vandet søgte så ly i Assens Marina og Havn og skabte en masse udfordringer for Assens
borgere nær havnemiljøet! Og ikke mindst for Assens Marina’s brugere og personale.
Da jeg mødte kl.07.00 kunne jeg godt fornemme en hård dag forude!
Blæsten var her allerede oppe, hvor det til tider nærmede sig stormstyrke.
To både havde revet sig løs af deres fortøjninger og var på vej, på egen hånd til nabo-broen.
Jeg ringede til bådejerne! Den ene uden held og den anden kom efter noget tid.
Ved hjælp fra andre bådejere fik vi indfanget de to fartøjer og fik dem fortøjet.
Undertegnede og et par af Marina’ens brugere, tog nu rundt på samtlige broer og tjekkede
fortøjninger.
Ca. kl.9 var blæsten så kraftig, at vi havde svært ved at bjerge os selv ude på broerne! Hvorfor vi indstillede aktionen. Ca. kl.11 tog vinden af og vi genoptog aktionen.
Nu var rigtig mange af Marina’ens brugere mødt op! Lige som én stor fælles aktion.
Ca. kl.15 havde vinden lagt sig! Og nu steg vandet kraftigt, time for time.
Kl. 02.00 var vandet på tilbage-togt. Mon ikke vandet nu var på vej tilbage til Kattegat?
Jeg vil gerne takke alle de hjælpsomme sjæle! Som denne dag og aften, brugte så meget tid
og så mange kræfter på at sikre hvad sikres kunne.

Og til dig der ikke havde sikret din fortøjning! Husk at takke din nabo.
Til sidst kan jeg fortælle at et brofag på bro-F ér skiftet og yderligere et fag mere er godt på
vej.
I vinterperioden fra december til marts er kontoret delvis lukket.
Hvis man ønsker kontakt med marinaen så skriv til hilmer@assens-marina.dk
eller ring på 2169 1567
Med venlig hilsen
Hilmer Storm
Havneleder
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NYTTIGE OPLYSNINGER:
Klubhuset:
Hans Petersen - tlf. 40 42 68 87 - klubhus@assens-sejlklub.dk
Carsten Hansen - tlf. 22 74 11 71 - chullahansen@gmail.com
Reservation af klubhus:
klubhus@assens-sejlklub.dk
Adresseændringer og indmeldelse:
Jørn Strand Nielsen - tlf. 29 43 10 33 - kasserer@assens-sejlklub.dk
Tilknyttet sejlklubben:
Plimsollerne: Bjarne Eriksen - tlf. 20 21 33 85.
Navigationsundervisning og Speedbådskørekort :
Navn:

- sejlerskolen@assens-sejlklub.dk

Handicapmåler:
Bjarne Simonsen - tlf. 22 97 17 50 - bbsimonsen@gmail.com
Betaling med SWIPP til tlf. 20 81 38 84.
http://www.assens-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2016/07/Betaling-medSWIPP.pdf
Optagning og isætning af både er Assens A.M.B.A.
Så kontakt havnekontoret for nærmere - Tlf. 64 71 35 80
Assens marina hjemmeside - www.assens-marina.dk
Sejlklubbens adresse: Næsvej 25, 5610 Assens
Assens Sejlklubs hjemmeside - www.assens-sejlklub.dk
Webmaster:
På vej - webmaster@assens-sejlklub.dk
Klubblad:
Hans Petersen - Tlf. 40 42 68 87: klubbladet@assens-sejlklub.dk
Klubbladet udkommer ikke i januar, juli og november. Deadline for indlevering af
stof til bladet er den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.
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Assens Sejlklub
Næsvej 25
5610 Assens
Returneres ved varig adresseændring
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