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Kan i mærke det ?
Luften er anderledes, det er blevet lunere, solen har mere magt når den er fremme, men! græsset er begyndt at gro hjemme på græsplænen, - desværre. Alt andet betyder det at vi er
nød til at prioritere vores fritid mellem havn og have. Pyt med det, det er blevet forår.
Presenningerne ryger af bådene, bundslibningen er i gang, fribordene poleres og der vaskes,
slibes, rengøres og monteres. Folk knokler som små dyr med mængder af Hempel produkter i
enorme mængder for at få poleret alle de små alger bort – prøv med oxalsyre det er både
billigere og hurtigere !
Foråret betyder at klubbens aktiviteter flytter udendørs. Og skulle man tro at det så betyder at vi
skal glemme alt det organisatoriske må man tro om igen.
Allerede i nogen tid har der været arbejdet en del med en event kaldet VILD MED VAND
(tidligere kaldet Havnens dag). Det er Assens Marina / Hans Mørkebjerg der er bannerføreren
og indpiskeren. Der arbejdes på at involvere kommunen og alle klubber og virksomheder rundt
omkring havnen. Projektet indebærer at alle parter byder ind med en eller anden form for
aktivitet. Vi fra sejlklubben skal selvfølgelig være med. Programmet er endnu ikke på plads,
men mon ikke vi bl.a. skal markere os på vandet med nogle af de dygtige unge jollesejlere,
vores sejlerskole skal promoveres og meget mere. Så meget at hvis der er menige medlemmer
der brænder for at hjælpe til er de meget velkommen til at kontakte mig.
Men der kommer meget mere om arrangementet løbende. Hold øje med vores flotte
hjemmeside – gå ind og klik på ”KLUB AKTUELT” – så er der næsten ingen grænser for
informationsstrømmen.
Kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne bliver meget nemmere i fremtiden, med
oprettelse af alle jeres e-mails i systemet, vil vi hurtigt kunne nå jer med nye
informationer/nyhedsbreve: Vi / I vil kunne arrangerer en fællestur en dejlig sommerweekend i
sidste øjeblik, når vi har set vejrmeldingen, og vi bliver fri for at aflyse ture grundet dårligt vejr, og
skal noget aflyses, får alle besked hurtigt og nemt. Jeg håber, at vi i fremtiden kan få flere /
mange arrangementer.
Tro det eller lad være, men der er faktisk en del arbejde forbundet med at være i bestyrelsen.
Der står jo ikke skrevet nogen steder at medlemmerne ikke må have meninger eller blande sig i
klubbens hverdag, tværtimod. Jeg / bestyrelsen har det håb at nogle af vore medlemmer vil
hjælpe bare en gang i løbet af året.
Jeg er overbevist om at jo flere der yder lidt, eller meget, jo bedre socialt liv får vi i klubben. Det
er medlemmerne, der tegner klubben. Ved at engagere sig lidt eller meget lærer man mange at
kende og dermed øges det sociale sammenhold også.
Hvis nogle har ideer til arrangementer, fester, grillaftener eller andre former for events må I
endelig til. Det ville være rigtig dejligt, hvis mange ville yde lidt til fælles bedste. Man behøver jo
ikke være medlem af et udvalg for at bidrage til klubbens og medlemmernes fællesfornemmelse
og glæde.
Jeg tror på udsagnet om at frivillighed helliger målet.
Lars Møller Christensen, Formand

Kære medlem af Assens Sejlklub.
Vi gør

alt hvad vi kan for at omlægge vort medlemskartotek til en
rationel og opdateret version af et klubsystem, som er fremtidssikret.

Du får

et moderne klubsystem som vil give dig muligheder for at få
relevante informationer fra din sejlklub som forenkler klubadministrationen for den
frivillige ulønnede bestyrelse. Du vil samtidige opnå en meget enkel tilmeldingsprocedure
til diverse arrangementer.

Vi beder dig

om dine opdaterede medlemsoplysninger til det nye
medlemskartotek enten direkte indtastet på www.assens-sejlklub.dk under log ind eller
at du ringer /sms på 4042 6887 eller sender en e-mail på klubbladet@assens-sejlklub.dk .

Vi er

parate med al den assistance, der behøves og vi savner dine
oplysninger for at kunne afslutte omlægningen.

Næste trin

efter medlemskartoteket er komplet bliver færdiggørelsen af
hjemmesiden til Assens Sejlklubs egen version.
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Nyt fra Havnelederen – April 2017
Er det sommer eller forår? Ja kikker vi på datoen, ved vi jo godt det er forår.
På havnekontoret blev vi enige om, at jeg godt kunne tage en uges ferie inden det gik løs, med
isætning af både og salg og udlejning af pladser. Jeg tog fra det kolde nord og en tur til det varme
Mallorca ”hvor jeg blandt andet besøgte et par marinaer”.
Lige inden jeg tog på ferie, snakkede jeg med en af vore sejlere.
Han havde taget ferie de to første uger i april.
Han havde planlagt at gøre båden klar og så være i vandet inden påske.
Jeg fortalte ham, at han ikke behøvede at binde sig til en dato for søsætning, da der nok ikke skete
så meget i den første uge af april.
Jeg undskylder meget det jeg sagde til den pågældende sejler! For hvor tog jeg dog fejl.
Jeg troede jeg skulle hjem til et koldt forår!
Men i stedet kom jeg hjem til et forår, der mest lignede sommer.
Da jeg mødte på havnekontoret mandag morgen, stod der en ”ellers forstående og behagelig”
mand. Han var nu ikke helt til freds og forstående for min udtalelse om, at det ikke skulle være
nødvendigt, at fastlægge sig på en tid i kalenderen, da denne nu var booket helt. Så mens Jan holdt
pause, lånte jeg kran og vogn og fik søsat mandens båd.
Vejret har også gjort at der i dén grad er kommet gang i udlån af slibe og polermaskiner.
Udlejning og handel med pladser er også skudt i gang noget tidligere ellers.
Mandag havde vi 62 telefonopkald, 35 e-mails der skulle besvares og ca. 25 ekspeditioner ved
disken. Tirsdag lignede det samme antal ekspeditioner, onsdag lidt mindre! Men der var vejret også
koldt og gråt.
Da der på kontoret kun er en fuldtidsansat og en på deltid!
Kan det selvfølgeligt ikke lade sig gøre at besvare alle telefonopkald. Alle e-mail bliver besvaret,
men der kan til tider være lidt lange svar-tider.
”dette til trods for, at vi arbejder over, med henblik på at besvare alle e-mails og så hurtigt som
muligt”
De fem brofag som var planlagt at skifte er nu skiftet på bro-F.
Vi har bestilt tømmer til vanger, så ydeliger to fag kan blive skiftet. Det betyder at bro-F er godt på
vej til at være i god kondition.
På andre broer er der en del små reparationer som vil blive udført i nær fremtid.
Vi har tidligere år sprøjtet broerne med algefjerner. Vi syntes ikke at resultatet bliver
tilfredsstillende. Vi har derfor i år gjort et nyt tiltag, som betyder at vi renser broerne med
terrasserenser og derefter sprøjter med algefjerner. Bro-Z har fået denne behandling. Vi syntes
resultatet er godt og vi fortsætter på samme måde med resterende broer. En del reparationer på
strøm og vandforsyninger er foretaget, men der mangles stadig en del, inden vi er helt klar til
sæsonen.
Praktisk information
Følgende lørdage har vi søsætning af både på lørdage: Store både 8. og 29. april, andre både
søsættes 22. april og 6. og 20. maj. Disse lørdage er udelukkende forbeholdt sejlere der er
erhvervsaktive. Der er hængt lister op i masteskuret, hvor man kan skrive sig på.
Havnekontorets åbningstider i perioden 01.04. – 30.04. 2017
Mandag til fredag kl. 09.00 - 12.00
Med venlig hilsen - Havneleder

Kære kapsejlere,
Det er forår, og bøgen springer ud, og snart skyder Storm og Co. den første
kapsejlads på den blå bølge ud for Assens igang.
Det er ikke for sjovt! Der bliver gået til den og råbt og skreget. Det skal
kommende kapsejlere ikke lade sig skræmme af, for det har aldrig stukket
dybere, end vi altid har kunnet mødes i klubhuset efter kappestriden for at tale
om sejladsen, drukket en øl og grinet af de andre og ikke mindst sig selv.
Går du med lyst til at være med om onsdagen, skulle du melde din båd til. Vil
du gerne prøve til, før du tager beslutningen, kan du møde op til skippermødet
og fortælle formanden, at du gerne vil have en gæsteplads hos en af de
garvede skippere, så finder han en. Der er også skippere, der mangler gaster,
så mulighederne for at komme på havet under trygge forhold i (næsten) al
slags vejr er gode.
Under alle omstændigheder, og det gælder gamle som nye kapsejlere, så skal
I hurtigst muligt gå ind på klubbens hjemmeside og tilmelde jer
aftenkapsejladsen. I er sikkert bekendt med, at vi har fået et nyt elektronisk
bureaukrati i klubben, og det viser ingen nåde. Er man ikke tilmeldt, og er der
ikke betalt, kommer man ikke på løbslisten og dermed heller ikke med til
festen.
Er der problemer med at finde ud af det, kan man sende en mail til
undertegnede, så finder han en, der kan hjælpe.
På gensyn i april!
Erik Kulavig, Formand for KU

Kære klubblad
Her lidt nyt fra ungdomsafdelingen.
Ungdomssejlads nærmer sig.
VI inviterer til informationsmøde tirsdag den 25 april kl. 18.30
Sted: Vores hyggelige klubhus på marinatorvet, lystbådehavnen!
Denne første gang er sæsoninformation hvor I bl.a kan hilse på vores
nye ungdomstrænere Mikkel og Matti, der vil hjælpe til med træningen i
år.
Som udgangspunkt sejles fast tirsdag med mulighed for sejlads
torsdag. 1 gang tirsdag den 2. Maj. Den endelige sæsonplan udformes
efter infomødet.
VI tilbyder sejlads i Optimist, Tera, Feva og Seascape 18.
Alle interesserede og nye sejlere er vekomne.
Vi glæder os meget til at komme på vandet sammen med jer og til at se
jer alle igen!
Mange hilsener
Assens Sejlklubs "Ungdomsteam"
Richardt Andersen ,Henrik Torbjørn, Jan Kjeldsen, Mikkel Leth-Larsen,
Matti Anderson & Lone Storgaard

Se nyt under www.assens-sejlklub.dk

Kære laugsbrødre
Fra køkkenholdet skal der lyde en tusind tak for sidst.
Årets torskespisning lørdag d. 25. februar føler vi var
en gevaldig succes.
Overskuddet blev på 2.000 kr, samt en del overskydende øl,
vand og vin. Alt er overleveret til klubben.

Husk Standerhejsning 2017
Lørdag den 6. maj kl. 10
hvor alle klubbens medlemmer inviteres og hvor der efter
standerhejsningen er gratis kaffe med blødt brød og en lille en til
halsen.

Kære laugsbrødre

Derefter er der orientering om klubben for nye medlemmer.

Fra køkkenholdet skal der lyde en tusind tak for sidst.
Årets torskespisning lørdag d. 25. februar føler vi var
Info efter standerhejsningen og
en gevaldig succes.

kaffen.

Status på klubbens nye IT system og hjemmeside: Klubsystemet, hvor
Overskuddet
blev på 2.000 kr, samt en del overskydende øl,
medlemkartoteket vedligeholdes med alle aktuelle medlemsinformationer,
vand
og vin. Alt
er overleveret
til klubben. og aktiviteters gennemførelser, er i
tilmeldinger
til aktiviteter,
kalenderfunktioner

brug og anvendes dagligt. Regnskabsdelen i IT systemet er under fædiggørelelse.
Hjemmesidedelen, som er den synlige del af klubsystemet er næste punkt i planen
om et nutidigt styrings- og informationssytem, Tingene funktionerer, men er langt
fra brugervenlige og logiske.
Medlemskartoteket mangler fortsat en del af de oprindelige medlemmer, men vi
arbejder på sagen og ser frem til at kunne melde 100% tilslutning, således at vi
kan koncentrere os om optimalt brug af hjemmesidens mange faciliteter.

Grill aften
Som sidste år vil vi starte den ny sæson med en klubaften , hvor vi tænder
op i grillen kl. 18 for at nyde vor medbragte mad.

Status på klubbens nye IT system og hjemmeside
Klubsystemet, hvor medlemkartoteket vedligeholdes med alle aktuelle
medlemsinformationer, tilmeldinger til aktiviteter, kalenderfunktioner og aktiviteters
gennemførelser, er i brug og anvendes dagligt. Regnskabsdelen i IT systemet er
under fædiggørelelse.
Hjemmesidedelen, som er den synlige del af klubsystemet er næste punkt i planen
om et nutidigt styrings- og informationssytem, Tingene funktionerer, men er langt
fra brugervenlige og logiske.
Medlemskartoteket mangler fortsat en del af de oprindelige medlemmer, men vi
arbejder på sagen og ser frem til at kunne melde 100% tilslutning, således at vi
kan koncentrere os om optimalt brug af hjemmesidens mange faciliteter.

