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Fra formanden 
 
 
 
 
 
 
 

Formanden har ordet 
I skrivende stund blæser det IGEN gevaldigt – men lyset er på vej 
tilbage, og der er ikke så længe til foråret som der har været. 
 
Klubbens generalforsamling står for døren – det er på onsdag den 
22. februar. Jeg vil gerne opfordre alle til at møde op; husk også 
tilmelding senest på søndag 20. februar, så vi er sikre på der er 
nok til alle, når klubben byder på et lille traktement. 
 
Derudover mangler vi et par friske medlemmer til at nedtage og 
opsætte masten til vores stander. 
 
Endelig er der stadig klubaftener og andre arrangementer – læs 
mere nedenfor og på klubbens hjemmeside. 
 
 

Kort om 
kalenderen 

 

Et smugkig på resten af februar samt marts 
Der er stadig arrangementer at gå til: 
 
Tirsdag 22. februar er der generalforsamling – tilmelding til 
traktement senest 20. februar. 
 
Søndagssvømningen i Fyrtårn Tommerup fortsætter. Næste gang 
er på søndag 20. februar. 
 
Plimsollerne er også aktive – der er hyggeaften hver torsdag. 
 
Lørdag-søndag 26.-27. februar afholdes der VHF/SRC-kursus.  
 
Lørdag 5. marts har kapsejladsudvalget arrangeret besøg hos 
8mR ”Unda” i Kerteminde. 
 
Lørdag 12. marts gennemgår kapsejladsdommer Hans Vegnberg 
kapsejladsreglerne 2022 for os.  
 
Søndag 20. marts besøges Walsteds Baadeværft på Thurø. 
 
Der er meget mere om det hele på hjemmesiden – læs om det via 
dette LINK    
 

  



 

Nyt fra bestyrelsen 
Nyt fra seneste 
bestyrelsesmøde 
 

Fra bestyrelsesmødet den 9. februar 
Fra Assens Sejlklubs (AS) seneste bestyrelsesmøde kan kort 
nævnes: 
 
Instruktøruddannelse under Dansk Sejlunion 
Formanden berettede, at der er mulighed for, at interesserede fra 
Assens Sejlklub deltager i uddannelsen til instruktør i praktisk 
sejlads. 
 
Generalforsamling 
Indkaldelse med dagsorden er sendt ud; som nævnt er det tirsdag 
22. februar. Tilmeldingsfrist for deltagelse i traktement efter 
generalforsamlingen er søndag 20. februar. 
 
Et enkelt bestyrelsesmedlem ønsker ikke genvalg. Der skal findes 
suppleanter til bestyrelsen. 
 
Udvalgsarbejdet 
Den 15. februar er der webinar om ny hjemmeside. 
 
Klubben deltager i et virtuelt møde med andre klubber på Fyn; 
emnet er ungdomsarbejdet. 
 
Der kommer en info-aften med søredningen – dato følger snarest. 
 
– resten finder I under ”Nyt fra udvalgene” nedenfor 
 
 

Nyt fra udvalgene Udvalgene har allerede taget hul på sæsonen 
Kapsejlads 
 

Kapsejlads 
Tune-up om kapsejladsreglerne 
Vi rykker tune-up 2. marts til lørdag 12. marts, hvor kapsejlads-
udvalget har arrangeret, at kapsejladsdommer Hans Vegnberg 
kommer og forsøger at bibringe os kapsejlere en bedre forståelse 
af de gældende kapsejladsregler. Ikke dem fra 1985 eller 1995, 
men dem der gælder i den kommende sæson. 
Vi starter kl. 10 og holder pause til almindelig styrkelse kl. 12. 
Læs mere og meld til via EVENT på hjemmesiden LINK.  
 
Tur til Kerteminde 
Lørdag 5. marts er der tur til Kerteminde, hvor Jørgen Sunke 
fortæller om sit projekt med at genopbygge 8mR ”Unda” til ny 
glans.  
Læs mere og meld til via EVENT på hjemmesiden LINK. 
 
 

Tursejlads 
 

Tursejlads 
Søndag 20. marts besøger vi et af de mest velrenommerede 
bådværfter i Danmark, nemlig Walsteds Baadeværft på Thurø, 
hvor vi får en rundvisning og kigger igangværende projekter, og 
der bliver mulighed for at få svar på alverdens spørgsmål.  
 



 

Der er endnu enkelte ledige pladser, så skynd dig ind og læs mere, 
og meld til via EVENT på hjemmesiden. 
 
 

Sejlerskole 
 

Sejlerskolen og Solingene 
Duelighed 
Der er 11 kursister på navigationsholdet – når den praktiske del 
går i gang, bliver der brug for en instruktør. 
 
VHF/SRC 
Der er VHF/SRC-kursus lørdag-søndag 26.-27. februar med 8 
deltagere. 
 

Ungdom 
 
 

Ungdom 
I Projekt Vand og Børn er der gang i møder med skoler.  
 
Sikkerhedsinstruks er under udarbejdelse, ligesom der er tilsagn 
om støtte af en konsulent fra Dansk Sejlunion her i opstartsfasen. 
 
Det er besluttet at dispensere fra kravet om, at alle deltagere skal 
kunne svømme 200 meter: Det kan sidestilles med et 
introduktions-event i stil med et åbent hus-arrangement.  
 
 

Mandagsholdet 
 

Mandagsholdet 
Klubhuset er færdigrenoveret, der er ryddet op og gjort rent, og 
lokalerne er flotte og friske med nyvaskede gardiner. Sæson, kom 
bare an! 
 
Klubben søger 2-3 personer, der vil nedtage og opsætte masten til 
vores stander. Kom frisk, kontakt Per Smith på formand@assens-
sejlklub.dk  
 
 

Nyt fra kassereren 
 

Opdatering af medlemsprofiler 
Meget snart kommer der besked fra kassereren om, at alle bedes 
opdatere deres profil – især hvis man har fået nyt betalingskort 
siden sidste år; så skal det opdateres.  
 
 

Mindeord Min gamle ven arkitekt Lars Møller Christensen er død. Han 
gennemgik en større hjerteoperation for halvandet års tid siden, 
som han overraskende hurtigt kom sig over. Det troede både han 
selv og hans nærmeste, men det holdt altså ikke stik. 
 
”Møller” blev født i Årup, hvor hans far var dyrlæge, ligesom hans 
bedstefar havde været. Navnet Møller kan i øvrigt føres tilbage til 
Helnæs, hvor en af hans forfædre var møller. Han blev selv først 
udlært tømrer og kom siden på akademiet i København, hvor han 
blev uddannet arkitekt. I en årrække drev han sit eget arkitektfirma 
fra sit karakteristiske og smukt restaurerede hus i Damgade i 
Assens. Senere blev han medarbejder og partner i Odense-firmaet 



 

Creo Arkitekterne, hvor han var aktiv indtil sin bortgang. Han har 
sat sit tydelige aftryk på en række bygningsværker i sin elskede 
hjemby Assens. Det gælder søsportscentret på Assens Næs og 
senest boligbyggeriet i Plums Gaard. For en halv snes år siden 
tegnede han et hus til sig selv og lod det opføre på ”Sølvkysten”. 
Her boede han frem til sin død.  
 
Mange vil huske ham som en habil og konkurrenceminded tennis- 
og badmintonspiller. Sejlsport har altid været hans helt store 
passion. I mange år som gast på forskellige både, men i de 
seneste år som skipper på BB-10-meteren, Romane, hvor han 
med de trofaste gaster, Bjarne og Bo, gav de andre kapsejlere i 
Assens Sejlklub kamp til stregen. Han tog også en kort tørn som 
formand for sejlklubben. 
 
I en række år drev han sammen med nogle venner en vinforretning 
fra ejendommen i Damgade. Han var kendt for sin store viden om 
især vine fra Bourgogne, og han drog med jævne mellemrum selv 
rundt i distriktet og opsøgte kendte og mindre kendte producenter, 
hvis produkter senere dukkede op på hylderne i Assens.  
 
Lars mistede sin kone Dorrit i 2015, og det var et betydeligt tab for 
ham.  
 
Han vil blive savnet for sine store armbevægelser, for sin ukuelige 
optimisme, for sit smittende humør og for kampgejsten på 
kapsejladsbanerne i Assens sejlklub.  
 
Han efterlader sin søn Jonas og svigerdatteren Petra, der begge 
bor i London. 
 
Jeg har mistet en ven.  
 

Erik Kulavig 
 

Her kan du give en 
hånd med 

Klubben mangler hænder 
Her kommer et overblik over, hvor klubben vil blive glad for hvis du 
lige nu kan give en hånd med: 
 
Praktisk sejladstræning til duelighedsprøven 
Snart er den teoretiske navigationsundervisning i ”et søkort at 
forstå” overstået, og kursisterne vil være klar til at lære ”skib at 
føre”. Hertil mangler vi en instruktør.  
 
Kom frisk og skriv til Henrik Larsen kontakt@assens-sejlklub.dk  
 
Ungdomsarbejdet 
Klubben har brug for flere hænder til ungdomsarbejdet – også fra 
unge mennesker, som kunne synes giver mening at være 
instruktør for børnene.  
 
Skriv til Kirsten Hasseltoft kontakt@assens-sejlklub.dk 



 

 
Hjemmesiden og Facebook-siden 
Der er stadig brug for hjælp til at holde hjemmesiden i ørerne. Hvis 
du vil give en hånd med dette, så tag fat i Per Smith 
formand@assens-sejlklub.dk  
 
Standermasten 
Klubben mangler to-tre hjælpere til at nedtage og opsætte masten 
til vores stander. Hvis du vil give en hånd med dette, så tag fat i 
Per Smith formand@assens-sejlklub.dk  
 

Månedens … Taktik til at skaffe nyt grej? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


