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Snedker- og tømrer-
arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
HENNING BOYE
TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

KIRKESTRÆDE 29 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

Færgevej 62 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 16 37 . Fax 62 53 34 36

v/ ANNE-LISE HANSEN

TÆNKER DU PÅ BÅD?
Ny eller brugt?
Eller ønsker du at forbedr

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

CHR. H. Christensen
– et godt sted at handle!
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

SMEJEN’s HÅNDVÆRK
Ejvind Petersen

Havnegade 25 · Marstal · Tlf. 62 53 33 05 - 20 12 49 68
Fax 62 53 33 56 · E-mail: kontakt@smejen.dk - www.smejen.dk

Tilbyder sig med alt til båden!
Galvaniseret og rustfri beslag • Rustfri tanke • Glasfibermaterialer • Alt
inden for bådeudstyr • Bovpropeller • SOLE dieselmotorer • SELVA
påhængsmotorer • Bådevogne • Kaleche og sprayhood bøjler.

Og til dit hjem!
Låger • Gelænder • Trapper • Blomsterespalier og andet i jern.

Få et uforpligtende tilbud!

SELVA
Marine

PÅHÆNGSMOTORER
Solé Diesel

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

LEDIG
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Heftig debat ved årets generalforsamling
Af NIS KØRNER

Så er der taget hul på et nyt år og i sejlklubben er der allerede sket en
del. Vi har fået afviklet et brag af en sommerfest, ligesom den årlige
generalforsamling er vel overstået. Endvidere har der været en del
møde aktivitet i bestyrelsen, dels som optakt til generalforsamlingen og
dels som opfølgning herpå.

Generalforsamlingen blev selvfølgelig afviklet efter den dagsorden, der
er fastsat i vedtægterne, men både under kommentarerne til forman-
dens beretning og under eventuelt, blev der diskuteret ivrigt. Det var
især følgende tre punkter, der afstedkom en del diskussion: 1) Med -
lemmernes brug af klubhuset – 2) Kranens tilstand 3) Den planlagte til-
bygning på klubhusets østre gavl. 

Der står selvfølgelig et fyldestgørende referat fra generalforsamlingen
inde i bladet, men et par kommentarer skal også knyttes her i bladets
leder. Undertegnede sad efter generalforsamlingen tilbage med en lille
fornemmelse af, at nogen af de tilstedeværende var meget kritiske og
måske også lidt negative overfor bestyrelsen. Adskillige indlæg blev
indledt med et lidt bedrevidende »Har man tænkt på, at …«, og videre
i den dur. Nu er det ikke sådan at bestyrelsen ikke tåler kritik eller er
bange for at medlemmerne har en anden mening end bestyrelsens,
men man skal måske lige klappe hesten, og tænke over at en general-
forsamling ikke er det samme som et vælgermøde, hvor dem der sid-
der i panelet bare skal have på puklen. Men selvfølgelig skal der debat-
teres, og det blev der - en del mente at klubhuset ikke var tilgængeligt
for medlemmerne pga. udlejnings-virksomhed, hvilket selvfølgelig også
er rigtigt, men skal der laves om på det , må vi have en plan for hvor-
dan vi ellers skal bruge det. Personligt mener jeg at Pizza restauranten
i sommermånederne er så stort et plus for byen (herunder en hel del
sejlklubmedlemmer), turisterne og også klubbens økonomi, at det vil
være forkert at stoppe – og hvor megen aktivitet kunne vi selv lige
mane os op til at fylde huset med i juni - juli og august? – Med hensyn
til den almindelige weekend udlejning tror jeg bestyrelsen sagtens
kunne gå med til at trappe det ned og måske helt stoppe udlejningen,
men igen skal der så være en vægtig begrundelse for at sige nej tak til
lejeindtægterne og sætte en stopper for, at sejlklubbens medlemmer
har mulighed for at kunne holde deres privatfester i byens bedste fest-
lokale.

Men allerede ugen efter generalforsamlingen blev der fulgt op på med-
lemmernes ønsker idet fællesrummet mod syd har fået en grundig
oprydning og indrettes til et decideret klublokale, med køleskab, kaffe-
maskine osv, så især dem der går på pladsen og gør både i stand, har
et lille fristed til hyggeligt samvær. Men lokalet kan også benyttes til
meget andet; det handler blot om at føde nogle ideer og sætte noget i
gang. Et nøglesystem er også ved at være på plads, så indenfor den
allernærmeste fremtid, kan interesserede hente en nøgle hos forman-
den på dennes arbejdsplads – Firmaet Jens Kristensen, der har til huse
i det gamle færgekontor. Hvad angår tilbygningen mod øst er underteg-
nede overbevist om at det bliver noget vi alle får glæde af, og at klub-
ben også snildt har økonomi til det, uden at der skal drosles ned på nye
tiltag i andre afdelinger. Mest positivt synes jeg det er, at klubben har
nogle visioner og at nogen allerede har meldt sig til at ville stå i spid-
sen for sådan et spændende selvbyggerprojekt. Man kan selvfølgelig
sagtens have forslag til en anden prioriterings rækkefølge og mene at
pengene hellere skulle bruges til at asfaltere bådepladsen eller ind købe
en ny kran til en million, som nogen nævnte – Men jeg synes, at »Det
grå guld« skal tænke sig lidt om, inden de bare sidder og skyder alle
ideer og initiativer ned. Men nu må det bære eller briste med tilbygnin-
gen, og et tilbundsgående forberedelsesarbejde med opdaterede pri-
ser, færdige byggetegninger, jordbunds-undersøgelse osv. for projektet
er sat i værk, hvorefter vi må have taget en endelig beslutning om GO
eller NO GO.

Med disse ord ønskes alle et godt forår og god fornøjelse med årets
første Ballon opsendelse.  
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Lørdag eftermiddag den 23. februar var
der endnu engang kaldt til generalfor-
samling i Marstal Sejlklub, og for første
gang i 11 år var det ikke Tommy, men
Michael, der skulle aflægge årsberet-
ning. Og det var da også Michael, der
bød velkommen, da klokken var et par
minutter over tre, hvor han udtrykte sin
glæde over at op mod 70 medlemmer
var mødt op; og medens dette blev ud-
trykt gik døren til salen endnu engang
op, og ind trådte Erik Jørs, som var be-
styrelsens kandidat til dirigentposten,
så Michael var synlig lettet over også
at kunne byde Erik velkommen.
Valget af dirigent blev en formsag,

og efter at Erik havde konstateret at
generalforsamlingen var indvarslet ret-
tidigt, gav han ordet til formanden.

Formandens beretning
Endnu et år er gået, mit det første bag
roret, og som i det store hele er forlø-
bet tilfredsstillende, hvis jeg selv skal
sige det. Jeg vil berette om året og de
forskellige aktiviteter der er blevet af-
viklet, samt hvad der er i vente.
Søndag 18.02 kl. 14.00 var der budt

til fastelavn for børn med deres foræl-
dre. Lise, Claus, Anni og Tanja havde
lavet et flot arrangement, med tønde-
slagning, fastelavnsboller, sodavand
og kaffe. Deltager antallet var desvær -
re skuffende lille, og på den baggrund
har bestyrelsen besluttet at stille faste-
lavnsarrangementet i bero, i lighed
med sidste års beslutning med hensyn
til juletræsfesten der blev afviklet i
sam- samarbejde med Marstal Skip-
perforening. Om der på et senere tids-

punkt skal startes op igen med faste-
lavnsarrangementer må tiden vise.

Udvalgsfest 23.03
Alle udvalgsmedlemmer og bestyrel-
sen var indbudt til den årlige »udvalgs -
fest«. 30 personer mødte op,  Mari-
anne og Anni havde lavet dejlig mad
og en tår vin fik vi også, på denne
måde siger klubben tak for hjælpen til
alle dem der giver en stor hånd med i
klubbens virke. Dette års udvalgsfest
påtænkes rykket frem til efteråret hvor
den rettelig hører hjemme, vi skal nok
sørge for at ingen bliver snydt i den for-
bindelse.

Oprydning 21.04
Som tidligere år var der også sidste år
oprydning i og omkring klubhuset
dagen før standerhejsningen. Indven-
digt blev der vasket ned og udvendig
blev der ryddet op og luget ud. Navn-
lig det sydlige område på bådepladsen
fik en ordentlig omgang, ved denne lej-
lighed blev flere absolut kassable bå-
devogne og stativer skrottet, og kørt
væk.
Folk var mødt talstærkt op, dog var

det som så ofte »Tordenskjolds solda-
ter«. 

Standerhejsning 22.04
Standerhejsningen forløb meget tradi-
tionelt. Ca. 70 medlemmer var mødt
op for at markere starten på den nye
sæson. Klokken 10 gik standeren og
dannebrog til tops medens de frem-
mødte sang »Der er ingenting der
maner« og »Der er et yndigt land«.
Denne gang uden musik, fordi jeg selv

havde glemt at bestille i god tid. For-
manden berettede derefter bl.a. om de
planlagte arrangementer for den kom-
mende sæson samt gjorde status på
den udeblevne nye robåd. Efter flag-
sætningen trak alle indendørs, hvor
festudvalget havde dækket op til silde
bord. Jeg kan oplyse at der ved denne
lejlighed blev spist 7,5 kg sild 150 ski-
ver spegepølse og 5 hele rugbrød.

Optimistudvalget/
Juniorudvalget
År 2007 blev igen et kanon godt opti-
mist år, omkring 35 unge fra hele øen
er tilmeldt afdelingen. Året startede
som det plejer med en introduktions-
dag for nye og gamle optimister, tur i
svømmehallen for at svømme 200
meter og have en herlig dag. Sejladser
hver onsdag kun afbrudt af skolernes
ferier. Og så selvfølgelig Birkholmstu-
ren, der i 2007 startede lørdag den 18.
august. Om morgenen i meget fint sej-
lervejr stod ca. 25 optimist joller ud af
havnen. Det er et meget flot arrange-
ment der hvert år løber af stablen når
optimisterne drager til Birkholm, i 2007
blev der gennemført ikke mindre end 6
sejladser for A og B sejlerne og hele 8
for C sejlerne. På børnenes vegne vil
jeg gerne takke ledere og forældre for
den store indsats i denne forbindelse.
Sæsonen for optimisterne slutter på
samme måde som for vi andre, nemlig
med rævejagten.
Og endnu en gang skal jeg takke,

denne gang er det for de mange præ-
mier som lokale forretninger og firmaer
sponsorere til børnenes Birkholmstur
og rævejagt. Der er just i forgangne

Generalforsamling d. 23. februar 2008
Af NIS KØRNER

Forsamlingen er ved at være klar til at starte på årets generalforsamling
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uge fremsendt ansøgning til Torm om
tilskud til nye Feva joller til afdelingen,
og vi arbejder på at få afhændet klub-
bens piratjoller.

Sejladsudvalget
Tirsdagssejladserne startede i år den
8. maj og forløb frem til den 25. sep-
tember. I alt har 17 både været tilmeldt
og i gennemsnit deltog en 10-12 både
hver tirsdag i dysten om at blive klub-
mester. Som traditionen tro blev vun-
det af Ebbe. Årets pinsetur løb af
stablen i pinsen og gik denne gang til
Lohals, turen var bestemt ikke begun-
stiget med godt vejr. 9 både var mødt
op, og omkring 25 voksne og 5 børn
havde til trods for det lidt trælse vejr en
god tur ud. Den 16. juni var der arran-
geret Ærø rundt. I år var ikke mindre
end 20 både tilmeldt af dem stillede 17
op og gennemførte. Traditionen tro
starter vi med et flot opdækket mor-
genbord, i år dog indenfor på grund af
nogle ret kraftige regnbyger. Det var en
sejlads der indeholdt alt, fra helt stille til
frisk vind, fra endeløs regn til flot op-
klaring. Sidst men ikke mindst inde-
holdt den nogle ret gode dyster ude på
vandet. En tradition vi helt sikkert skal
holde fast i, om den så skal flyttes til at
ligge i forbindelse med harmonikafesti-
valen, vil jeg lade op til sejladsudvalget
at bestemme. Den 8-9. september var
der af sejladsudvalget inviteret til sej-
lertræf på Birkholm for øens sejlklub-
ber, igen spillede vejret et puds. Bog-
 stavelig talt. I alt mødte 4 både op (2
fra Marstal og 2 fra Ærøskøbing) der
havde planlagt at sejle kapsejlads plus
et par stykker der var der for at deltage
i festlighederne. Der blev ikke afviklet
en eneste sejlads da det blæste om-
kring 20 m/sek. Som alternativ til sej-
ladserne blev der arrangeret Ø-van-
dring om eftermiddagen, og selvfølge-
lig fællesspisning i forsamlingshuset
om aftenen, hvor i øvrigt det meste af
øens faste befolkning var inviteret. 
Sidste lørdag i september var der

traditionen tro rævejagt. I år var der 22
både på vandet om eftermiddagen,
noget mindre end der plejer at være,
ingen grund til panik, jeg tror ikke det
skyldes vigende interesse men der i
mod at vejret igen har spillet et puds.
Sejladsen blev afviklet som de plejer
og dem der havde vovet sig ud på
Bredningen fik en dejlig eftermiddag
og fandt tilsammen 167 af 175 flasker.
Klokken 18.30 var der standerstryg-
ning, efterfulgt af rævejagtsfest i klub-
huset hvortil 58 medlemmer mødte op
med medbragt mad og havde en god
og hyggelig aften. Traditionen tro var
der præmieuddeling for både rævejag-
ten og tirsdagssejladserne. Endnu en
præmie blev uddelt, nemlig vandrepo-
kalen der går til en der har gjort en
særlig indsats for klubben i det for-
gangne år. Denne hæder tilfaldt i 2007
ro afdelingens formand Egon Jensen.
Egon og hans tro følgesvende i ro af-
delingen gør et kæmpe stykke arbejde
igennem hele vinteren med vedlige-
hold af de aldrende robåde og vores
flydebroer.

RO AFDELINGEN
Beretning fra roafdelingens 
formand Egon Jensen.

I roafdelingen er vi nu 52 medlemmer,
det er det samme antal som sidste 
sæson, der er nogen enkelte der har
meldt sig ud, og tilsvarende indmeldin-
ger. Så vidt jeg er orienteret.
Er der et par mulige tilmeldinger, når

roningen starter igen den 1. maj.  Selv-
vom aldersgruppen ligger mellem 29
og 84 år, så er der alligevel et par af de
kvindelige medlemmer der er på bar-
selsorlov, jeg håber så de kommer til-
bage, når babyerne kan gå.
Af ovennævnte medlemsskare er

der kun en der ikke roer mere, ellers er
alle aktive.
Selvom vejret ikke har været lige

godt i sæsonen, og der har været
nogle aflyste ture, så er der dog roet

mere end sidste sæson: Der er roet
300 ture mod sidste sæson 263 ture. 
Det udgør 1992 km mod sidste år

1950 km.
Individuelt giver det 7796 ro-km sva-

rende til 4210 sm. mod sidste år 7360
ro-km svarende til 3974 sm. Det er slet
ikke så ringe endda! Der har været ture
til Strynø, Birkholm, Ristinge og Drejø.
Så har vi haft vores tur Slesvig - My-
sunde og retur som omtalt i Ballonen.
En båd har deltaget i Rævejagten med
succes. Årets tur sidst i juni går fra
Marstal til Rudkøbing videre til Svend-
borg og derfra vesten om Tåsinge
hjem til Marstal. Så har Else Boye-
Hansen lovet os at deltage i en tur fra
Svendborg og Thurø rundt enten den
3 eller den 10. juni. Der er også en mu-
lighed for at komme ind og ro en tur i
København på kanalerne.
Vi er snart færdig med vinterarbej-

det, som er overhaling af en af vores 4
åres både, nemlig båden »SUCCES«.
De andre både har fået almindelig ved-
ligehold. Vi har endvidere isoleret den
vestlige endevæg i bådehallen. Og vi
er næsten færdig med renovering af
pontonbroen.
Så er det den nye robåd, den er fær-

dig til levering i begyndelsen af Marts.
Det glæder vi os meget til HURRA!
HURRA!
Til slut er der lige hvem der har flest

km. på vandet og det er for damernes
vedkommende Raina Kilian med 618
km. Det er vist mange år siden at der er
overskredet 1000 km på vandet men
det er i den forgangne sæson overskre-
det af Poul Haase med 1039 km.
Det var årets beretning!

Kran- Pladsudvalget
Formanden Michael Hansen 
fortsætter sin beretning:

Igen i år har Niels Erik og hans stab
ydet en stor indsats med at få vores
både sikkert i og op af vandet. De sid-
ste par år har der været lister hvor man
skriver sig på til isætning eller optag-
ning, og det gerne på 2 fastlagte dage
hver uge. Det initiativ vil jeg gerne rose
– det sikrer nemlig at der er flere både
og dermed hænder hver gang der skal
tages op eller sættes i, ligeledes gør
det kran-plads folkenes hverdag en hel
del nemmere.
Kranen kører endnu men det er helt

klart at den indenfor meget nær fremtid
behøver en hel del opmærksomhed,
hvis det da overhovedet er sådan vi i
fremtiden skal tage både op i sejlklub-
ben eller om det skal være med hjælp
fra Redningskorpset eller Ebbe, det er
ikke noget der skal afgøres i dag eller i
morgen, men noget som vi på et tids-
punkt bliver nødt til at tage stilling til.

Formanden Michael Hansen i gang med at aflægge sin første formandsberetning
i Marstal Sejlklub.
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

H. M. ELEKTRO
Havnepladsen 20 B
5960 Marstal
Telefon 62 53 30 03

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

KONGENSGADE . 5960 MARSTAL
TLF. 62 53 10 48 . FAX 62 53 11 48

ARNE JACOBSEN
Registreret revisor ApS

VI TRÆFFES:
Kirkestræde 41 - Marstal - Tlf. 62 53 23 88

HVER ONSDAG kl. 8.30-12.00
eller efter aftale

Reservedele sendes overalt

MARINEMOTOR 9–800 HK
Propelanlæg - Varmeveksler - Oliekøler - Marine gear
Pumper - El-udstyr - Fremstilling af rustfrit udstyr

Bådudstyr - Brugte motorer

ZF-HURTH MARINEGEAR

VARMEVEKSLERVOLVO PENTA

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Z O N E T E R A P I
Exam. kiro- og zoneterapeut

GRETHA PETERSEN
Hovedgaden 1 · Ommel · Tlf. 62 53 33 05 · Mobil 20 13 13 27

Pizzeria al Porto
v/ SEJLKLUBBEN
Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

SUNDHEDS-
KLINIKKEN

Marijanne Meyer
Kirkestræde 25 - Marstal

Åbningstider:
Tirs.-fred. kl. 12-14 • Lørd. kl. 10-12

Hjertelig velkommen

Klassisk homøopati og naturhelbredelse
– en anderledes behandling – en vej til bedre helbred
Konsultation efter aftale 6175 4884 + 6252 1993

BOUTIQUE
med spændende tilbud for at forstærke dit energiniveau.

Blue Riband Translations
- OVERSÆTTER OGSÅ FOR SEJLERNE PÅ ÆRØ -

v/ translatør Vibeke Lykke Friis
Tlf. 62 52 18 81 • Fax 62 52 17 88 • Mobil 61 321 321

Langeagre 1 • 5970 Ærøskøbing
www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •

Jørn Hansen . Havnegade 12 . 5960 Marstal . Tlf. 62 53 17 29 . Fax 62 53 10 66
www.aeroe.dk/adil

Klubstandere
kan købes på 
søfartsmuseet eller i
klubhuset.

PRIS: Kr.6500

Sweatshirts
i str. S-XXXL med 
klubbens logo kan købes 
i klubhuset. 

PRIS: Kr.22000
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Klubhuset
Der har atter været Pizzeria i klubben i
de 3 sommer måneder, og jeg er af
den overbevisning at det gavner både
klubben, medlemmerne, byen og turi-
sterne. Selv om Marcello ikke har
været i Kongensgade her i vinter, har
jeg ikke hørt andet end at han kommer
igen til sommer. Udlejningen af klubhu-
set har kørt som det plejer med om-
kring 20 udlejninger. Der er blevet
indkøbt nyt flot gaskomfur til kabys-
sen. Fremtidige investeringer bliver
lamperne her i salen hvor vi sidder –
der er blevet isoleret på loftet, med det
resultat at lamperne er blevet for
varme og er begyndt at smelte. Der
planlægges også på et nyt nøgle sy-
stem til klubben og de omkringlig-
gende ejendomme.

Festudvalget
Har i årets løb stået for klubbens fester
og arrangementer. Udvalgets medlem-
mer med Marianne i spidsen har som
sædvanlig sørget for at det hele har
kørt på skinner.

Ballonen
Ballonen er en af de ting vi i klubben
kan være stolte af, når man sammen-
ligner med andre klubblade fra tilsva-
rende foreninger ved man hvad jeg
snakker om. Det er et flot og spæn-
dende klubblad. Jeg er også overbe-
vist om at Ballonen når den dumper
ind af brevsmækken rundt om i byen
flittigt bliver læst af modtagerne. Bla-
dets mange annoncører takkes for den
store opbakning, da det uden dem
ikke var muligt at lave så flot et blad.
Også tak til Eva Morsing, samt de frivil-
lige hjælpere, der hvert kvartal deler
bladet ud. Og sidst men ikke mindst
tak til chefredaktør Nis, der i årets løb
har fået mindre og mindre hjælp fra
manden i marken »Poul Christensen«,
der af helbredsmæssige årsager har
måttet drosle ned. 

Hjemmesiden 
www.marstalsejlklub.dk
Jeg skal love for at det er lykkedes at få
hjemmesiden op at stå, Torben Bund-
gaard gør et stort arbejde for altid at
holde hjemmesiden opdateret. Torben
har også været med til et bestyrelses-
møde sidste forår, for at huske os (be-
styrelsen) på at hver gang vi har noget
nyt, at videregive dette til ham for at han
kan lægge det på nettet, jeg tror vi bli-
ver bedre og bedre. Nu er det ikke
sådan at hjemmesiden på nogen måde
skal erstatte Ballonen, men blot være et
supplement. Bl.a. har man gennem sæ-
sonen kunne følge med i resultaterne
fra tirsdagssejladserne, der har været et
par stillings opslag osv.

Harmonika Festival / Grollefest 
Egentlig ikke sejlklub-arrangementer
men begge dog værd at nævne her i
beretningen. Harmonikafesten, der af-
holdes af Ærø Folkelige Musikforening,
fandt sted 1.-3. juni og var mig be-
kendt atter en succes. I år finder har-
monikafesten sted fra den 30. maj til
den 1. juni. Det skal her siges at mu-
sikforeningen meget generøst giver
sejlklubben 13.000 kr. for at leje både-
pladsen og klubhusene, hvilket vi selv-
følgelig takker meget for. Grollefesten
der arrangeres af MIF har jo også i de
senere år lånt vores bådeplads og be-
styrelses lokale, til afvikling af deres
fest, dette indbringer 5.000 kr. hvilket
der også takkes for.

Afslutning
Da jeg for et år siden overtog roret fra
Tommy, var der 3 større bolde i luften:
– Rutebilsteltet der stod henne ved
færgen.

– Robåden der stod gud ved hvor.
– Til/udbygningen af klubhuset mod
øst.

Teltet har vi fået på plads, det var mere
bøvlet ind beregnet, men det er blevet
flyttet og det står nu rigtig godt, vi har
hentet tilbud på ny mastereol til syd-
siden af teltet, og planen er at flytte
mastereolen fra mastehusets nordside
til teltets nordside. Mht. robåden, har
vi jo lige hørt Egon berette om status
og lyse udsigter. Jeg skal ellers love for
at det ikke altid har været lyse udsigter
der har præget denne robåds vej til
Marstal. Jeg har i det forgangne år haft
adskillige samtaler med Vejle Yacht
Service og deres advokat, jeg har an-
nulleret hele handlen efter råd fra ad-
vokat Nordenbæk. Jeg har en stor stak
papir med korrespondance, mail og-
breve. Men heldigvis er der nu, et år
forsinket, lys forude.

Facaden mod øst 
Bestyrelsen fik ved sidste generalfor-
samling grønt lys til at gå i videre med
det dengang præsenterede projekt.
Jeg søgte i foråret kommunen om byg-
getilladelse og modtog denne her sidst
i 2007. Jeg har i perioden fra sidste ge-
neralforsamling til nu søgt otte forskel-
lige fonde om midler til vores udbyg-
ning. – Desværre har jeg i samme pe-
riode modtaget otte afslag fra de
samme fonde. En enig bestyrelse be-
sluttede tirsdag den 19.02.2008 at
søge flere fonde og at spare op fra
egne midler, for på den måde ikke at
skulle gældsætte os for meget. Så sta-
tus på byggeriet er at vi får en udbyg-
ning, da det jo også er tvunget nød-
vendigt på grund af den nuværendes
facades beskaffenhed. Men det bliver

ikke lige nu, fordi vi godt vil samle lidt
midler ind inden vi går i gang. Med
disse ord vil jeg overlade beretningen
til general forsamlingen.

Kommentarer til 
Michaels beretning
Umiddelbart efter formandens beret-
ning, der i øvrigt blev godkendt med
applaus, gav dirigenten forsamlingen
mulighed for at kommentere beretnin-
gen. Her rejste der sig straks en vidtløf-
tig diskussion om den planlagte til-
bygning til klubhusets østre gavl, og
om både kranens tilstand. Tommy Chri-
stensen talte varmt for, at den plan-
lagte tilbygning ikke blev udskudt, men
at man gik i gang med det samme,
medens man havde byggetilladelse og
således at vi kunne nå at få noget
glæde af den! ( Det sidste nok med
henvisning til at forsamlingens gen-
nemsnitsalder var temmelig høj).
Lise Rosenkilde mente derimod ikke

der var grund til at bygge til klubhuset,
da hun mente at det ikke var tilgænge-
ligt for medlemmerne, da det hele
sommeren var lejet ud til pizzeria, og i
mange weekends i løbet af året var
lejet ud til private fester. Lise mente i
stedet at pengene skulle bruges til at
renovere kranen for, da hun kunne føle
sig utryg ved at hendes dejlige skiv
skulle hejses op med noget, man
måske ikke kunne stole på. Videre om-
kring kranen mente Tommy Christen-
sen, at den burde nedlægges, og at vi
i stedet skulle benytte Falck. Dette er-
klærede Palle Juelsgaard sig lodret
uenig i, idet han mente vi havde det
mest fleksible system i hele Danmark.

Da debatten synes at være løbet lidt
løbsk foreslog dirigenten, at vi vender
tilbage til dagsordenen og fortsætter
debatten når vi nåede til punktet »Even-
tuelt«.

Kassererens årsberetning og 
fastsættelse af kontingent
Kasserer Jens Lindholm gennemgik
årsregnskabet, som blev uddelt til alle
medlemmer i et overskueligt og præ-
sentabelt lille hæfte. Nøgletallene for
regnskabet var, at klubbens drift før af-
skrivninger havde givet et overskud på
131.000, og efter afskrivninger på
84.400 kr. hvilket må siges at være
særdeles tilfredsstillende. På balancen
har sejlklubben ingen langfristet gæld,
medens vi har et pænt indestående i
diverse pengeinstitutter – Så alt i alt et
rigtigt pænt regnskab, der giver vidner
om en økonomisk stabil forening. Med
baggrund i dette blev bestyrelsens for-
slag om, for 4. år i træk, at fastholde
de gældende kontingent-satser også
vedtaget.
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MARSTAL 
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25

SØBY VÆRFT AS
Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk

MALERMESTER
PER ANDERSEN
ROSENVEJEN 9 . 5960 MARSTAL . TLF. 62 53 23 90

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

OPBEVARING • KLARGØRING

Tilbyder sig med alt indenfor:
� MOTORREPARATION/INSTALLATION
� RUSTFRIE TANKE/TILBEHØR
� VARME-, GAS- OG SANITETS-INSTALLATIONER

Få et uforpligtende tilbud!

ÆRØFÆRGERNE
Vestergade 1 • 5970 Ærøskøbing • Tlf. 62 52 40 00

Færgerne bringer liv til Ærø!

Ærø afdeling . Kirkestræde 17 . Tlf. 62 53 14 08 . Fax 62 53 19 41 . info@sydbank.dk

www. .dk

GJ TEKNIK A/S
Industrivej 5 · 5060 Marstal

Tlf.  +45 62 53 23 46 · Fax +45 62 53 19 29
Dunkærafd.

Dunkærgade 22 · 5970 Ærøskøbing
Tlf.  62 52 14 40

Leje af byens bedste
festlokale
– Marstal Sejlklub –

Henvendelse til Anne Marie.
Tlf. 62 53 30 81

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER

Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

Egehovedvej 7 · Marstal
Tlf.  62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde
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Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Michael
Hansen, Anders Bothe, Boye Kromann
og Niels Erik Kjøller Pedersen. Alle var
villige til genvalg, hvilket også blev re-
sultatet. Claus Rasmussen ønskede at
trække sig som suppleant, og blev er-
stattet af Jens Kristensen, medens den
anden suppleant Lars Madsen fort-
satte. Den ene af de to revisorer John
Kørner ønskede at stoppe og blev af-
løst af Evan Søndergaard, mens den
anden revisor Leif Rosendahl indvilli-
gede i at tage et år mere.

Eventuelt
Så var der igen åbnet for debatten om
de tre essentielle spørgsmål, der præ-
gede dette års generalforsamling, nem-
lig spørgsmålet om udvidelse af klub-
huset, spørgsmålet om kranens frem-
tid og spørgsmålet om medlemmernes
adgang til at have noget klubliv i sejl-
klubben.
Tommy Christensen slog igen et

slag for at gå i gang med udvidelsen
mod øst, og mente ikke der med en
gældfri klub med penge på bogen var
noget forgjort i at få lavet denne udvi-
delse. Kassereren Jens Lindholm var
dog af modsat opfattelse, idet han
kunne pege på en masse andre områ-
der hvor han mente pengene kunne
bruges bedre – bl.a. fortsat forbedrin-
ger på bådepladsen, istandsættelse af
kran, ungdomsjoller mv. Henning  Ba-
ger var heller ikke for en udvidelse,
med samme begrundelse, at man ikke
kan bruge klubhuset, hvortil han i 
årevis havde forsøgt at få en nøgle til
bestyrelseslokalet, som jo skulle være
frit tilgængeligt for dem der ville gøre
brug af det. Hertil lovede formanden
Michael Hansen, at han snarest ville
gøre noget ved at få bestilt et nyt nøg-
lesystem, som han også havde annon-
ceret i sin beretning.
Kranmand Torben Christiansen hav -

de bekymringer omkring de elektriske
relæer på kranen, medens andre men -
te at kranen fungerede godt nok. Hen-
ning Bager redegjorde for hvordan
man kunne få dette opklaret, ved at
hyre et kranfirma fra Fyn. Gunnar Chri-
stensen rundede af med at sige, at vi
må se at få dette undersøgt, så vi ikke
sidder og snakker om noget, som vi
ikke helt ved hvad er. Formanden lo-
vede at sætte et kran check i værk
snarest. Claus Rasmussen foreslog at
vi lavede nogle klubeftermiddage hver
lørdag fra 13-16, hvor medlemmerne
kunne købe et let måltid mad og drik-
kevarer til, således at vi kunne få lidt
mere fællesskab.
Efterhånden døde diskussionen lidt,

og dirigenten foreslog, at den snart 2
timer lange generalforsamling var ved

at nå sin slutning. Afslutningsvis blev
der udråbt et leve for Marstal Sejlklub,
hvorefter generalforsamlingen var hæ -
vet.

De gule ærter
På dette tidspunkt, var der også ved at
brede sig en liflig duft fra køkkenet, og
i løbet af den næste time blev der rigget
om til spisning. Cirka 50 af de frem-
mødte medlemmer havde meldt sig til
ærterne, der blev serveret ved 18 tiden.
I køkkenet var det Marianne Sylvester-
sen, Joan Meirum og Karen Marie Jør-
gensen, der havde kogt og regeret den
ganske dag. Men anstrengelserne var
det hele værd, idet både ærter, grønt-
sager og kød var helt i top, og de efter-
følgende pandekager med is og syltetøj
var en lækker ting at få ovenpå det so-
lide måltid. En kop kaffe blev der også
serveret, og hele denne herlighed for 70
kr. pr. snude – der var smæk for skillin-
gen – og de fremmødte undlod da hel-
ler ikke at hylde køkkenpersonalet.
På et tidspunkt, slæbte Tommy Chri-

stensen den fine færgemodel fra Som-

merfesten frem på gulvet, og fortalte
(især til dem, der ikke havde været til
sommerfest) om intentionerne bag det
nye projekt, hvor færgen »Balle« af
Rise, drevet af vindkraft, skulle klare
den fremtidige trafikbetjening af Ærø.
Tommy kunne afsløre, at hele ideen var
baseret på, at når færgen var kommet
op i fart, og vingerne på vindmøllen var
kommet op i omdrejninger, ja så kunne
disse direkte dreje skibets skrue rundt,
og dermed få færgen til at sejle uden
olieforbrug. En besnærende ide! Efter
gennemgangen af de tekniske detaljer
var der lejlighed for publikum til at stille
spørgsmål, som Tommy beredvilligt
svarede på.
Efter denne muntre seance, var der

pludselig opbrudsstemning endskønt
klokken kun lige var slagen ni. Tilbage
sad et »Ungdomsbord« af 45-50 årige
og nød et par godnat pilsnere, inden
også de fortrak til andre græsgange.
Så man kan efterhånden konstatere, at
»Sejlklubsgeneralforsamlingsærtegna-
skere« er ikke hvad de har været. Men
en god aften var det nu alligevel.

Så er det hele overstået, og de gule ærter bekom alle særdeles godt.

Heltene bag den vellykkede spisning – Marianne, Joan og Karen Marie.
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Lørdag den 2. februar var det igen tid til at afholde sommer-
fest under temaet Spanien. Forud var gået nogle hektiske
uger og dage, hvor revyhold, sangskrivere, køkkenperso-
nale, kulissemalere, barudvalg og mange flere havde haft
rigtig travlt. Men da dagen oprandt og det var blevet lørdag
aften kl. 18.30 var alt klart. Der var sat 160 billetter til salg,
og alle var revet væk, og som sædvanlig var det ikke byens
kedeligste 160 personer, der havde sikret sig adgang.

Revyholdet bestod af Gert Eriksen, Heine og Gitte Hestoy,
Jørgen Grube og Anne Folting – I køkkenet var det Laila
Bentzen, der havde tryllet – serveringspersonalet var vores
egne sejlerdrenge Claus Jørgen, Niels Condrup og Thomas
Jepsen, samt de fire piger Louise, Marie, Kim og Karina, der
var hyret på navigationsskolens blå HF. I baren var det for-
mands- og næstformands sønnerne Peter, Mads og Emil,
der skænkede op, og sidst men ikke mindst var det orkeste-
ret Highlights fra Als, der slog tonen an.

I dagene op til festen havde et større hold af »malersvende«
fremstillet de traditionsrige vægmalerier med spanske mo-
tiver, og ex.formand Tommy havde fremstillet en model af
et rigtig godt bud på en ny Ærøfærge – nemlig hurtigsejle-
ren »Balle« af Rise. 

Det fører for vidt at referere detaljer fra sådan en pragtaften,
det må folk selv komme og opleve, men vi skal hilse og sige
at det gik rigtig godt – Fin mad, strålende revy, super orke-
ster og en prægtig stemning fra start til slut.

Dagen derpå blev der igen løftet i flok, og hele 12-15 perso-
ner var mødt op til oprydning og rengøring, som var over-
stået på en tre timers tid. Ved en senere forespørgsel til
Idrætsefterskolens pedel om tingene var i orden, da vi havde
forladt skolen, var svaret at alt var tip top – så selv denne lille
sidste detalje kan vi være stolte af. Nedenstående lille billed-
kavalkade og potpourri om det skønne Spanien burde give
et godt indtryk af festens forløb – fotograf er Tommy Chri-
stensen.

Sommerfest i Spanien 2008
Af NIS KØRNER

Tommy lægger sidste hånd på sit mesterværk af en Ærø-
færge.

Ole Stryn Olsen brugte mange timer på knæene, da kulis-
serne skulle males.

Forsangeren Jørn og de 4 andre fra gruppen Highlights 
leverede glimrende dansemusik 

Der var masser af hyldest til revyholdet for deres dejlige
sang og optræden.
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Solen er borte, min dag er forbi.
Skumringen øver sit trylleri.
Syng lille pige om elskov og had,
syng om Spanien, det gør mig så glad.

Jeg er Zigeuner og hedt er mit blod,
nede i Spanien min vugge stod.
Der har jeg drømt under solgyldne træer,
drømt min elskede var mig så nær.

Nu vil jeg synge for jer en vise,
alt i fra Spanien det skønne land.
Der får een rødvin hver dag til maden,
så let som her een får kildevand

For ser du pigerne udi Spanien,
de danser polka så let på tåå-ååå
Alt under palmerne og kastanien,
men de er ikke til at lide på

Der var en liden i Barcelona,
med hvide tænder og kulsort hår
Hun varted’ op i en bar ved havnen,
og var så’n henved de atten år

For ser du pigerne…

Blue Spanish eyes
Teardrops are falling from your Spanish eyes
Please, please don’t cry
This is just adios and not goodbye
Soon I’ll return
Sending you all the love your heart can hold
Please say si si
Say you and your Spanish eyes will wait for me.

Fra Halifax til Spanien med briggen Stevedor,
vi sejlede med saltet torsk og otte mand ombord.
Vi var tilsammen alle vi et lystigt broderkor
på fyrre grader vestlig længde femogfyrre nord

Se gutter, når jeg dør en gang, så kast mig overbord,
imens I står ved lønningen og snøfter lidt og glor
Så vinker jeg adieu og går fra Stevedor fra bord,
på fyrre grader vestlig længde femogfyrre nord

Cykelsmed Peter Thygesen fra Møllevejen gav den hele
armen i TV serien »Vild med Dans«.

Et dansepar i topform – Susanne og Jan.

Bartender Peter knokler, medens Mads
og Emil i baggrunden ser lidt mere af-
slappede ud.

Theresa Eriksen blev kaldt på sce-
nen og hædret fordi hun altid del-
tog og altid havde gjort en hel
masse ud af sin påklædning – Skal
vi kalde hende »Ballets dronning«.

Mogens Madsen og 
Kim Andersen støttede 
revyholdet med deres 
harmonikamusik.
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Hyldest til Folkebåden
Af PETER HVIID JOSEPHSEN

Folkebåden er blevet 65 år og er fort-
sat Danmarks største kølbådsklasse.
Her er lidt om folkebådens forunderlige
historie og mit bud på dens enestå-
ende popularitet.

Folkebåden har ingen navngiven
fader. I 1940 besluttede Skandinavisk
Sejlforbund at udskrive en konkurrence
om konstruktion af en »folkebåd«.
Båden skulle være sødygtig, egnet til

langtur og kapsejlads, billig og nem at
bygge. Der indkom 58 forslag, men
dommerkomiteen fandt ingen værdig til
førstepræmien. Man delte 1. præmien
mellem 4 forslag, heraf var de 2 dan-

De lover opfriskende.
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ske, indsendt af Knud Olsen og O. W.
Dahlstrøm. Samtidig blev der nedsat et
udvalg der på baggrund af de bedste
forslag udarbejdede retningslinier og
instruktioner til den Nordiske Folkebåd.
I udvalget sad en dansker, en svensker
og en finne. Baron Wedell Wedellsborg
var den danske repræsentant. Det blev
overdraget skibskonstruktør Tord Sun-
den at færdiggøre tegningerne, som
blev Sejlerforbundets ejendom. Tegnin-
gerne blev godkendt i 1942. 
Først i 1947 efter krigen kom der

gang i byggeriet af Folkebåden og det
fortsætter stadig. I dag er der bygget
ca. 4.000 Folkebåde. 1500 i Sverige
1100 i Danmark, 800 i Tyskland. 450 i
Finland og resten i England, USA, Rus-
land og Polen.
Da man sidst i tresserne begyndte

at bygge både i glasfiber tillod Folke-
bådens strenge klassebådsregler ikke,
at den blev bygget i glasfiber. Dette
blev først tilladt i 1976 og da på en
sådan måde, at vægtfordelingen blev
den samme som træbådens. Dette
krav medførte, at glasfiberbåden blev
stærk som en kampvogn, men sejl -
egenskaberne var de samme. Nu blev
der igen bygget på livet løs, alene i
Danmark blev der i årene 1977 til 1990
bygget over 400 Folkebåde.
I dag er Folkebådsklassen meget

aktiv. Der er mellem 50 og 70 startende
til klassemesterskabet. Folkebåds-
klubben er velfungerende og der bliver

taget stilling til alle spørgsmål omkring
båden. Fra 1977 er hovedparten af alle
Folkebåde blevet bygget af Folke-
bådscentralen og der kan du i dag be-
stille enhver reservedel til din Folkebåd
over nettet.
Men hvorfor er den så, så populær

denne lille ydmyge båd? Tjaa, det
gamle koncept, sødygtig, egnet til lang-
tur og kapsejlads, billig og nem at
bygge, var åbenbart godt. Mange
nyere konstruktioner er godt nok hurti-
gere, men så har de en stor besværlig
genua, de skal rebes, når det lufter
mere end 7 sek. m., der skal bruges
mange gaster osv. Folkebåden er kon-
strueret uden hensyntagen til målereg-
ler, den sejler på en sund og naturlig
måde også i blæsevejr. Du kan godt
sejle uden om den på vandet, men den
er svær at komme uden om, når præ-
mierne skal hentes. Folkebåden er nem
at sejle, man sidder godt og hyggeligt i
cockpittet og den har en størrelse, som
er let at håndtere. Det velgennem-
tænkte skifte fra træ til glasfiber har
medført, at den store klasses fordele
blev videreført uden tab af både. De
plagiater der har været, har slet ikke
fået samme udbredelse. 
Men er der slet ingen bagdele ved

Folkebåden. Jo, byggemetoden er dyr.
På trods af at Folkebådscentralen har
henlagt produktionen til Estland, så ko-
ster en ny folkebåd i dag ca. 420.000
fuldt udrustet. I dag kan man få utrolig

meget sejlbåd for 420.000, så produk-
tionen er naturligvis gået ned i de se-
neste år. Til gengæld er der så mange
brugte, at man sagtens kan komme til
at sejle Folkebåd til en overkommelig
pris. Skrogene på de glasfiberbåde jeg
har set, har klaret det forbavsende
godt, men de ældste trænger nu til en
ny aptering. Vil man ofre den, så har
man også båd for de næste 30 år.
Som læserne nok kan gætte, så er

vi nybagte Folkebådsejere. Efter 40 år
og efter syv sejlbåde og 2 motorbåde
har vi igen købt Folkebåd og den kom-
mer til Marstal i juni. Jeg håber, at
denne hyldest til Folkebåden måske
kan skabe interesse hos andre. 

Folkebåds vejr.

Genakkeren er på vej.
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• KORT NYT Af NIS KØRNER
Gastebørs oprettet på 
Sejlklubbens hjemmeside
Så skulle det være slut med at nogle mangler en gast til af-
tenkapsejladserne eller Ærø Rundt, medens andre går rundt
og mangler en hyre. Nu kan man bare klikke ind på sejlklub-
bens hjemmeside på adressen www.marstalsejlklub.dk, hvor
der på forsiden er et link, der hedder gastebørs. Her finder
du to rubrikker med navnene »Skipper søger gast« og en
anden med overskriften »Gast søger skipper« – så skulle
den sejltur være arrangeret.
Hvis du gerne vil oprettes i en af de to kategorier sender

du bare en mail eller ringer til webmaster Torben – tlf.-nr.
50 85 21 01 eller mail adresse: torben@bundgaard.be

Sommerfest romance, 
der holder 50 år efter
For specielt et sommerfest par, var Sommerfesten 2008 lidt
af en mærkedag, idet vores ro-formand Egon og dennes hu-
stru Birgit havde mere end en grund til at deltage i år. Det var
nemlig præcis 50 år siden de havde mødt hinanden til en
Sommerfest og netop på dagen d. 2. februar, hvor også
Sommerfesten år 2008 løb af stablen. Denne lille søde hi-
storie har jeg fra Inger Kirkeby, der i samme anledning havde
en rød rose med til festen, som hun gav til de to stabile æg-
tefolk. Fra de historiske annaler kan det lige tilføjes, at som-
merfesten den 2. februar 1958 foregik i UGANDA. (kan du
huske det Egon?!)

Bådekranen checket 
i hoved og …
På generalforsamlingen opstod der ret spontant en større
diskussion om vores bådekran, og hvorvidt den var i en for-
svarlig tekniske og sikkerheds-mæssig stand. Diskussionen
var dels opstået pga. at formanden i sin beretning havde
nævnt, at vi indenfor en overskuelig årrække skulle give kra-
nen lidt opmærksomhed og vedligehold, dels opstod dis-
kussionen nok som følge af prioriterings-debatten opstået
som følge af planerne om tilbygning til klubhuset. 
Ugen efter generalforsamlingen havde formanden dog al-

lerede taget tyren ved hornene og arrangeret et kranfirma
til at gennemgå kranen fra A til Z. Dette forløb ovenud til-
fredsstillende idet vi efter gennemgangen modtog et certi-
fikat med en sikkerhedsmæssig godkendelse for de næste
ti år. Det eneste der skulle udskiftes var en af vores stropper,
der var ved at blive lidt slidt i syningerne, hvorefter en ny
blev bestilt på stedet.
Kranen skal i denne periode synes hvert år, hvorved vi

sikrer os en løbende godkendelse. De på generalforsamlin-
gen meget omtalte defekte elektriske relæer blev også pure
frifundet og fejler ifølge kranfirmaet intet. Og skulle de bryde
sammen kan samme firma med meget kort varsel skaffe
nogle nye. Så det blev altså hverken en million kr. til en ny
kran, eller fortsatte fremtidige bekymringer om kranens
driftssikkerhed. Nu mangler vi bare at få løst problemet med
at den kører lidt skævt, men her er der også en løsning på
vej. Så hvis der var nogen, der kunne have lyst til at børste
den grundigt af og give den en gang frisk maling, så har vi
med al sandsynlighed en fin og velfungerende kran mange
år frem i tiden. 

Duelighedsbevis i sejlads 
i Marstal
Artikel til Ballonen af: 
Navigationslærer, Christian Arnold

I de sene aftentimer hver torsdag har en ny aktivitet
fundet vej til Marstal Navigationsskole. Siden nytår
har et af skolens klasseværelser lagt borde og stole til
navigationsundervisning med henblik på at gå til
prøve for at erhverve søfartsstyrelsens dueligheds-
bevis for lystsejlere. 

Undervisningen er organiseret gennem AOF som
også tidligere har organiseret undervisning til duelig-
hedsbeviset. Imidlertid har der i et par år ikke været
afholdt kurser, og der har da også vist sig et betrag-
teligt behov idet ikke mindre end 26 har tilmeldt sig i
år, og det har derfor været nødvendigt at dele i to
hold. Undervisningen er primært teoretisk, hvor der
skal holdes rede på både søkort og redskaber, strøm,
misvisning, vind, vigeregler, lanterner, deviation, brand-
bekæmpelse, motorer, smøreolie, passer og lineal.
Der bliver også indimellem tid til lidt af det sjove idet
Navigationsskolens nye computerbaserede simula-
torfaciliteter har lagt tastatur og mus til lidt semi-prak-
tisk sejlads her i vintermørket.

Når foråret og sommeren nærmer sig vil der også
blive trænet praktisk sejlads (ude i den virkelige ver-
den!), hvor der så skal holdes rede på opstart, til og
fralægning, mand over bord manøvre, kurser og kom-
passer.

Alt i alt munder det hele ud i at der afholdes en teo-
retisk prøve som består af dels en skriftlig delprøve i
søkort, sejlads og paratviden og dels en mundtlig
overhøring primært i søvejsreglerne. Efter velover-
stået teoriprøve skal der aflægges en praktisk prøve
i almindelig håndtering af en båd og en mand over
bord manøvre. God vind til alle i den kommende
sæson og held og lykke til de forhåbentlig »nyuddan-
nede« sejlere. 
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Ejerne til to Europa joller 
efterlyses
En af Ballonens læsere skriver følgende: Jeg har set, at der
nede på pladsen ligger to Europa joller (og det er jo herligt
legetøj). De har vist ligget meget længe og ser noget for-
tabte ud og rig/sejl mangler jo også. Men der må jo findes
en ejermand samt noget grej i et skur et eller andet sted. Er
der nogen, der kender til disse joller, så giv Ballon -redaktio-
nen et praj, så kan vi henvise til en interesseret person, der
har andre ideer for jollernes fremtid.

Uheldig vinder af 
Ballonens julequiz
Der er gode vinderchancer for dem, der indsender løsningen
på Ballonens julequiz, så selvom præmiesummerne ikke er
helt sammenlignelige, så er det måske værd at huske til
næste år, at vinderchancen i LOTTO er ca. 1: 7.5 millioner,

medens den i årets julequiz i Ballonen var på hele 10%.
Uden at være den store matematiker fremkommer denne
procentsats ved, at kun 10 personer havde valgt at ind-
sende en løsning på Line Kørners rebus. Og så er det endda
ikke helt sandt, idet der også var en 11. indsender, som
endda blev trukket først op af hatten, men desværre måtte
lide den tort, at besvarelsen var forkert. 
Den uheldige var Niels Vestergaard, der havde grublet

over svaret på rebussen i sin juleferie, og var nået frem til en
løsning der hed: »Julebalkonen falder ned i aften« - men
desværre for Niels var den rigtige besvarelse »Ballonen øn-
sker en glædelig juleaften« – Så det var tæt på, men allige-
vel ikke. 
Den næste der blev trukket op af hatten var Ballonens

trofaste tryk kerimedarbejder gennem mange år, nemlig Poul
Erik Pedersen – bedre kendt som POLAR – der havde fun-
det den rigtige løsning, og derfor er vinder af årets første-
præmie. Tillykke med det. 
En trøstpræmie vil dog blive fremsendt til Niels, for hans

ikke helt kedelige forsøg på at gætte rigtigt!

Ohøj alle optimister!
- NU er NU - ja, lige om lidt!
Vi sætter sejl på jollerne i Marstal Sejlklub og sejler ud og
leger, både I børn og os voksne – åh saltvand og sol – det
er garanteret de næste 6 måneder, hvor optimisterne huse-
rer i klubben og på det lille hav hver onsdag fra april og til
slutningen af september, kl. 16-19. I april er der teori, forde-
ling og klargøring af joller og fra maj er der sejlads. I sejlad-
serne inddeles der i A-sejlere, som er de meget erfarne,
B-sejlere de noget erfarne, og C-sejlere dem der lige er star-
tet, så bliver kapsejladserne mere retfærdige. Årets program
er som tidligere teori, tur i svømmehal, onsdagssejlads, Birk-
holmstur, rævejagt ved sæsonafslutning og forhåbentligt
kan I og forældre lokkes med til nogle af de stævner Dansk
Sejlunion afholder for unge sejlere her i det Sy’fynske. 

Vi ses snart på vandet, alle I friske ærøske sejlere, kom og
lær at sejle – det skal en rigtig Ærøbo kunne, hvad enten
man bor i Søby, Rise eller Marstal!

Mange hilsner - OPTIMISTLEDERNE

Ved spørgsmål: Henvendelse til Erik Jørs 62 58 14 31 og
Lars Hansen 62 53 27 06. 

Ta’ til optimiststævner 
uden for øen
Af Petra Jørs

Jeg har været på i alt tre optimiststævner udenfor øen, de
hørte med til Fynsmesterskaberne. Det er meget sjovt at
møde andre, som også sejler optimist, man lære af hinan-
den ved at se under sejladser, hvad de gør, og hvad for
nogle tricks de bruger i forskellige situationer under sejlad-
sen. Om formiddagen og eftermiddagen sejler man et par
sejladser. Banerne er meget enkle i hvert fald indenfor C-
klassen, man starter altid med kryds. Stævnerne afvikles
over to dage, og om aftenen er der masser af aktiviteter. C-

optimisterne sejler ind ved frokosttid og spiser deres fro-
kost, mens A og B-sejlere har madpakken med ude på
havet og spiser den dér. Udover optimistsejlere plejer der
også at være unge med som sejler i Zoomjoller og Feva-jol-
ler. Zoomjollen er en enmandsjolle, som mange vælger efter
de har sejlet optimist. Feva-jollen er en tomandsjolle, som er
enkel at styre og lettere end piratjollen. Os der har været
med nogle gange fra Marstal Sejlklub, har klaret sig godt i
C-klassen, så man skal ikke være bange for at tage med!
Der er masser af muligheder for overnatning, du kan tage et
telt med, din båd eller en campingvogn. 

Det er nogle hyggelige dage med mange sejladser og andre
optimistsejlere, som man kan snakke lidt med, og det kan
klart anbefales til andre optimister! 

Optimistballonen
Af ERIK JØRS
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– ET GODT STED AT MØDES!

Ommel Kro
ØL OG VINSTUE – SELSKABER

KROVEJEN 14 · OMMEL ·  TLF. 62 53 11 07
�

Mad leveres også ud af huset!
Selskaber op til 70 personer kan modtages!

– BYENS MØDESTED!

SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

Lady Salonen
v/Anna Skærning
KIRKESTRÆDE 12
MARSTAL
TLF. 62 53 18 37

Vi har cykeludlejning på Marstal Havn 
ca. 100 meter fra færgen langs havnen.
Åbent: Hver dag (også lørdag/søndag)
kl. 10.00-11.00 eller tlf. 62 53 14 77

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning

v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

Tank DK-benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat

med Dankort.

ÅBENT:
Hver dag
08-19.
Søndage
10-18.

ERRIA A/S

ET REDERI MED LIVSKVALITET

Postadresse: 
Box 10 . 5960 Marstal . Denmark . Telefon 62 53 31 81

Telefax 62 53 14 71

RADIO & DATA BUTIKKEN
Salg og reparation af RADIO, TV OG COMPUTERE.
Vestergade 7 - Marstal

62 531215
Henter og bringer over hele øen!

SØBY•MOMMARK RUTEN
www.aeroe.dk/smr

6258 1717 6258 1717

VESTERGADE 30 B · MARSTAL · TLF. 62 53 10 02

ÅBNINGSTIDER EFTER AFTALE.
TELEFON DAGLIG FRA KL. 08.00-17.00

62 53 31 00
� DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 � 

LEDIG
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STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en ny artikelserie under navnet »Stafetten«, med det formål, at få nogle forskel-
lige personer til at yde et bidrag til bladet.
Hvad man vil skrive om er helt op til én selv, blot det er indenfor emnet Sejlads / Sejlklub. Det kan være: En drøj
beretning – forslag / ideer til klubbens udvikling i fremtiden – en kommentarer til en aktuel begivenhed – et tilba-
geblik på en historie fra forgangne tider osv osv. - Der må selvfølgelig meget gerne medfølge fotos. Altså frit slag
!!!
I sidste nummer var det Elisabeth Kristensen, der tog os med på en dejlig sejltur til Norge, og samtidig udpegede
dette nummers skribent, som er Anna Høj, der tager os væsentlig længere væk. Anna har også selv udpeget den
(de) næste skribenter, idet hun i en mail til Ballonen skriver, at hun gerne vil sende stafetten videre til de tre friske
fyre: 

- som hermed opfordres til at yde et bidrag til Ballonens JUNI nummer i 2008, der har deadline den 20. Maj 2008:

(OBS – Vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at skrive, hvis det er dem meget imod, blot skal vi snarest have det at vide, så
vi kan udpege en ny. Men selvfølgelig ser vi helst, at den udpegede person tager udfordringen op, så vi i fællesskab kan
skabe et varieret og interessant blad. )

Thomas Jepsen, Claus Jørgen Grube og Niels Condrup

En hilsen til Ballonen
Af ANNA HØJ

Jeg er utrolig glad for at sejle, men det
er bestemt ikke fordi det har været en
del af min opvækst, det med at op-
holde sig på vandet. Som født og op-
vokset 2 km fra Ringkøbing Fjord,
havde vi som børn stor frihed til at
cykle til fjorden og bade lige så meget
vi havde lyst til, men blev nøje indpren-
tet ALDRIG gå ombord i en båd/jolle.
Grunden er, at skønt fjorden ser meget
fredelig ud, er der sket mange druk-
neulykker i den, måske fordi jollerne
var dårlige, men der er også noget
specielt ved bølgerne der, når det blæ-
ser op. Vores nabo var fisker, og det
var gerne ham det vidste mest om
strømforholdene og bjergede ofrene,
så vi havde det tæt ind på livet, ly-
strede og nøjes med at bade. 
Da vi så mange år senere blev de lyk-

kelige ejere af en LM 22, var det en ny
ting der skulle læres, den største over-
raskelse var nok at det altid er godt vejr
når man sejler hjemmefra, og ofte dår-
ligt, når vi skal hjem igen, det var svært
at acceptere at båden krængede mere
end jeg syntes om. Evan har været en
tålmodig læremester, og har stille og ro-
ligt lært mig op til en habil gast, jeg stil-
ler dog stadig dumme spørgsmål hele
tiden. Vi startede med at deltage i af-
tenkapsejladserne, og det er en god
ide. Det har været en god måde for mig
at lære at sejle i mange forskellige vejr-
typer, vi har været ude mange gange,
hvor vi ellers ville være blevet i havn, og
på den måde har jeg lært at man også
kan sejle i hårdt vejr, bare kludene bliver
sat derefter.
Man kan godt, her midt på vinteren,

længes efter den følelse man har, når vi

sejler ud gennem havnehullet, thermo-
kassen er fyldt med mad, lidt tøj smidt
i en taske, og vi aner ikke hvor vi skal
sejle hen, det bliver som regel først be-
sluttet når vi er ude af havnen, det er
den totale frihed. 
Der findes mange måder at sejle på,

og mange forskellige slags både. Fær-
gefart er ikke kun et problem på Ærø,
der er vand overalt, som vi skal fragtes
over. Da sommeren 2007 ikke har budt
på sejlture i nye farvande for vores
vedkommende vil jeg hellere fortælle
om en færgetur vi havde sammen med
vores 2 børn på en ferierejse i Indien. Vi
besøgte en ruinby i det sydlige Indien,
byen hedder Hampi og var beboet fra
år 1200 til 1565, hvorefter den blev de-

strueret af fjender. Hampi var utrolig
rig, nærmest brolagt med guld og pa-
ladser smykket med juveler, og Rom
var det rene vand ved siden af (blev
der sagt). Steder er fyldt med ruiner,
skulpturer, og man kan sagtens fore-
stille sig hvor flot det har været. Hampi
har stor religiøs betydning for inderne,
der er stadig templer som bruges så
der kommer mange pilgrimme og ryg-
sækturister. Midt gennem byen løber
der en lille flod, som indbyggerne bl.a.
bruger til at vaske og bade i og for at
komme over på den anden side af flo-
den, hvor byen også ligger, må man jo
med en færge. Færgen er en rund flet-
tet kurv, og den var vi naturligvis nødt
til at prøve, vi kiggede lidt på den, og
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...

Mejerigårdens
Købmandshandel
– stedet, hvor
man handler!

� Mejeriprodukter
� Kolonialvarer
� Øl, vand, vin og spiritus
� Stort udvalg i ost

Vestergade 30 C - Marstal
Tlf. 62 53 15 66/Fax 62 53 20 49

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

• Nybygning
• Sejlmageri
• Reparation
• Kran 32 t
• Bådhaller
• Yacht service
• Stor Megin
• Diesel - Benzin

Kvalitet er ikke en tilfældighed
– men resultatet af en målbevidst indsats!

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16
www.boyebolig.dk
e-mail: post@boyebolig.dk

EBBES BÅDEBYGGERI

Ebbes Bådebyggeri
H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf. 62 53 21 27 - Fax 62 53 27 27
www.ebbe-marstal.dk - E-mail· ebbes_baadebyggeri@post.tele.dk

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Ærøslagteren
Åbningstider:
Mand.-torsd. 9.30-17.30 - Fred. 9.30-18.30 - Lørd. 9.30-12.30

MØLLEVEJEN 1
5960 MARSTAL
TLF. 62 53 15 01

LEDIG

LEDIG

LEDIG



MARSTAL SEJLKLUB 19

spekulerede på om vi dog kunne være
der alle 4, eller om vi måtte over af 2
omgange, men vi blev alle vinket om-
bord, og så blev der ellers ved med at
komme folk ned i »færgen« og da vi
lagde fra land var vi 15 i kurven, sko og
shorts blev godt nok lidt våde, men
med 39 graders varme blev vi hurtig
tørre igen. I år 2000 fik indbyggerne en
gave i form af 2 betonbroer. Broerne
blev bygget og så var deres færgepro-
blemer jo løst, men nej - området er så
bevaringsværdig at det er udnævnt af
UNESCO som verdens kulturarv (som
bl.a. Taj Mahal og Ærøskøbing) FN
krævede broerne fjernet igen, og da vi
var der, kunne vi se hvordan de arbej-
dede på at rive dem ned igen. Det var
et frygteligt arbejde, arbejderne havde
faktisk kun en mukkert til at smadre
den armerede beton med, og tempe-
raturen var stadig 39 grader. Så mon
ikke beboerne i Hampi stadig sejler
rundt i de små runde både, bygget af
kokos foret med lidt plastik og smurt
med tjære på ydersiden.

Hilsen Anna
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2008

FORÅR 
� Lørdag 15. marts: Kranfolkene tørner til
� Lørdag 12. april: Oprydning klubhuset
� Søndag 13. april: Standerhejsning
� Søndag ?? april: Optimisttur til svømmehal
� Torsdag 01. maj: Roerne starter
� Tirsdag 06. maj: Aftenkapsejlads for kølbåde
� Onsdag 07. maj: Aftenkapsejlads for optimister 
� Lørdag 10. maj: Pinsetur
� Fredag 30. maj: Harmonikafestival i sejlklubben
� Lørdag 21. juni: ÆRØ Rundt

EFTERÅR 
� Lørdag ??. aug: Optimisttur til Birkholm
� Lørdag 06. sep: Fællessejlads til Birkholm
� Tirsdag 23. sep: Kapsejlads for kølbåde slutter
� Onsdag 24. sep: Kapsejlads for optimister slutter
� Lørdag 27. sep: Rævejagt og standerstrygning
� Lørdag 04. okt: Pirats ever changing competition
� Torsdag 16 okt: Roerne slutter
� Torsdag ??. nov: Klubaften
� Lørdag 06. dec: Kranen rigges af 
� Lørdag 28. feb. 2009: Generalforsamling

BAGSIDEFOTO

Så har Jens Lindholm gjort det igen! Et mesterskud af en solopgang bag Kalkovnen.


