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BALLONEN 25 år
Næsten færdig tilbygning – Et brag af en sommerfest og et medlemsblad der har 25 års jubilæum
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BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni, september og december.
Oplag:
Ca. 500 eksemplarer.
Udsendes til medlemmer, andre klubber,
annoncører m.fl.
Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.
Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer,
opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion.
Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have
virkning i den kommende årgang.
Redaktør af dette nummer: Nis Kørner.
Fra næste nummer:
Marie Kreuter, kreuter@mail.dk, tlf. 21 70 58 80.
Faste skribenter:
Junior / Optimist: Erik Jørs / Elisabet Kristensen.
Fotograf:
Jens Lindholm.
Forsidefoto:
Jens Lindholm, Søren Buhl.
Bagsidefoto:
Jens Lindholm.

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk
BESTYRELSEN 2010
Formand:
Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06,
reberbanen20@mail.dk
Næstformand:
Nis Kørner, Kirkestræde 41, Marstal, tlf. 62 53 31 36,
nis.koerner@mail.tele.dk
Kasserer:
Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf. 62 53 10 35,
jens.lindholm@mail.dk
Sekretær:
Boye Kromann, Skolegade 2, Marstal, tlf. 62 53 33 48.
Øvrige bestyrelse:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14.
Elisabet Kristensen, tlf. 62 53 37 19.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50.
Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.
Revision:
Evan Søndergaard, Per Glad.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
Elisabet Kristensen (formand) tlf. 62 53 37 19, mob. 51 92 37 19,
Erik Jørs, Per Damgaard, Thea De Magos Jensen,
Birger Kristensen, Marlene Fly, Petra Jørs.
Sejladsudvalg:
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50, Tommy Christensen,
Michael Mihaita, Ebbe Andersen, Jens Kristensen, Erik Jørs.
Roudvalg:
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44. Winnie Christiansen,
Torben B. Christiansen, Poul Haase, Torben Bundgaard.
Klubhusudvalg:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28,
Henning Boye, Lars Madsen, Kaj Clausen,
Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
Marianne Sylvestersen, tlf. 62 53 31 06, Gerda Rydahl,
Kirsten Thøttrup, Anne Stjernholm, Eva Morsing, Gitte Brygger,
Joan Meirum, Anni Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14, Lars Madsen,
Anker Hermansen, Torben Christiansen, Peer Borge.
Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.
Medlemsblad:
Marie Kreuter, kreuter@mail.dk, tlf. 21 70 58 80.
Udbringning: Torben Bundgaard.
Parkudvalg:
Helge Morsø og Bøje Madsen.
Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01. Mail: torben@bundgaard.be
Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.
Udlejning:
Marianne Sylvestersen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.

Vagtskifte på Ballon redaktionen
Af NIS KØRNER
Så rundede Ballonen det skarpe hjørne, og kan her i midten af marts
holde 25 års jubilæum, siden den første Ballon blev opsendt. I alle
årene er bladet udkommet 4 gange årligt, uden en eneste svipser, hvilket må betyde, at der er produceret præcis 100 numre af bladet. Dette
nummer, som så må være nummer 101, bliver mit sidste som redaktør, efter at have 13 årgange af bladet på samvittigheden. Det er ikke
fordi jeg er led og ked af at lave Ballon blade, men det er ved at være
tiden der kommer nye ideer og friske øjne til. Det er for mig blevet lidt
for meget trummerum de sidste par år, hvor bladets indhold har fulgt
årstidens skiften, og ikke meget ny inspiration har set dagens lys. Alligevel har folk taget godt imod bladet og været glade for det, når det
udkom de fire gange om året. Det er ca. et år siden, at jeg i bladets
leder begyndte at søge efter en ny redaktør til at afløse, men den røde
jobsøgnings telefon har været larmende tavs i hele denne periode –
ikke en eneste henvendelse. Der var derfor ved at gå lidt panik i bestyrelsen her op til generalforsamlingen, da ingen rigtig kunne forestille
sig, at sejlklubben skulle undvære sit medlemsblad.
Men heldigvis lykkedes det hele i sidste øjeblik, idet Marie Kreuter
sagde ja til at stå i spidsen for bladet. Da aftalen kom på plads, var vi
så tæt på generalforsamlingen, at vi besluttede at holde det hemmeligt og så afsløre det på selve dagen, hvilket lykkedes til fulde, og resulterede i klapsalver og lettelse hos de fremmødte.
Marie har efterhånden været aktiv i klubben
i en del år, og deltager flittigt med sin 806
sejlbåd i diverse sejladser. Det er således
en rigtig sejlerpige vi har fået på redaktørposten, og det er efter min mening også
lige præcis det, som bladet har brug for.
Maries civile job har også noget med hav
og vand at gøre, idet hun er styrmand i
Mærsk forsyningsskibe, og derfor halvdelen af året er på job i Nordsøen. Derfor er
det nødvendigt med lidt mere fleksible
deadlines for aflevering af stof til bladet, ligesom udgivelsesdatoerne kan komme til
at flekse lidt mere end vi er vant til. Men e-mailen er opfundet, og hvis
alle bare bestræber sig på at sende noget til Maries e-mail ligeså snart
de har noget klar, så skal det nok gå. Vi indfører derfor en lille ramme
med deadline for stof til næste blad, i bunden af lederen, således at
det falder lidt i hak med Maries hjemme og ude perioder. Men et stort
velkommen til Marie fra den afgående redaktør, jeg er super glad for
at du sagde JA, og jeg skal nok være behjælpelig med assistance
fremover, hvis der skulle opstå behov for det. Udover en ny redaktør
skifter Ballonen også distributionschef, idet Eva Morsing bliver afløst
af Torben Bundgård. Tak til Eva for adskillige års tro tjeneste.
Så er der kun få linier tilbage inden mit sidste ballon punktum sættes.
Det har været et spændende og dejligt job, som har givet kontakt til
alle grene af sejlklubbens aktiviteter. Tak til alle der i årenes løb har
sendt stof og billeder til bladet, tak til især Polar og Troels på Ugeavisen, for et altid meget positivt samarbejde, tak til alle annoncørerne
og tak til dem der har bragt bladet ud.
Med disse ord ønskes læserne god fornøjelse med første blad i 2010,
ligesom Ballonen samt dens nye redaktør ønskes god vind fremover.

DEADLINE
for BALLONEN nr. 2, 2010 er:
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Meget stille generalforsamling
Af NIS KØRNER
Lørdag den 27. februar blev der holdt
ordinær generalforsamling i sejlklubben, hvor ca. 45 medlemmer var mødt
op. Det blev en generalforsamling af
de mere stille af slagsen, hvor stort set
alle forslag og valg gik glat igennem
uden mange kommentarer. I år var bestyrelses- og dirigent bordet placeret
ude i den nye tilbygning, så de fremmødte kunne sidde og nyde det nye
lokale og udsigten bagved. Klokken
15.30 kunne formanden Michael Hansen byde velkommen og forslå Søren
Vestergaard som dirigent. Herefter afholdt Michael Hansen sin årsberetning
som gengives nedenfor i forkortet udgave.
Formandens beretning
Endnu et år er gået, et år hvor der er
sket en hel del. Jeg vil berette om året
og de forskellige aktiviteter der er blevet afviklet, samt de forskellige projekter der i årets løb er ført ud i livet.
Michael omtalte nu oprydningsdag
18. april og standerhejsning 19. april.
Herefter kom turen til kran-plads udvalget, hvor Michael berettede: Der er
sket en masse i det forgangne år indenfor netop kran-plads udvalgets område. Kranen er igen blevet certificeret af Fyns Kran Service, et sæt løftestropper er blevet udskiftet samt et nyt
sæt indkøbt. Det koster at holde kranen og stropperne certificeret, men det
må være i alle kranens brugeres interesse at vi har vished om at vi får grejet
tjekket.
Pladsen har også fået en ordentlig
omgang i år. Karsten Groth har ryddet
op i brombær, jævnet ud og kørt en
masse stabilgrus på, jeg syntes det virker utrolig meget større og i hvert tilfælde mere anvendelig, der er også
etableret mere strøm og vand på pladsen.
Teltet, ja det står der, men der skal
laves noget om. Vi skal have det tømt
hertil foråret så vi kan få en ny dørk belægning der støver lidt mindre, eventuelt skal vi udarbejde en eller anden
form for at opbevare jollerne så de fylder mindre. Sidst men ikke mindst når
vi snakker kran-plads udvalg, skal vi
takke hele udvalget for den store indsats de troligt yder år efter år.
Om klubhuset sagde Michael: Der
har atter været Pizzeria i klubben i de
3 sommermåneder, og jeg er af den
overbevisning at det gavner både klubben, medlemmerne, byen og turisterne. Dette gentager sig også i år. Efter
at Marcello lukkede 1. september, har
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der været travlhed, som det jo tydeligt
fremgår. Udbygningen kører planmæssigt og ventes færdig til standerhejsningen den 11. april 2010, en uge før
den oprindelige plan. Det er utroligt så
mange der lægger mange timer i udbygningen, og der skal her midt i projektet lyder en stor tak til alle, jeg er
sikker på at der senere i projektet vil
komme meget mere tak til »håndværkerne«. Selv om der bliver brugt mange penge tyder alt på at budgettet
holder, dvs. de midler vi har fået sponsoreret samt max. de 100.000 kr. vi har
vedtaget at klubben spytter i projektet,
og det kan simpelthen ikke gøres billigere, idet det udelukkende er materialer pengene går til.
Jeg har søgt midler til nyt service til
kabyssen samt til renovering af toiletterne og vi har været heldige at få 2.500
kr. fra Rise Sparekasse og 10.000 kr.
fra Sydbank. Disse midler vil blive brugt
til især nyt service og bestik samt til
opfriskning af toiletterne. Men husk nu
at standerhejsning og indvielsen er
flyttet til 11. april.
Sejladsudvalget
Tirsdags-sejladserne har i år haft 19
både tilmeldt og i gennemsnit deltog
en 10-12 både hver tirsdag i dysten
om at blive klubmester. Klubmesterskabet blev i år Laurids i »Solstrålen«,
med Ebbe på en anden plads og Maria
på tredje pladsen.
Ærø Rundt foregik 20. juni med 22
både. Navigationsskolen havde igen
stillet skoleskibet »Pia« til rådighed som
dommerskib, og alle fik en god start
der i år gik mod Mørkedybet først. Sejladsen indeholdt stort set alt slags vejr,
de hurtige både nåede at runde ved
Skjoldnæs inden det blev helt stille, det
fik feltet delt. Først i mål var Erik Jørs,
men overaltvinder blev Lars Jepsen i
»Valborg«. Rævejagten lå traditionen
tro den sidste lørdag i september, i år
den 26. sep. hvor 5 sejlbåde og 20 motorbåde var mødt op og havde en herlig dag på vandet. Vinderne blev:
Motorbåd: 1) Hans Mayland 2) Hans
Kromann 3) Kaj Klausen – Sejlbåde: 1)
Henning Bager 2) Michael Hansen 3)
Elisabet Kristensen.
Under festlighederne om aftenen
blev der uddelt præmier til både tirsdags-sejladserne samt til selve rævejagten. Pokalen der gives til en der har
gjort/gør en stor indsats for klubben
blev også uddelt og gik til Nis Kørner
for hans mange års arbejde med Ballonen.

Ro afdelingen
Hermed overgiver jeg ordet til Leif Østlund for en beretning fra ro afdelingen.
Ro-sæsonen 2009 startede den 1. maj
og afsluttede medio oktober. Det har
været en god sæson med mange ture
og flere roede km end tidligere i dette
årtusinde. Vores 40 medlemmer har roet
8196 km. på 227 ture, til sammenligning med 2008, hvor 50 medlemmer
roede 6698 km på 260 ture. Dvs. vi har
roet 1500 km mere i 2009. Flest km.
blandt kvinderne har Raina Kilian roet
med 659,5 og Else Boye-Hansen med
636. Blandt mændene har Poul Haase
roet 741,5 og Ib Rasmussen 644 km.
I sæsonen har vi haft besøg af
gæsteroere fra Danske Studenters Roklub (DSR), Amager Ro- og Kajakklub
(AROK), Skovshoved Roklub, Aalborg
Dame Roklub, Sønderborg Roklub og
Rudkøbing Roklub og fra samtlige har
vi modtaget meget positive tilbagemeldinger om deres ophold hos os her
i Marstal. Vi fik arrangeret en tur med
»Samka« med John Kristensen, som
initiativtager og ankermand. 20 deltagere, med medlemmer fra vores roafdeling som besætning, sejlede med
»Samka« til Bagenkop, medbringende
cykler og godt humør. Efter en tur i
byen og til Langelandsfortet fik vi en
dejlig og velfortjent frokost på Bagenkop Kro. Udenfor ro-sæsonen har vi et
hold meget aktive medlemmer, der gennemgår vores ro-materiale og klublokaler og sørger for at istandsætte dette
i vinterhalvåret. Torben Bjørn Christiansen, Torben Bundgaard, John Kristensen, Ib Rasmussen, Paul Røssel, Erik
B. Kromann og jeg, mødes hver tirsdag og torsdag formiddag og knokler
et par timer og herefter samles vi i »asylcentret«, hvor vi diskuterer den lokale
politiske situation og fortæller de seneste sjove vittigheder. Stor tak til alle for
jeres bidrag!
Dansk Forening for Rosport (DFfR)
har besluttet at udstationere 2 robåde
i Marstal. Det er bådene Dan og Mark,
der kommer hertil i slutningen af april
2010. Dette er en drøm, der går i opfyldelse og en klap på skulderen til os fra
alle gæsteroere, som har besøgt os og
haft gode oplevelser her. Marstal og
Ærø er et af Danmarks bedste ro farvande og det glæder os at modtage
mange nye ro-turister, der får del af
vores erfaringer og egne positive oplevelser her og på vandet. Når bådene
ikke er udlejet kan de benyttes af vores
egne medlemmer. Til sidst vil jeg sige

tak for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med øvrige medlemmer af Marstal Sejlkubs bestyrelse.
Efter beretningen fra ro-afdelingen kunne Michael igen give ordet videre, denne gang til formanden for optimistafdelingen Elisabeth Kristensen
Optimist / Junior udvalget
Det har været et år med masser af
aktiviteter både her i sejlklubben og
udenøs. Vi startede året med et klubarran- gement i januar, hvor vores færgekaptajn Birger Kristensen skulle lære
os at takle, splejse, binde knob mm.
Teoriundervisning startede 1. marts
og som vi opfordrer meget til at de deltager i, da dette jo er grundlaget for at
lære at sejle og komme bedst muligt
fra start. Vi har også sejldiplomskole,
hvor børnene bliver hørt i forskellige
ting vedr. optimistjollen, vind, knob
mm. Der findes forskellige diplomer
delt op i sværhedsgrad. Dette er et
super redskab til lærdom på en sjov
måde, hvor de nærmest står i kø for at
blive hørt. De får så et kryds og kan de
det ikke godt nok, skal de øve det til
næste gang. De er så stolte når de bliver råbt op og får udleveret diplomet.
Seks optimistsejlere har deltaget i
Fynskredsstævner, og klaret sig rigtig
godt. Vi har haft 4 sejlere til Team Op-

timus træningslejr, der er arrangeret af
Dansk Sejlunion og kører over 4 weekend hen over vinter/forår. Målet er at
styrke optimisternes sejlkundskaber
og generelle lyst til at sejle. De har den
samme professionelle træner som følger den enkelte sejler gennem alle
weekends og de får en skriftlig tilbagemelding efter hver gang. Max 8 sejlere
pr. træner. Nu i 2009/2010 har vi 5 med
fra klubben, og pga. at vi stiller op med
så mange fra klubben, syntes arrangørerne at de ville prøve at holde det her
i Marstal. Dette bliver 16.-18. april. Det
er heldigvis gået i orden efter lidt bekymring om nu sejlklubben blev færdig
med byggeriet. Det er en kanon god
reklame for os i optimist-afdelingen og
Marstal Sejlklub. Drengene, som deltager glæder sig også til at vise
»deres« sejlklub frem.
Antallet af optimistsejlere har desværre været dalende de sidste par år,
ikke kun her, men også over hele landet.
Vores Ærømesterskab blev som sædvanlig holdt på Birkholm i august. Der
var ikke mere end 14 sejlere med, nok
det laveste nogensinde. Det var lige
ved at blive aflyst pga. for megen vind,
men da vi havde hørt, det skulle flove,
valgte vi at udskyde afgangen et par
timer og gennemføre turen. Gudskelov
for det, for det endte med, at det blev

den flotteste og nok hyggeligste weekend vi nogensinde har haft derovre.
Vi havde lejet forsamlingshuset, men
valgte at grille ved havnen i stedet i det
fine vejr, og ungerne kunne boltre og
hygge sig ved vandet. Senere lavede
vi bål og snobrød, ja og så sang vi til
Birgers harmonikaspil, så ikke et øje
var tørt. Jeg glæder mig meget til at
starte den nye sæson, med forhåbentlig mange flere dejlige unger. Tak for
ordet!
Herefter fortsatte Michael sin beretning:
Festudvalget
Festudvalget har i årets løb stået for
klubbens fester og arrangementer. Udvalgets medlemmer med Marianne i
spidsen har som sædvanlig sørget for
at det hele har kørt på skinner.
Ballonen
Ballonen har endnu en gang gjort glæde i medlemmernes hjem 4 gange i
løbet af året, uden at det skal blive
total gentagelse af sidste år, vil jeg
gerne rose bladet og opfordre alle til at
komme med indlæg. Bladets mange
annoncører takkes for den store opbakning, da det uden dem ikke var
muligt at lave så flot et blad. Jeg ved at
Nis efter generalforsamlingen her, af-
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Stean Møller
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SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER
TLF. 62 53 12 71

FAX 62 53 29 13

Lady Salonen
v/Anna Skærning

MARSTAL

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

LEDIG

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat
med Dankort.

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning
v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.
Lørd. 08-16
Sønd. 10-14

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

Alt i murerarbejde
Reparationsarbejde
Badeværelser
Tagarbejde

Murermester
Christian Grønne
Egehovedvej 7 · Marstal

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

Tlf. 62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER
Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

62 53 31 00
MARSTAL
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25
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■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■

levere den sidste Ballonen under hans
ansvar til Ugeavisen, og at dette blad
skulle være klar ca. 20. marts.
Hjemmesiden
Hjemmesiden lever og er konstant opdateret. Torben yder en stor indsats og
hvis I ikke har besøgt siden vil jeg opfordre jer at gøre det. Som jeg også
sagde sidste år, er det ikke sådan at
hjemmesiden på nogen måde skal erstatte Ballonen, men blot være et supplement.
Haveudvalget
Det er med stor glæde at vi i år fik
besat pladserne i Have/Parkudvalget.
Bøje Madsen og Helge Morsø har taget tørnen og passer vores arealer her
udenfor, en stor tak til dem.
Harmonika Festival
Harmonikafesten, der afholdes af Ærø
Folkelige Musikforening, fandt sted fra
5. juni til 7. juni og var mig bekendt
atter en succes. Det skal her siges at
musikforeningen meget generøst giver
sejlklubben 10.000 kr. for leje af bådepladsen og klubhusene, hvilket vi selvfølgelig takker meget for.
Flagsætning
Igen fik vi sat både Dannebrog og de
andre flag i sommersæsonen, og det
håber vi kan lade sig gøre igen til sommer. Det er med til at pynte og skabe
liv på havnen. Og så ser det også mere
festligt ud.
Afslutning
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden
til at takke alle, der har gjort en indsats
for Marstal Sejlklub i det forgangne år,
og håber selvfølgelig, at de også er friske til en ny tørn i de kommende år.
Jeg vil takke alle klubbens sponsorer,
der har støtte med gaver m.m. i det
forgangen år. Fra A. P. Møller og Hustru Fond 360.000 kr. til udvidelse af
klubhus og fra Hempels fond 10.000
kr. til samme formål. Fra Ærø harmonikafestival 10.000 kr. Også en tak til udvalgene og bestyrelsen for det gode
samarbejde der har præget året.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.
Herefter spurgte dirigenten om der var
kommentarer/spørgsmål til formandens beretning – Ballonredaktør Nis
Kørner bad om ordet og sagde:
»Ja, det er rigtigt som Michael sagde, at jeg er i gang med at lave mit sidste Ballon blad, og at der ikke har
været det store run på jobannoncen
om at overtage hvervet. Men heldigvis,
her i allersidste øjeblik er der dukket en

Den tiltrædende og afgående Ballonredaktør.
person op, som er villig til at påtage sig
jobbet. Vedkommende har allerede været til jobsamtale og overlevering, så
vejen er banet. Vi er endda så heldige,
at vedkommende er til stede i dag, så
skal vi ikke hilse på den nye redaktør,
hvis vedkommende vil være så venlig
at rejse sig op.« Herefter rejste Marie
Kreuter sig op, og modtog et fortjent
bifald. Marie præsenterede kort sig
selv, og udtrykte håbet om at sejlklubbens medlemmer fortsat ville være
flinke til at komme med materiale til
bladet.
Således lettet over at der var kommet en løsning, overrakte Michael
Hansen et par gode flasker vin til den
afgående redaktør som tak for indsatsen, og dirigenten mente at det nu var
tid til at holde en lille pause i generalforsamlingen, så sejlklubben kunne
give en omgang øl.
Efter årsberetningen var det kasserer
Jens Lindholms tur til at redegøre for
årsregnskabet. I korte træk har klubbens økonomi det godt, og driftsresultatet endte med et overskud på ca.
20.000 kr. mod sidste år hvor det gik i
nul. Byggeudgifterne var stort set neutraliseret af de foreløbig to rater af A.P.
Møllers tilskud til byggeriet, og sidste
rate, der er udbetalt efter årsskiftet,
klarer det meste af resten, så det forventes ikke, at alle 100.000 kr. som
sejlklubben sidste år besluttede at
putte i byggeriet bliver brugt. Så alt i
alt et meget fint regnskab. Umiddelbart
efter regnskabet, som forsamlingen
ikke havde nogen kommentarer til,
blev bestyrelsens forslag til kontingenter for det kommende år fremlagt. Da

bestyrelsen foreslog uændrede takster,
og kun en lille stigning på plads/kran
afgifterne, blev dette punkt også klaret
uden sværdslag. Formanden tilføjede
dog, at det ikke var sikkert, at vi kunne
fastholde kontingentsatserne fremover,
idet der var kræfter i gang med at lave
om på reglerne for fordeling af kommunens tilskud til foreningernes ungdomsarbejde, hvilket måske vil komme
til at betyde en reduktion af sejlklubbens nuværende tilskud. Men nu ville
vi altså ikke tage problemerne på forskud.
Til bestyrelse, revisor og bestyrelses
suppleanter, var alle undtaget Anders
Bothe villige til genvalg. I stedet for Anders foreslog bestyrelsen Jan Møller
Jensen, der blev valgt uden modkandidater. Sidste punkt på dagsordenen
var eventuelt, hvor Allan Vestergaard
foreslog at der blev gjort lidt ved kranens mastespil, så det virker bedre –
det lovede Michael at vi ville kigge på,
og så var det faktisk overstået. Et trefoldigt leve for sejlklubben afsluttede
en af de mest stille og fredfyldte generalforsamlinger længe set.
Klokken halv syv blev der serveret
dejlige gule ærter lavet af Marianne
Sylvestersen og Gitte Brygger, og det
var virkelig velsmagende. Vi var nok
lidt for hurtige til at hugge maden i os,
så måltidet blev egentlig afviklet lidt for
hurtigt, især set i forhold til hvor stort et
arbejde der ligger i at lave maden. Efter
ærterne var der kaffe og fastelavnsboller, samt efterfølgende hyggeligt samvær, hvor de sidste brød op ved midnatstid.
Alt i alt en rigtig god og hyggelig dag
i sejlklubben.
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Sommerfest nr. 46 vel overstået
Af NIS KØRNER
Så vidt det kan lade sig gøre at spore i
historiebøgerne var sommerfest årgang 2010 også sommerfest nr. 46 i
rækken af sommerfester, der tog sin
begyndelse med »Sommerfest i Marstal« på Hotel Ærø den 8. feb.1941. I
årene fra starten i 1941 og frem til 1977
var der stort set sommerfest hver eneste vinter (går ud fra at læserne er inkarnerede nok til at forstå hvad det
betyder) – dog med enkelte år, hvor det
af forskellige årsager glippede, men
det var kun ganske få gange. Efter
festen i 1977, der hed »Sommerfest
ombord på Marstalfærgen«, var der
imidlertid gået træthed i de bærende
kræfter, og de legendariske fester holdt
pause frem til »Sommerfest på havbunden« i 1986. Men heldigvis blev det
hele genoplivet, og efter en årrække,
hvor der kunne gå en, to, tre år mellem
hver fest, er det blevet til at det nu
skulle ligge i faste rammer og festen
søges afholdt hvert andet år, og sådan
har det været siden årtusindskiftet, og
det ser ud til at fungerer.
Og nu var det så tiden igen, og alle
de gode kræfter var endnu engang
klar: Heine Hestoy og hans revyhold
lavede endnu engang en flot revy, denne gang uden Gert Eriksen som tovholder, men det klarede Heine så til
U.G. – Erik Kromann leverede igen en
forrygende radioavisen, som en udenforstående fra Vestjylland næppe ville
have fået meget ud af, men det gjorde
vi! – Laila Bentzen stod atter som køkkenchef, med et hold søde serveringspiger til hjælp – Søren Vestergaard stod
i spidsen for kulissemalerne – Formanden og nogen af hans undersåtter klarede indkøb, økonomi, tallerken leje og
mange andre praktiske ting – Formand
og næstformand sønnerne Peter, Emil
og Mads stod i baren og skænkede
rundhåndet ud, men fik også mange
penge i kassen – Borddæknings- og
bordplans holdet ved Ina Vestergaard,
Marianne Sylvestersen m.fl. havde udnyttet festsalen optimalt – Tommy’s
Orkester sørgede for kanon stemning
fra start til slut – og endelig skal der,
udover dem jeg har glemt, nævnes oprydningsholdet dagen derpå, der på
formidabel vis fik klaret det lidet attraktive oprydnings job uden at kny.
Klokken 18.30 lørdag den 30. januar
blev dørene slået op, og der skulle ikke
lukkes ret mange af de 160 gæster ind,
før den umiskendelige sommerfest
stemning holdt sit indtog. Det er jo ikke
et must at man er klædt ud, men rigtig
mange havde gjort noget ud af det
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og så meget afrikanske ud. Ikke overraskende var det selvfølgelig Theresa
Eriksen, der var den suverænt flotteste, som topløs negerpige, men også
Lykke Arrias og Susanne Grube var et
par lækre negerdamer at se på. Dem
der ikke ligefrem havde haft lyst til at
smøre sort soja i hovedet, var i let
sommertøj, så de minus 6 grader og
snedriverne udenfor, var hurtigt glemt.
Da gæsterne var på plads, gik formand
Michael Hansen på scenen og bød velkommen og gav forsamlingen lidt informationer om aftenens forløb. Michael afslørede også at det havde været
hans plan, at menuen – med temaet
Afrika in mente – egentlig skulle have
bestået af en røde kors nødhjælps pakke til hver, men han var blevet nedstemt, så i stedet ventede der os en tre
retters menu, bestående af tunmousse, kylling og frugtsalat.
Herefter blev scenen overtaget af revyholdet bestående af Gitte og Heine
Hestoy, Boye Kromann, Jørgen Grube,
Else Kromann og Henning Bager. Mogens Madsen akkompagnerede på
harmonika ligesom Tommy s Orkester
også bistod på det musikalske felt.
Revyen havde i alt 9 indslag, med fællessang, sketchs og en forrygende
afslutning, hvor de dejligste barmfagre
blomsterpiger gik salen rundt og sang
»Køb blomster, køb blomster, en rose
så rød ….« medens der blev kastet
røde roser til publikum, der kvitterede
med en regn af 20 kr. mønter. Underholdningen varede hele middagen igennem, og stemningen steg til uanede
højder.
Aftenens hovednummer var en »sæbeopera« i flere akter, præsenteret af
Karen Blixen alias Else Kromann, og
selvfølgelig var titlen: »Min Afrikanske
farm«. Handlingen var et trekantdrama
mellem en stærkt bandende person i
en himmelseng, der mindede en del
om K.G. Mathiesen, en hund der hed
noget der mindede meget om navnet
på øens nys aftrådte borgmester og
endelig en person ved navn »Grothgrisen«.
Dr. Livingstone var selvfølgelig også
på scenen, ligesom der næsten traditionen tro skulle sejles en tur i en flot
opstillet model af et søgående fartøj.
Sidste gang var det en hurtigfærge,
denne gang en flot afrikansk kano med
navnet »African Queen«. Jo det var forrygende det hele, og det revyhold bliver svært at erstatte, når de en gang
ad åre tænker på at trække sig tilbage.
Men den tid den sorg !

Et andet af højdepunkterne ved en
sommerfest er oplæsning af radioavisen, og det er der altså ikke mange,
der kan gøre Erik Kromann efter. I et
forrygende tempo, fik han på en 20- 25
minutters tid, oplæst flere nyheder end
en Reimer Bo Christensen ville have
kunnet klare på en udvidet T.V.-avis,
hvor »Horisont« var inddraget.
Herunder følger et uddrag af aftenens
nyhedsudsendelse.

Radioavisen
Af ERIK KROMANN
Der er indløbet et telegram. Det er fra
Otto Sindal-Lauritsen i Oldekøbing. Det
er oven i købet skrevet som et digt, og
det går i AV-dur – eller av-dur – Det
lyder sådan her:
De andre vandt – Øv, hvor vi er sure.
For det er kun os, der rigtigt duer.
Øen går ned, når vi ej er ved roret.
Det går all’er med dem på den anden
side Noret.
Men ak nu er det jo jer, der har scoret!
Med et stort tillykke fra Otto SindalLauritsen i Oldekøbing.
DR– først med ulykkerne – og med
de sene nyheder, lørdag d. 30. januar.
God aften.
Her først en meddelelse fra arrangørerne af Sommerfesten i Marstal på
Ærø: Der henligger 7 (gentager 7) uafhentede billetter til Sommerfesten i
Eva-kiosken, Kongegade 22, Marstal.
Ejermændene bedes afhente billetterne senest 30. marts mod behørig
dokumentation. I modsat fald vil de blive erklæret for ugyldige efter forældelsesfristen og udvist til retsforfølgelse i
Californien. Billetterne har henligget i
Eva-kiosken siden 3. februar 1947.
Og politiet beder os meddele
følgende:
Tre maskerede mænd er i Marstal observeret på vej mod havnen ad Kongegade, hvor de netop har passeret Evakiosken. Mændene er bevæbnede – tilsyneladende med maskinpistoler. Vi
har vores reporter, Erik Jørs fra Bregninge, på vej for at vurdere situationen,
som vi følger nøje. Politiet opfordrer
folk til at holde sig inden døre, da de 3
mænd ryger Cecil – uden filter. PET
meddeler at der sandsynligvis er tale
om terrorister.
Som følge af muligt røgudslip fra de

filterløse Cecil cigaretter har EU’s skarpeste miljøkniv i skuffen, Conny Hedegaard opfordret de danske miljømyndigheder om at agere. Miljøskibet »Marie Miljø« er nu sendt af sted mod begivenhedernes centrum i Marstal Havn.
Kommunalvalget.
Vores reporter på Ærø, Erik Jørs, Bregninge, meddeler at 8-mandsgruppen i
den kommunale konstellation på Ærø
foreslår at oprette en friskole om bord
på M/F ÆRØSKØBING og oplægge færgen til formålet ud for Bøssehage – 7mandsgruppen foreslår i kølvandet af
dette forslag, at lægge Claus Hansens
beboelsesarrangement MARY ved siden
af færgen, idet man foreslår at den kan
anvendes til overbygningsskole, den
har konstruktionen til det, fastslår fhv.
borgmester Jørgen Otto Jørgensen. –
Samme Jørgen Otto Jørgensen er af
Grethe MUmmm, Ærøskøbing blevet
hædret for sin høje moral under julefrokoster.
Og vi bringer nu nyt fra situationen
i Marstal, hvor vores reporter Erik Jørs
er nået frem til Kongegade. De 3 maskerede mænd ser så truende ud, at
Jørs forsøgte at komme ind på restaurant Minde i Kongegade for at søge ly
der. Her var det imidlertid umuligt at
komme ind for mennesker, idet folk i
vid udstrækning har fulgt politiets opfordring om at søge inden døre. Lignende forhold gør sig gældende på
Skipperkroen og Toldboden. For at
afhjælpe situationen har genboen til
Minde, kursuslærer Bjørn Kay, åbnet
sine døre for de stamkunder, der ikke
har kunnet finde husly på restaurant
Minde grundet trængslen. Vores reporter Erik Jørs kan meddele, at gæsterne,
der er søgt ind til familien Kay, tager situationen meget afslappet, der lyder
således sang og bægerklang fra boligen.
Og så bringer vi efterretninger for
søfarende:
Tremast skonnert Fylla er indgået i
brødrene Frans og Christian Albertsens
rederikoncern. Skonnerten er i det ny
regi blevet omdøbt til »De Tvende
Brødre«… Undskyld….hører nu i min
øresnegl at skonnertens navn ikke, som
meddelt er »De tvende Brødre«, men
»De trinde Brødre«.
Og tilbage til situationen i Marstal.
Vores reporter Erik Jørs meddeler, at
de tre formodede terrorister fortsat er
på vej mod Marstal Havn, men har besvær med at trænge gennem folkemængden ved restaurant Minde og
filialen hos genboen, kursuslærer Bjørn
Kay. …PET meddeler netop nu at de

En koncentreret DR-nyhedsoplæser.
formodede terrorister sandsynligvis
ikke er af mellemøstlig herkomst, som
først antaget, men snarere er af nordisk
oprindelse. Vores udsende medarbejder Erik Jørs synes oven i købet at
kunne indsnævre nationaliteten yderligere, han mener de formodede terrorister må stamme fra området omkring
Olde og Oldemark...
Annonce. Vi har kigget ind i PM Gangs
kabysafdeling, hvor der er rigget nyt
køkken an hos ægteparret Theresa og
Niels Eriksen.. Vi kalder det ikke et
HTH-køkken, men et Niels og Theresa
køkken – eller bare et – Theresa køkken.
Og vi bringer seneste nyt fra den tilspidsede situation i Marstal på Ærø.
Politiet og PET har afblæst det høje
terrorberedskab, idet de tre formodede

terrorister viser sig at være fredelige
håndværkere på vej på overarbejde på
Marstal Havn. De pågældende mandspersoner er ikke maskerede, men bærer »strikkehøller« pga. vinterkulden,
ydermere kan det oplyses at de medbragte maskinpistollignende våben ikke
er maskinpistoler men boremaskiner,
der skal anvendes til at bore huller i en
af skibsreder Jan Fabricius tilhørende
ejendom ved Jollehavnen i Marstal.
Dette arrangement er – ifølge vore oplysninger – iværksat for at vandet kan
løbe ud af ejendommen, når vandet stiger 7 m i år 2257 som følge af klimaændringerne.
Vognmand og entreprenør Anders
Jørgensen, firmaet Anders Jørgensen
& Sønner, Nevre har skænket en fiskekutter til Fonden Værftet Ærøskøbing
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ved brødrene Christian og Frans Albertsen. Kutteren er givet med den
klausul, at den ikke må forlade Ærøskøbingområdet. Brødrene Christian og
Frans Albertsen har øjeblikkeligt efterkommet ønsket og sat kutteren i fart i
svanedammet i anlægget ved Ærøskøbing Havn. Se nærmere om projektet
under www.anders-nærfart.neverNevre.dk. Et forlydende vil vide at gondolfører Michael Rasmussen, Dunkær, har
fået kig på skibet som mulig gondol til
den planlagte svævebanen fra Nevre til
Bregninge på Tåsinge. Det betvivles
dog at giver Anders Jørgensen & Sønner vil sende kutteren ud på en så lang
odyssé. Projektleder Claus Hansen fra
fonden Værftet har efter sigende tilbudt husbåden Mary som hjælpegondol. Se mere under www.dot gondol,
gajol. Dot.com-Det-danske-vejr-er-gajolvejr.
Vi har lige en ekstramelding om situationen i Marstal fra vores reporter, Erik Jørs. En borger, der tilsyneladende ikke er opdateret med situationen, har politianmeldt boreaktiviteterne ved skibsreder Jan Fabricius’s
bolig i den tro at det drejer sig om hærværk udført af vandaler. Og ydermerer
er der indløbet alarmerende rapporter
fra situationen i Kongegade. Den venlige genbo til restaurant Minde, Bjørn
Kay, har ikke været i stand til at trænge
igennem med meddelelse om at undtagelsestilstanden er aflblæst. Gæsterne nægter at forlade hans bolig og kontrollen over eget hjem er gledet kursuslærer Bjørn Kay ganske af hænde. Specielt har situationen udartet sig efter at
der med ildbud var ankommet nødproviant fra Marstal Ældrecenter i form af
småkager bagt af Eva Krull. Bjørn Kay
har meldt sagen til politiet, der skulle
være på vej. Vi følger situationen og
rapporterer herom, hvis der er epokegørende nyt inden nyhedstiden udløber.
På Marstal Havn er der nu sat navn
på alle veje og kajer, således at havnefoged Torben Lunnemann Frederiksen skulle kunne finde rundt. Foranstaltningen har bevirket en vis bevægelsesfrihed for havnefogeden, der er
blevet så dristig ved at bevæge sig
rundt i havneterrænet at han ifølge
pålideligt forlydende er observeret så
langt syd for Havnekontoret som ved
Sønderrenden, rapportere vores udsendte medarbejder Kaj Hald.
Der har, som tidligere i udsendelsen
nævnt, været afholdt valg på den
danske sydhavsø Ærø. Venstrehøvdingen Jens Groth var ikke helt tilpas

med valgets udfald og ønsker ikke at
samarbejde med den fremstormende
borgerliste. Til det meddeler Borgerlisteformand og blågransejer P. Lund til
vores udsendte medarbejder Erik Jørs
–: »Vi er dem, de andre ikke må lege
med. Vi er det dårlige selskab…..«
Biskop Chresten Drejergaard og
provsterne i Fyns Stift har afholdt
møde på Hotel »Ærøhus« i Ærøskøbing. De gejstlige er efterfølgende
hængt ud i pressen for kun at have
nydt 14,5 genstande pr. mand under
mødet, når sundhedsstyrelsen anbefaler 21 genstande. Vi har bedt biskop
Drejergaard om en udtalelse, og vi har
nu kontakt igennem til Vor Frue Kirke:
Hvad mener De om påstandene biskop
Drejergaard?: »Lad os alle drikkeee…«
En kilde der står de kirkelige kredse
på Ærø nær, erfarer at K. G. Mathiasen
er noget knotten over ikke at have fået
indbydelse til præstekonventet på Ærøhus. Jeg er da vel den anden vej rundt
Ypperstepræst i Bethesda nu, det må
de sku’ da ku forstå for fanden! Udtaler
den forurettede.
Og så bringer vi en lidt forsinket Julehilsen fra søens folk: Besætning o.
b. på pamperen – undskyld damperen
MARY sender de varmeste julehilsner
til Kommune, slægt og venner samt
Erik Kromann med ønsket om en glædelig jul… Mary Christmas – holder jul
i Marstal Havn.
Og ….et øjeblik….. Vi har nu en rapport fra vores udsendte medarbejder Erik Jørs igennem. Kan du tale
lidt højere Jørs??? – Ja... Jørs meddeler at det lokale politi har måtte opgive at rydde kursuslærer Bjørn Kays
bolig i Kongegade i Marstal på Ærø –
Og af hensyn til lyttere, der først er
hægtet på nu, skal vi oplyse at det drejer sig om den gade i Marstal, hvor
Evakiosken ligger. Bombardementet
med Eva Krulls småkager har været så
massivt at ordensmagten måtte trække
sig. Den vagthavende landbetjent på
Ærø, hr. Wøbbe, har måttet hidkalde
assistance fra fastlandet for at få tømt
kursuslærer Bjørn Kays privatejendom
for uønskede elementer. En afdeling
kampklædte politisoldater skulle være
på vej til øen med helikopter. Som en
udløber af hændelserne, går der hårdnakkede rygter om at forsvarsminister
Søren Gade har bestilt 3 dåser af Eva
Krulls småkager til at supplere det danske forsvars ildkraft i AFganistan.
Til slut bringer vi en advarsel fra det
danske udenrigsministerium, det
henvender sig til danske statsborgere

der befinder sig i fjernøstlige farvande
– Meddelelsen har følgende ordlyd: Gå
aldrig i land i Spangkuk…….
Og til allersidste en dugfrisk vejrmelding fra meteorologisk institut:
Sneen pudrer kvist og gren
Lægger sig på mark og sten
Hviler blødt på husets tag
Det er julevejr i dag...God aften!
Ja, det var en ordentlig svada fra den
gode Kromann, og det skal nok indrømmes at en vis portion lokalkendskab var nødvendigt, for at følge med
i alle passager. Men meget fornøjeligt
var det, og den efterhånden stærkt
hæse nyhedsoplæser høstede et gevaldigt bifald for sin indsats.
Herefter var det tid til at rigge om til
dansebal, og der var rigeligt med hjælpere til at få klaret de sidste tallerkner
ad vejen og flyttet rundt på borde og
stole. Baren var også velbesøgt af gæster, der skulle købe sig en kaffetår,
eller skulle have skyllet halsen med
noget læskende inden de skulle ud og
træde dansen.
Det siger sig selv, at Tommy’s Orkester ikke skulle spille ret mange strofer,
før de første kom på dansegulvet; og
sekunder efter var gulvet fyldt.
Resten af aftenen gik på bedste vis,
hvor der blev danset, hygget og snakket en masse med venner og bekendte, som man kun ser en gang
imellem eller måske kun hvert andet år,
når der er sommerfest. Om der også
opstod nye forelskelser som den Egon
Jensen og hans kone Birgit ved sidste
sommerfest og denne gang Leif og
Karen Margrethe Rosendahl kunne
fejre 50 års dagen for, skal være usagt;
men måske bryder nogen sammen og
bekender om 50 år, at de mødtes ved
sommerfesten i Afrika år 2010.
Ved to-tiden slog Tommy og hans
velspillende orkester så tonen an til
den sidste melodi, og et meget tilfreds
publikum fandt efterhånden udgangen,
efter en meget vellykket og fornøjelig
sommerfest.
Dagen derpå mødte som sædvanlig
en trofast skare op, og de værste spor
blev slettet. De sidste rester blev af de
mest hårdføre suttet ud af fadølsanlægget, og efter at et par af de rigtig
flittige om mandagen kørte rundt og
afleverede de sidste lånte ting og
sager hos rette ejermand, kunne der
sættes punktum for endnu et meget
STORT og vellykket arrangement, som
kun er muligt, når der er rigtig mange
der løfter i flok.
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• OPTIMIST BALLONEN
Optimistafdelingen har haft
udvalgsmøde, hvor de fleste deltog,
og følgende blev planlagt:
1. Vi har kontaktet Thurø sejlklubs optimistafdeling om et
evt. samarbejde omkring af svømmeprøve/ kæntring af
joller i Svendborg Svømmehal. Dels for at gøre det billigere og også nemmere, samt håbe på at samarbejdet
kan videreføres lidt mere i fremtiden. Det kunne være
godt for begge klubber. De har dog ikke givet tilbagemelding endnu.
2. Thea og Malene tager instruktør uddannelsen del 1. I dagene 13.-14. marts i Dalum og Elisabeth tager også instruktør uddannelse samme weekend.
3. Begge motorer til følgebådene skal til tjek inden sæson.
4. Start af sejlads er sat til den 1.april, dog skal de 5 optimister, der er tilmeldt optimist træningslejr helst på vandet midt i april, da de skal til Svendborgsund Sejlklub
den 13.-14. marts.
5. Vi har afleveret børneattester, som er et krav for sejlklubberne at have i orden, så dette er nu på plads.
6. Ellers er der stor enighed, om at købe en anden trailer, da
den vi har nu ikke er sikker at køre med.
7. Vi vil også rundt på skolerne med nogle sedler, der fortæller og forhåbentligt kan lokke nogle flere til!

Af Elisabet Kristensen

Optimistsejler Michelle Fly, har skrevet en stil i skolen,
hvor emnet hed »interesser«, hvilket fik hende til at skrive
om optimist sejlads.

Interesser

Arkivfoto

Af Michelle Fly

En af mine interesser er optimist, jeg går til det hver onsdag. Optimist er en sportsgren, hvor man sejler i en båd og
Ellers er vi i fuld gang med at planlægge den nye sæson, kan gå til stævner, hvor man kan vinde og tabe, det er en
størrelse !
side
som jeg glæder mig meget til.
Mange glade sejlerhilsner form for træning til de større både, som piratjoller, Zoom jollerne og de rigtig store både. Det er svært at styre en optiElisabet
mist jolle. Er man nybegynder, skal man nok ikke gå ud i for
hårdt vejr, er man derimod mere øvet, kan man tage ud i lidt
hårdere vejr, men er man ekspert, er der også grænser for i
Overvejer du ny
hvor hårdt vejr man kan komme ud i. Hvis der er nogenlunde
store bølger, kan man ikke holde båden, og hvis der er
er det udelukket at sejle. Det kan være svært at
Overvejer du
nyden
inden/udenbordsmotor
? skumtoppe,
holde sejlet, men det hjælper, hvis man holder skødet ned i
Køb
LOKALT
Køb den ved
LOKALT
ved autoriseret
forhandler:vandet – (skødet er det tov, der holder sejlet). Roret virker
autoriseret
forhandler
________________________________________________som i andre skibe, drejer man roret til højre, drejer jollen til
venstre, og omvendt. Optimist undervisningen foregår i Marstal hver onsdag, vores optimist lærere hedder Erik og Elisabet, der er tre sejlgrupper, A:sejlerne, B:sejlerne og C:sejlerne, jeg skal rykkes op som A:sejler.

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?

________________________________________________TEAM OPTIMUS træningslejr
Af Elisabet Kristensen
Facts om TEAM OPTIMUS:
Team Optimus er en træningslejr, som er arrangeret af
Dansk Sejlunion og kører over 4 weekends hen over vinteren/foråret.
Målet med Team Optimus er at styrke Optimisternes sejlkundskaber og generelle lyst til at sejle.
Målgruppen er A, B og dygtige C sejlere, som ikke er nået
________________________________________________rangliste – niveau.
Der tilstræbes 8 sejlere pr. træner, så der er tid til at vejlede den enkelte sejler.
Meget dygtige trænere følger Optimisterne gennem hele
forløbet. Dvs. at de har den samme træner på alle 4 weekends, hvilket er super for alle.
Alle Optimister får en skriftlig tilbagemelding efter hver
weekend, så de kan se hvad de er gode til og også de svage
sider. Dette er rigtig godt for os andre trænere hjemme i
klubben, så vi kan arbejde videre ud fra dette.
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Optimisterne er delt op i hold, så de alle er på nogenlunde niveau sejlmæssigt.
Fire weekends inkl. intensiv træning, ophold, forplejning,
svømmevest og jakke med logoet »Team Optimus«, koster
i alt 2850,00 kr. + rejseudgifter. Dette betaler forældre selvfølgelig selv.
Den første weekend har været i Egå Sejlklub 30. okt. til 1.
nov.2009, hvor vi denne gang havde ikke mindre end 5 optimister med (3 af dem var endda gengangere fra 2008/
2009).
Vi var så heldige at låne Optimistjoller af Egå Sejlklub, da
vores trailer ikke duer til motorvej og udenøs kørsel. Aksel,
Andreas,Theis, Oskar og Frederik havde en hård weekend,
da de var på vandet omkring 7 timer om dagen, men hyggeligt var det.
Denne weekend var der megen blæst, og de skulle øve
med at surfe på bølgerne. De er jo ikke vant til kæmpebølger herhjemme, så det havde været en udfordring for dem,
at øve med det. Den anden weekend var d. 2-3. januar 2010
på OURE Idrætsefterskole, hvor der var »TØRTRÆNINGSLEJR«. Her »træner« de på land med mange gode ting som

f.eks.: Idræt, svømning, trimme sejl mm. Denne weekend
nød de også, dels på grund af undervisning, men også samværet med dem selv og alle de andre, som de efterhånden
har fået et godt kammeratskab med. Den tredje weekend
er 13.-14. marts 2010 i Svendborg Sund Sejlklub. Dette bliver spændende om de kan gennemføre pga. vinter/ is.
Den fjerde og sidste weekend er 16-18. april 2010 har vi
været så heldige (det er vi nogen, der syntes vi er) at de har
spurgt, om de må holde det i vores sejlklub her i Marstal,
og det ser ud til, at det omsider lykkes. Der har været lidt
usikkerhed, hvorvidt ombygningen var klar, men vi har fået
grønt lys. Vores opgave er når »træningen« og dagens undervisning er overstået, at underholde og passe på børnene.
Ja lidt mad skal de jo også have. Lørdag aften har vi planlagt, at de skal op på vores Navigationsskole i skibssimulatoren. Det vil de syntes godt om, og måske kan det blive til
nye navigatører i fremtiden.
Vi glæder os alle i Optimistafdelingen til at tage denne
opfordring op, og håber på at Optimisterne i Marstal Sejlklub vil fortsætte med denne sejlglæde og iver i fremtiden og
deltage i disse træningslejre.

Lidt fra formanden
Af MICHAEL HANSEN
Vinteren har i år ikke gået forbi Ærø,
som den ellers har haft for vane de sidste mange år, hvilket har betydet at udvidelsen af klubhuset, ikke har haft de
vejrmæssigt bedste betingelser. Men
det til trods overholdes tidsplanen, ja
– det er endda gået så godt at vi holder
standerhejsning og indvielse en uge før
oprindeligt planlagt. Hele bygge-processen er noget vi som forening skal
være utrolig stolte af, at kunne løfte
denne store opgave og ende op med
et så flot resultat, og tilmed kunne sige,
»Det har vi selv lavet« det er stort.
Det er klart at de mange gode »håndværkere« gør det ikke alene, der skal
en god styring til, og det skal jeg love
for at Helge og Tommy har klaret
meget flot. Udover de sponsorater vi
har fået til byggeriet, har jeg søgt lokale pengeinstitutter om midler til at
indkøbe nyt service til kabyssen samt
til renovering af toiletterne i klubhuset.
Dette har indtil nu givet 2.500 kr. fra
Rise Sparekasse samt 10.000 kr. fra
Sydbank, som vi selvfølgelig takker
meget for, og som vil bliver brugt til de
ting, som vi føler vil fuldende projekt
renovering af klubhus.
Vi har i den forgange periode også
afviklet sommerfest, og sikken en sommerfest, her gælder lidt det samme
som med byggeriet, for en så stor fest
bliver kun til noget fordi så mange bakker op og giver en hånd med. Det var

så i år også glædeligt at festen gav et
overskud til kassen, især er det glædeligt fordi så mange har lagt et stykke
arbejde i det.
Endvidere tør jeg godt love for, at vi
ikke kommer til at hvile for meget på
laurbærene i den kommende periode.
Når vi har fået vores både i vandet og
pladsen og teltet er tømt skal vi have
repareret og strammet teltet op samt
lagt ny dørk, der er endnu ikke taget
stilling til hvilken belægning, der skal
bruges, men alle er vist enige om at
den nuværende støver for meget.
Det tilskud fra kommunen som Marstal Sejlklub længe har nydt godt af er
muligvis ved at blive reduceret, på den
måde at forstå, at der er rejst forslag
om en ændring af fordelingen. Dette
forslag tilgodeser andre foreninger og
gør Marstal Sejlklub til den store taber
i spillet om tilskudsmidlerne. Faktum er
at vi har været i stand til at køre en optimistafdeling hvor alle har råd til at
deltage, dette har vi udelukkende kunnet gøre grundet tilskuddet fra kommuneordningen. Derfor skal det være
mit opråb til de ansvarlige, at de skal
tænke sig meget om før de ændrer ved
tilskudsordningen, idet det vil være et
stort tab for skipperbyen hvis optimist/
juniorafdelingen skulle reduceres i størrelse fordi nogen vil finde det alt for
dyrt at skulle betale for de reelle udgifter i forbindelse med jollesejlads. At

Formand Michael Hansen.
Sejlklubben har styr på økonomien,
skal den vel ikke »straffes« for.
Denne udgave af Ballonen er den
sidste redigeret af Nis Kørner, vi arbejder på at få en ny redaktør i den »varme« stol, og jeg er af den overbevisning at det lykkedes, for hvem vil undvære Ballonen. Til slut vil jeg ønske alle
god arbejdslyst med forårsklargøringen, hvornår det så end bliver vejr til at
gå i gang.

STØT VORE ANNONCØRER - de støtter os!
MARSTAL SEJLKLUB
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Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE
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Kvalitet er ikke en tilfældighed
– men resultatet af en målbevidst indsats!
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Aut. Kloakmester og Vognmand

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

ÆRØ
AUTO-CENTER

• Alt i Lys
• Køleteknik
• Automatik
• Bolig- og skibs-el

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

EN AFTALE ER EN AFTALE !

EBBES BÅDEBYGGERI
Kirkestræde 17 · 5960 Marstal
tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT
MARSTAL – DANMARK

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17
Middagslukket 12.30-14.00

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ebbes Bådebyggeri
Marstal Navigations-q

11/01/04

23:16

Side 1

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk
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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

Det store byggeprojekt
Af NIS KØRNER
Jeg skal ikke skrive mange ord om det
store byggeprojekt, som flere andre
steder i dette blad har fået rosende ord
med på vejen, men vil alligevel gerne
formidle nedenstående billedserie,
som Jens Lindholm er mester for.
Ganske kort skal det dog berettes,
at der har været en fantastisk god stemning på byggepladsen, hvor ingen på
noget tidspunkt har haft den mindste
følelse af, at jeg går her og knokler,
medens resten af klubbens medlemmer, bare nyder godt af hvad vi »flittige« går her og laver. Nej tværtimod
har primus motor Tommy og Helge
flere gange berettet om, at når de har
skullet bruge 4 mand en onsdag eftermiddag, så har der mødt otte op! Det
er da et luksusproblem. Endvidere har
alle hygget sig meget under arbejdet,
og de godmodige drillerier, der uvilkårligt opstår når mænd arbejder sammen, har det ikke skortet på.
Vejrmæssigt har det ikke været optimalt, og skulle det ske at tagterras-

sen ikke når at blive helt færdig til indvielsen, skyldes det, at vi af vejret blev
forhindret i at brænde det sidste lag
tagpap på inden vinteren satte ind. Vejret drillede også lidt den lørdag hvor
gavl og udhæng skulle gøres færdigt –
det frøs mindst 5 grader og en strid
vind strøg indover byggepladsen. Og
så er det sådan, at når man skal skrue
skruer i, kan man i sagens natur ikke
have store vanter på, så der var mange
små fingre der frøs gevaldigt.
Efter huset blev lukket er det grove
tømrerarbejde blevet afløst af den finere snedkerkunst, hvor Tommy Christensen har været arkitekten og byggeformand på loftet, hvor den solstråle
formede tagkonstruktion nu er blevet
synlig, med udgangspunkt i en kunstfærdigt udført plade, der omkranser
jernstøtten i midten af den nye tilbygning – det ser rigtig godt ud, og giver
prikken over i’et – og jeg er sikker på
der bliver flere af den slags fine detaljer.

MARSTAL SEJLKLUB
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STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en ny artikelserie under navnet »Stafetten«, med det formål, at få nogle forskellige personer til at yde
et bidrag til bladet.
NORMALT STÅR DER HER: »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 tilbageblik på en historie
fra forgangne tider osv. osv. – Der må selvfølgelig meget gerne medfølge fotos. Altså frit slag!«
TIL DETTE NUMMER STOD DER: »I anledning af, at Ballonen i marts 2010 kan fejre 25 års jubilæum bedes de udpegede skribenter diske
op med en lille redegørelse om bladets historie og tilblivelse« – og stafetten er selvfølgelig givet til dem, der var med til at starte bladet for
25 år siden – nemlig:

Leif Rosendahl – Mogens Madsen – Bente Funk
Næste skribent, der bedes indsende sit bidrag til Ballonens næste nummer, der har deadline den 10. Maj:

CARL JØRGEN HEIDE
(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).

Ballonopstigning 1985
Af MOGENS MADSEN
Som en af de gamle redaktører er jeg blevet overrakt stafet- retninger, der er bragt i alle disse år. Jeg mindes ikke at have
ten til dette nummer af Ballonen. Som det fremgår, er det set dette i andre klubblade, og det er et signal om vigtighenu et kvart århundrede siden at
den af at have et sådant medie,
den første opstigning/ søsætogså i disse elektroniske tider
ning, eller hvad det nu kaldes,
med internet, hvori alle uddyforegik. Kort fortalt var jeg efter
bende forklaringer og oplevelser
en del års udlændighed som
skal søges. Når Ballonen anmarinesoldat, studerende, arbejkommer i de små hjem, bliver
dende i Schweiz og i Faaborg
den da straks læst og analysevendt tilbage til øen i 1983.
ret. Jeg mindes i denne anledForuden familien var der en
ning, at der i nr. 1 blev skrevet,
IF er, så sejlklubben var klubben
at bladet fik navn efter ballonen,
for os. I Faaborg var jeg medlem
der stod ved søndre løb, og bød
af redaktionen af deres klubblad
velkommen efter vellykkede ture
Halvvind og havde der oplevet,
til det tyske.
hvilket godt tiltag dette var i
Det var ikke så godt – den
klubhenseende. På generalforkaldte vi jo »Søballonen«, og
samlingen det følgende år, foreinden nr. 2 udkom, havde vi da
slog jeg derfor, at klubben skulle
også fået et venligt brev fra Erik
forsøge at starte et lignende
Albertsen, der påpegede, at »balblad op, hvortil der blev sagt:
lonen« var hjørneprikken ud for
Gå bare i gang Madsen! Nå, så
Pilegårdene. Det måtte vi selvhang den på mig. Heldigvis var
følgelig indrømme, men fastholdt alligevel en tegning af søtanken ikke ny i klubben, og John
ballonen, der var mere dekoraKørner mente da også, at Leif
tiv. Tredje årgangs forside blev
Rosendahl kunne være motiveændret, da Erik Teglbjerg lavede
ret for at gå ind i en redaktion. Et
en fin skitse af havnen med kraandet forslag var Chresten Teglnerne, kirketårnet – og en balbjerg og begge var motiverede –
lon. Tegningen bruges den dag i
så kørte det der fra. Som Leif
dag. Når jeg i anledning af blabeskriver, var det klippe klistre
dets start og jubilæum sidder og
hver gang, der skulle udgives et
Første nummer af Ballonen – marts 1985.
kigger de gamle numre igennummer; efter trykningen fulgte
sortering i gadeorden, hvorefter optimisterne tog over, og nem, er der flere ting, der springer i øjnene. Dels er der rigfik portoen som løn for dette – dem der fik landsognet fik tig mange af os, der ser noget yngre ud, sjovt nok, men
bladene indeholder mere end turberetninger. Optimist-afdedog dobbelt takst.
Når jeg ser tilbage på de mange år, der er gået siden star- lingen har i alle årene bidraget med en masse godt stof og
ten, er der jo sket store forandringer og forbedringer af bla- en masse gode billeder. Festudvalgets aktiviteter har gjort,
dets udseende, det mener jeg er fantastisk. Mange blade at der i årenes løb er skrevet mange artikler og bragt mange
sander til i årenes løb, men her er der sket det modsatte. Et billeder fra deres arrangementer, senest forventer jeg da at
kendetegn for bladet, dengang som nu, er de mange turbe- sommerfesten 2010 er dækket godt ind. Hus, kran og
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pladsudvalg har her haft en mulighed for at reklamere for
kommende opgaver, og omtale af årets fællesture angives i
god tid.
Som en af de gamle redaktører, vil jeg ønske at Ballonen
vil fortsætte i mange år endnu, til gavn og glæde for alle
medlemmer. Samtidig vil jeg ønske Nis Kørner til lykke med
at have været længere »På pinden« end os andre, vi var der
i 12 år – Nis, indtil nu, i 13 år. Forhåbentlig er der i medlemsskaren en eller flere personer, der vil sørge for at Ballonen
lever videre, også i de næste 25 år

tanker om copyright. Vores produktionsaftener var meget
hyggelige og præget af en god arbejdsfordeling, så det medførte også gode relationer i det hele taget mellem redaktørerne.
Ballonen skulle trykkes på Ugeavisen, når vi havde produceret et trykkeklart oplæg. For at finansiere trykningen
skulle vi også skaffe nogle annonceindtægter, så vi gik rundt
og stemte dørklokker hos de forretninger, der på en eller
anden måde kunne siges at være sejlsportsrelaterede. Og
det var faktisk en positiv oplevelse at spørge om støtte, og
langt de fleste var meget villige til at tegne en annonce. I
1989 havde vi den sorg, at Chresten pludselig døde, så vi
stod og manglende en mand. Det blev nu en kvinde, vi fik
fat i, nemlig Bente Nielsen. Efter et år rejste hun fra byen, så
igen var vi på spanden. Men så trådte Bente Funk fra navigationsskolen til som den store
ekspert ud i de computere, der i
mellemtiden var kommet frem.
Det vil hun berette om i det følgende.

Fortsættelse ved Leif Rosendahl: Når man bliver ældre,
sker det engang i mellem, at man får problemer med korttidshukommelsen. Men her er der faktisk – må jeg indrømme
– også et lille problem med langtids-dittoen. Hvad der helt
præcist skete for 25 år siden, da
vi startede Ballonen, er jeg ikke
ganske sikker på at kunne huske
korrekt. Så skulle der i det efterfølgende komme en smutter, må
læseren bære over med en af de
»gamle« redaktører. Som MoBente afrunder denne rejse tilgens ikke skriver, var jeg ikke
bage i hukommelsen: ...Efter at
selv til stede ved den generalforjeg i 1992 blev medlem af roudsamling, hvor alles fingre pegede
valget, blev jeg af Leif Rosendahl
på os, da Mogens foreslog, at
og Mogens Madsen spurgt om
Marstal Sejlklub skulle have et
jeg ville være med til at lave Balmedlemsblad. Men jeg sagde
lonen. Det sagde jeg ja til, men
selvfølgelig ja til at bidrage med
det var lidt af en udfordring, da
at producere et klubblad efter
de to herrer ikke brugte PC’eren,
bedste evne. Min spidskompeså det foregik på denne måde:
tence (som det vist hedder nu
Når vi modtog noget materiale,
om dage) bestod bl.a. i, at jeg
var det enten skrevet på en skriden gang var ansat på navigavemaskine eller i hånden. Når det
tionsskolen, og der havde vi efter
var på skrivemaskinen, prøvede
datidens forhold det mest yppervi at nedfotografere det på kopilige inden for trykke- og kopiemaskinen, for at få det til at pasringsmaskineri. Syntes vi da selv!
se til A5-format, som bladet blev
Vi havde i hvert fald en elektrisk
trykt i dengang. Håndskrevne indskrivemaskine og en kopimalæg blev skrevet ind på PC’eren.
Derefter gik vi i gang med at klipskine, der både kunne op og nedpe og klistre, så Ugeavisen kunfotografere. Desuden havde vi
ne se, hvordan at vi havde tænkt
sakse, linealer og ikke mindst
os, at bladet skulle se ud. Alt det
»fjolleblæk« eller korrektur lak,
Ballonen efter 10 år,
arbejde
foregik som nævnt på
som det officielt hed.
med lidt kulører på forsiden.
Marstal Navigationsskole, hvor
Navigationsskolens kursusafdeling lagde så om aftenen lokaler til, når vi skulle strikke et også jeg var ansat. Der gik dog lidt tid, inden det hele kunne
nummer sammen. Vores første skriverkarl var Chresten gøres på PC’eren, men da de først blev overtalt, gik det helt
Stubbe Teglbjerg, som var ferm på en skrivemaskine. Tekst- fint med at bruge PC’eren. Når bladet var trykt, fik vi labels
behandling på computer var slet ikke opfundet endnu, så fra kassereren Gert Hansen med medlemmernes navn og
vores diverse håndskrevne manuskripter blev tampet ind på adresse, dem klistrede vi på bladene og lagde dem ud i alden elektriske skrivemaskine med så få slåfejl som muligt. fabetisk gadeorden. På Navigationsskolen havde vi et stort
Rettetasten måtte dog hyppigt i brug. De færdige tekster bord, som vi kunne gå rundt om. Vi havde lister over, hvorskulle helst passe med en hel eller en halv side, så der skulle dan vi skulle fordele det til optimisterne, så de kunne omaf og til redigeres en hel del. Vi kunne også afpasse størrel- dele bladet til medlemmerne. Jeg kan ikke huske, hvad de fik
sen af en tekst ved at nedfotografere siden. Der skulle lige- for at gå rundt med bladet. På et tidspunkt var vi på et bladledes sættes overskrifter over artiklerne, og da brugte vi kursus i Vejle, det var en rigtig god oplevelse, hvor vi lærte,
noget så avanceret, som en Dymo-printer, der kunne trykke at annoncer skulle være på venstre side, samt at den antekster på transparente strimler, som vi så limede over artik- svarshavende redaktør altid skulle nævnes. Det var ikke ret
len i en sådan afstand, at det passede med en side. Vi skulle mange år fra 1992-1995, jeg var med, men jeg husker det,
også bryde siderne med fotos, som leverandører af artikler som en rigtig sjov tid med mange gode oplevelser, som når
var flittige til at komme med. Havde vi ikke stof nok til, at bla- jeg ikke rigtig kunne læse de håndskrevne manuskripter, så
det gik op med sidetallet, brugte vi tegninger. Jeg havde en fik jeg i den grad læst og påskrevet teksten, om hvordan man
lille bog af engelsk oprindelse med mange fine og mor- »sejlede« udtryk, som jeg i dag nok vil huske, når jeg hører
somme tegninger om sejlerlivet. Bogen var med tyske tek- dem. Jeg var jo en novice i den retning. Min force var PCester, men vi kopierede frimodigt tegningen, klippede teksten ren. Sammen med vores respektive koner og mand havde vi
af og bragte billedet med egen tekst. Der var ikke mange også nogle hyggelige timer med god mad.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2009/2010
FORÅR
◆ Lørdag 13. marts:
◆ Lørdag 10. april:
◆ Søndag 11. april:
◆ Fredag 16.april:
◆ Tirsdag 20.april:
◆ Tirsdag 04. maj:
◆ Lørdag 22. maj:
◆ Fredag 28. maj:
◆ Lørdag 19. juni:

Kranfolkene tørner til
Oprydning klubhuset
Standerhejsning og indvielse
Optimiststævne
Roerne starter
Aftenkapsejlads for kølbåde
Pinsetur
Harmonikafestival i sejlklubben
ÆRØ Rundt

EFTERÅR
◆ Lørdag 14. aug.:
◆ Lørdag 11. sep.:
◆ Tirsdag 21. sep.:
◆ Onsdag 22. sep.:
◆ Lørdag 25. sep.:
◆ Lørdag 02. okt.:
◆ Torsdag 21 okt.:
◆ Torsdag ??. nov.:
◆ Lørdag 04. dec.:
◆ Lørdag 12. feb.:

Optimisttur til Birkholm
Fællessejlads til Birkholm
Kapsejlads for kølbåde slutter
Kapsejlads for optimister slutter
Rævejagt og standerstrygning
Ever changing competition
Roerne slutter
Klubaften
Kranen rigges af
2011: Generalforsamling 2011

BAGSIDEFOTO

Så slog den globale opvarmning igennem med fuld styrke – Et klimatopmøde i København i december, hvor alverdens
kloge hoveder malede fanden på væggen, blev afløst af det scenarie, som Ballonens glimrende fotograf Jens Lindholm viser
på dette nummers bagside. Billedet er taget i Sønderrenden på øen Ærø, hvor klimaeksperter forventer, at der om få år er
gode betingelser for vindyrkning og hvor vandstanden vil stige til langt op i Snaregade. Billedet viser med al tydelighed,
hvor tæt de er på at få ret!
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