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MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

Poul Haase og Niels Erik Kjøller Pedersen blev udnævt til æresmedlemmer.
Her takker Poul Haase, desværre var Niels ikke til stede.
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ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

CHR. H.
v/ Hanne Kroman
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

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!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

& 34Cafe     Bar Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv
weekendens drink, kr. 25,- / 
hver fredag & lørdag fra kl. 22-24. 
Online bordbestilling: 
www.kongensgade34.dk

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 02
oe-vask@mail.dk

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri

Øens VVS Ærø A/S Ærøskøbing 62 52 24 90
Marstal 20 13 72 40
København 21 63 71 78

oens@vvsaeroe.dk
www.oensvvsaeroe.dk

� VVS
� Blik, tag, facade
� Kloakering

� Ventilation
� Brændeovne
� Solvarme

Vi udfører også totalentrepriser

MARSTAL SEJLKLUB

Bådevogne, stativer
og trailere
på Sejlklubbens landbådeplads skal være
mærket med bådens og ejerens navn,
adresse og telefonnummer.

Master, bomme og andet grej 
som opbevares i Sejlklubbens mastehus/
telt skal være mærket med bådens og 
ejerens navn, adresse og telefonnummer.
Hvis master eller bomme ikke er mærket,
vil de blive lagt udenfor masteteltet. 

Dette af hensyn til trængsel på hylderne,
hvor en del ældre umærket grej fylder
godt op.

ÆRØ Tag-/ Fliserens & Haveservice
v/ Finn Christiansen

Egehovedvej 1a · 5960 Marstal · www.ærøtagrens.dk
TLF. 29 28 49 29

ALGEBEHANDLING AF
TAG OG FLISER

RENSNING AF FLISER OG
TRÆ-TERRASSER

HAVESERVICE:
KLIPNING AF HÆK – GRÆSSLÅNING – LUGNING

FJERNELSE AF MOS I GRÆSPLÆNER
PASNING AF HAVER FRA FORÅRET TIL EFTERÅRET

HUSK � HUSK � HUSK
Håndværkerfradragsordning 2017
Fradrag op til 6.000 kr. pr. person i husstanden for
serviceydelser i hjemmet/fritidsbolig:

GRÆSSLÅNING – KLIPNING AF HÆK
LUGNING – FLISERENSNING AF TERRASSER, 

INDKØRSLER m.m.



MARSTAL SEJLKLUB 3

LEDEREN – MARTS 2017

DEADLINE for 
BALLONEN nr. 2, 2017 er: 1. JULI 2017

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni. oktober.
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.
Redaktører: 
Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33 / 20 41 32 54.
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04.
ballonen@outlook.dk

Marstal Sejlklub
www.marstalsejlklub.dk

BESTYRELSEN 2016
Formand (Ro-afdelingen): 
Leif Østlund, Snaregade 2, 5960 Marstal, tlf  62 53 33 44 / 
20 99 93 50. leif.oestlund.marstal@gmail.com
Næstformand:
Lasse Kjærgaard, Strandstræde 9, 5960 Marstal, 
tlf. 40 24 50 64. lasse.kjaergaard@pc.dk
Kasserer:
Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf. 20 47 04 38.
jens.lindholm@mail.dk
Sekretær:
Lasse Kjærgaard, Strandstræde 9, Marstal, tlf. 40 24 50 64
lasse.kjaergaard@pc.dk
Øvrige bestyrelse:
Kjeld Henriksen, tlf. 62 53 28 28, 
Sonnich Sonnichsen, tlf. 21 22 26 29. 
Torben Kyhl, tlf. 40 36 46 20.
Henning Bager, tlf. 22 34 13 12
Henrik-Claus Henriksen, tlf. 51 80 47 62
Suppleanter:
Lars Madsen og Laurits Nielsen
Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.

Udvalg:
Optimist- og juniorudvalg:
Asger Rabølle, tlf. 23 23 02 04, asger.r@hotmail.com
Emil G. Hansen, tlf. 53 35 93 10, eg@hmi.dk
Rasmus Kristensen, tlf. 42 77 24 75, 
rasmus-kristensen@hotmail.com
Lars Jepsen, tlf. 21 21 11 08, jepsenlars@mail.dk
Leif Møller Madsen, tlf. 21 49 59 19, lmmadsen@tdcspace.dk
Leif Østlund, tlf. 20 99 93 50, leif.oestlund.marstal@gmail.com
Sejladsudvalg:
Torben Kyhl, Havnegade 26, 5960 Marstal, tlf. 40 36 46 20.
torbenkyhl@gmail.com
Svend Hansen, Laurits Nielsen, Erik Jørs, Mogens Madsen.
Roudvalg: 
Leif Østlund, Snaregade 2, 5960 Marstal, 
tlf. 62 53 33 44 / 20 99 93 50. leif.oestlund.marstal@gmail.com
Lone Foght, Winnie Christiansen, Torben Bjørn Christiansen,
Poul Haase, Torben Bundgaard, Torben Kyhl, Ib Rasmussen
Klubhusudvalg: 
Kjeld Henriksen, Græsvængevej 55, 5960 Marstal, 
tlf. 62 53 28 28 / 42 15 10 19. kjeldhenriksen@live.dk
Henning Boye, Lars Madsen, Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
Laila Eriksen, tlf. 62 53 19 56, Anne Stjernholm, 
Joan Meirum, Helle Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Sonnich Sonnichsen Møllevejen 24, 5960 Marstal, 
tlf. 21 22 26 29. s.sonnichsen@jubii.dk
Laurits Nielsen, Bjarne Nielsen, Lars Madsen, 
Niels Erik Kjøller Pedersen.
Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.
Medlemsblad:
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04, Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33.
ballonen@outlook.dk – udbringning Torben Bundgaard.
Parkudvalg:
Ledigt.
Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01.torben@bundgaard.be
Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.
Udlejning:
Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf. 21 72 74 55.

Formanden har ordet
Af LEIF ØSTLUND

Generalforsamlingen i Marstal Sejlklub blev afholdt den 4.
marts og blev velbesøgt af ca. 75 medlemmer. Et nyt medlem
blev valgt ind i bestyrelsen, Henrik-Claus Henriksen, og Steffen
Bach valgte at forlade sin bestyrelsespost. Blandt supplean-
terne ønskede Jesper Christensen ikke at fortsætte og her blev
Laurits Nielsen valg ind som ny suppleant. Den ny bestyrelse
er herefter Jens Lindholm, Kjeld Henrik sen, Lasse Kjærgaard,
Henning Bager, Sonnich Sonnichsen, Torben Kyhl, Henrik-
Claus Henriksen og på formandsposten Leif Østlund.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der serveret varm
mad, kolde øl og snaps. Madklubben under ledelse af Lars
Jepsen og Tommy Christensen havde samlet nogle dygtige
kokke til at lave gule ærter og som noget nyt et alternativ til de
gule ærter, glaseret skinke med flødekartofler. Allerde fredag
formiddag mødtes 7-8 kokke til de forberedende aktiviteter og
inden kl. 16.00 lørdag var alt klart til et skønt aftenmåltid. 44
havde bestilt gule ærter og 10 glaseret skinke og der blev en
særdeles god stemning ved bordene. Susanne Pilegaard havde
bagt kager, som blev serveret til kaffen efter den varme mad.
Der blev sunget og Tommy og Mogens spillede til. Næste for-
middag mødtes 6 mand og sørgede for at rydde op og gøre
rent, så lokalerne kunne efterlades i en pæn stand til næste
festarrangement.

Den nye bestyrelse vil fortsat sørge for at informere medlem-
merne ved at lægge dagsorden og referater fra bestyrelsesmø-
der på vores hjemmeside. Vi bestræber os på en åben og ærlig
dialog.

Husk, at der lægges mange, mange timers frivilligt arbejde i at
holde sejlklubben i gang og i orden. God sejlsæson til jer alle!

Skibskisten
KØB · SALG · BYTTE

Har du noget du vil
sælge eller købe, 
måske noget du vil 
bytte med eller bare
overskud, du vil 
forære væk 
- så er chancen her!

Send din annonce til

ballonen@outlook.dk
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Årsberetning 2016
Af LEIF ØSTLUND

Bestyrelsen:
På sidste generalforsamling fik vi valgt
en ny bestyrelse med fire nye medlem-
mer. Det har vist sig at være et velfun-
gerende team, med en god indstilling
til at få løst de opgaver og udfordinger,
som kommer i en sejlklub. Der blev
spurgt, umiddelbart efter vi havde kon-
stitueret os, om vi havde et program
for den ny bestyrelse. Svaret var nej,
men vi ville bestræbe os på at føre en
åben og ærlig dialog og det mener jeg,
at vi har indfriet. Vi besluttede at alle
referater fra vores møder skulle lægges
på vores hjemmeside og suppleanter
og Ballonens redaktion bliver inviteret
til alle vores møder. 
Men den vigtigste del af sejlklubben

er alle de frivillige medlemmer, der stil-
ler op og tager initiativ til at gennem-
føre de aktiviteter, som løfter klubben
til at være et godt og positivt sted at
mødes og være en del af. Stor tak til
alle jer der hjælper med dette arbejde. 
Standerhejsning blev gennemført den
10. april med deltagelse af ca 60 med-
lemmer. Laila sørgede for sildemad,
spegepølse og rullepølse. Vandrepo-
kalen blev uddelt til den tidligere for-
mand Lars Kjeldgaard og flaggasterne
stod i kø for at tegne sig for sæsonen.
Dagen før havde der været oprydning
og rengøring af lokaler og udendørs
arealer, så vores klub kunne præsen-
teres på bedste vis. Inden harmonika-
festival og opstart af sommerrestau-
rant »Til Søs« blev der lavet en ny gen-
nemgang af arealer og fjernet ukrudt
rundt om klubhuset. Inden stander -
strygning og rævejagt sidst i septem-
ber, fik vi lavet en ny oprydning af vo -
res arealer. Vi er altid taknemmelige
over denne arbejdsindsats.
Pinsetur til Rudkøbing blev gennem-

ført midt i maj. 13 både deltog på trods
af det lidt kolde vejr og med varme-
blæsere og tæt sammenpakket i grill-
hytter, blev der skabt god stemning og
quizånd. Tak til Henrik for håndtering
af logistikken! 

Optimist-afdelingen:
Her havde den ny bestyrelse den stør-
ste udfordring, da hele det gamle ud-
valg valgte at stoppe i forbindelse med
generalforsamlingen. Ingen i den ny
bestyrelse følte at de havde den rigtige
baggrund og mod på at tage ansvar
for at instruere og lede de unge men-
nesker, som vi alle glæder os til at se
ved flydebroen og på vandet i deres
optimistjoller. 
Til standerhejsningen blev der råbt

om hjælp og spurgt efter instruktører

og forældresupport, men først et par
uger senere fik vi en henvendelse fra
nogle VUC elever, som havde erfaring
og interesse i at sejle og instruere vo -
es unge i sejlads af optimist-joller,
Zoom-8, Feva og Pirat-joller. Rasmus,
Emil og Asger kom på banen og med
Lars Jepsen og Leif Møller-Madsen
som støttegruppe, fik vi holdt åbent
hus sidst i april og her mødte 10-12 in-
teresserede unge kandidater og nogle
forældre til dem op. Sodavand, slik og
Susannes nybagte kager blev serveret
og der blev aftalt opstart af instruktion
og sejlads til tirsdag den 10.maj og ef-
terfølgende tirsdage frem til skolefe-
rien. Efter juli blev det mandage, som
passede bedre med instruktørernes
skoleskemaer. Der blev også arrange-
ret en forældresejlads, hvor 5 forældre
fik prøvet at rigge til og sejle i vores
pirat- og Feva-joller. Sæsonen blev af-
sluttet med lasagne og sodavand. Der
blev til sidst tilmeldt 17 unge menne-
sker fra hele Ærø, som medlemmer af
optimist-afdelingen.
Stor, stor tak til Rasmus, Emil, Asger

og Tobias (der hjalp med at sejle følge-
båden). Uden jeres hjælp ville vi ikke
kunne opnå denne succes i klubben.
Vi har modtaget støtte fra Maritim

Engineering (5.000 kr) og SuperBrug-
sen (4.000 kr), som vi vil benytte til at
indkøbe nye redningsveste til optimis-
terne. Også stor tak til vores sponso-
rer.

Husudvalg:
I den gamle del af klublokalet er gulvet
blevet slebet og lakeret tre gange.
Kjeld stod for den støvede afslibning
og Per Maler klarede det meste af la-
keringen. Der blev gjort rent og vasket
gardiner med assistance udefra. 
Der blev indkøbt to nye køleskabe

inden den nye forpagter skulle starte
op. 
Helmuth fiksede nogle revner i fli-

serne i køkkenet og inddækning af de
ny vinduer.
Da vestgavlen skulle males i efter-

året, opdagede vi at det gamle træ-
værk trængte til udskiftning og vi har
lavet en aftale med et håndværkerfirma,
som kommer og laver dette arbejde
her i foråret. Så kan vi altid selv male,
når det er vejr til det.

Sejladsudvalget v Torben Kyhl:
Der er afholdt 16 aftensejladser med
deltagelse af op til 16 både i vindstyr-
ker fra »hold på hat og briller« til 2 sej-
ladser med vindstille, der måtte afly -
ses.

Vi forsøgte os med grill efter den
sidste sejlads i måneden, og det blev
godt modtaget, så det gentager vi i år.    
Ankerblokken til dommerbåden har

vi ikke kunne finde. Egon fandt den, da
vi var ude at søge, vi tog koordinaterne
og mærkede med en fender. Da vi var
ude igen, var fenderen væk og vi
kunne ikke finde klodsen. Vi havde
også Morten nede og dykke, men
uden held. Derfor er der nu lavet en P-
ring på værftet, så dommerbåden kan
ligge sikkert.
Ærø Rundt blev afviklet med samme

antal deltagere som i 15. Der var mor-
genmad inden skippermødet og efter
sejladsen, var der grillning af medbragt
kød på Navigationsskolens store grill
og aftenen igennem blev der sunget og
fortalt historier,  og nogle af dem er
efter sigende sande.
Birkholmturen blev desværre aflyst

da Søby Bådelaug, som havde lovet at
arrangere den, desværre måtte melde
fra. Tommy har lovet at arrangere turen
i år.
Årets sidste sejlads, rævejagten,

blev afviklet i sol og let vind, perfekt
vejr for alle de forskellige bådtyper
også robådene, som nogle år har haft
det hårdt. Efter at flaskerne var afleve-
ret til Boye, og standeren var strøget,
var der spisning af medbragt mad og
hygge ad libitum.
Vi glæder os til den nye sæson.

Kran/plads udvalg
Ved SONNICH SONNICHSEN

Kran
Kranen er blevet belastningsprøvet i
foråret af Fyns Kranservice og dette
gentages hvert år. Vores nye åg måtte
også en tur forbi samme firma, for at
blive certificeret og dette er ikke billigt
for at få et par små aluskilte. Tak til
Laurits der tog sig af logistikken i
denne opgave.
Fra Jørgen Pedersen har vi fået en

fin udregning på hvordan vi kan få et
mere sikkert løft med vores kran, men
det koster desværre løftehøjde, som vi
ikke kan undvære til de store kølbåde.
Måske det kan løses i forbindelse med
projektet med renovering af optage-
pladsen, men i hvert fald tusind tak for
beregning og input.

Telthal
Ny gavl og port monteret. Det er med
lynlås, men skal stadig surres i bun-
den. Ny midtersektion er bestilt hjem
og bliver monteret når vejret bliver til
det. Tak til Henning og hans sjak.
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Traktor
Har været forbi Rasmus Ærø Auto-
center og har fået nye fordæk og sty-
rekugler (det er ikke kun i både vog ne-
ne der var slør), ny starter samt olie-
skift så den er nu klar til forårets ar-
bejde.

Masteskur
Ny elektrisk port i masteskuret, og den
åbnes med et kort tryk på kontakten til
højre for porten. 
Tak til Svend Vølund for hjælp med

indkøb og sjakbajs ved montering og
tak til Keld for elarbejdet.

Værksted
Vi har besluttet at flytte værkstedet til
depotrummet i den ny traktorgarage,
da det er meget fugtigt i den gamle ga-
rage og værktøjet ruster. Låsen vil blive
ændret til en c-nøgle. 
Den gamle garage vil blive brugt som

depot for grill, olievogn, haveredska-
ber m.v.

Pladsen
Vi har flyttet master, der ikke er mærket
og som ikke har været i brug i flere år,
fra masteskuret og over i telthallen. 
På et tidspunkt vil så de master og

grej som ikke er mærket og tydeligt
ikke længere bliver brugt blive lagt
udenfor.
Husk derfor navn og telefonnummer

på jeres grej og male disse oplysnin-
ger på jeres bådevogne.
Sidste optagedag i 2017 bliver den

28. oktober.

Roudvalg
Her vil jeg give ordet til formanden for
roudvalget!
Årsberetning 2016 fra Marstal Sejl-

klubs Ro-afdeling er vedlagt.

Afslutning
I løbet af året er der afholdt to foredrag.
Søren Stidsholt fortalte om sine ople-
velser ved Kap Horn ombord på bar-
ken Sedov. Finn Jakobsen fortalte om
sine erfaringer i de grønlandske far-
vande. Begge foredrag var velbesøgte
med over 50 deltagere.
Der blev også afholdt et informa-

tionsmøde i foråret af vores leverandør
af hjertestarter, Kunsten at redde liv.
Næsten 30 interesserede var mødt
frem her.
En gang om måneden bliver der

holdt madklub for dem der er interes-
serede i at lave mad og få lidt krydde-
rier i tilværelsen. Lars Jepsen og Tom -
my er drivkræfterne bag disse aftener,
som holdes på et højt fagligt og socialt
niveau. Flere fra madklubben sørger
for at tilberede maden også her i aften.
Stor tak til jer.

Stor tak til redaktionen af Ballonen,
Susanne og Anna, og vores Web-ma-
ster Torben Bundgaard.
Til sidst vil jeg sige tak for et særde-

les godt og konstruktivt samarbejde

med øvrige medlemmer af Marstal
Sejlklubs bestyrelse. 
God sæson til jer alle!
Med disse ord vil jeg overdrage be-

retningen til generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen lørdag d. 4.
marts blev der budt på gule ærter og
glaseret skinke.
40 medlemmer havde meldt sig til

gule ærter og 10 til glaseret skinke.
Frivillige fra Lars’s madhold sørgede

for menuen. 
At det blev til to retter skyldtes nok

Lars’s ulyst til smagen af gule ærter.
Det viste sig, at han havde flere »lidel-
sesfæller«, der foretrak glaseret skinke.
Så serviceniveauet fik af denne grund
et ekstra lille pift.
Forberedelserne startede allerede

fredag kl. 9.00 under Lars’s kompeten -
te vejledning. Oksekødet blev sat over
at simre på komfuret tilsat diverse sup-
peurter og væske i passende mæng -
de. Målet var 20 liter suppe.
Den 4 kg skinke røg ligeledes på

komfuret for gennemkogning. Samti-
dig klargjorde resten af madholdet den
anseelige mængde grøntsager og kar-
tofler, der hørte til de to retter.
Herefter gik madholdet på en mid-

lertidig afmønstring. Dog var Lars 6

timer efter på vagten igen for at slukke
for suppen.
Lørdag gik et reduceret madhold

igang igen. Fedtet skulle skummes af
suppen, suppeurterne fiskes op og nye
grøntsager samt de gule ærter tilsæt-
tes, kartofler og grøntsager koges og
skinken glaseret og i ovn. Jens mødte
endvidere op med anseelig mængde af
klargjort medister og nakkekam – prik-
ken over i’et til de gule ærter. 
Og så var der sovsen til den glase-

rede skinke, hvor undertegnedes evner
ikke rækker til beskrivelse af proces-
sen bag.
Ved borddækningen og servering fik

madholdet hjælp af flere aktive med-
lemmer, ligesom mange også trådte til
med afrydning og opvask, da aftenen
sluttede – tak for det.
Den kulinariske succes? Tja, der blev

jo spist op. Så madholdet ta’r det som
et godt tegn.

Med venlig hilsen
En »vandbærer« på madholdet

Knud Bøttiger

Middag efter generalforsamlingen

Husk at se på 
Marstal Sejlklubs hjemmeside 

for at følge med omkring klubben,
den bliver jævnligt opdateret.
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SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

Vi har cykeludlejning 
på Marstal Havn – ring og 
bestil på tlf. 62 53 14 77

B E NZ IN  O G  K IO S K
Nørremark Cykelforretning

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

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

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.

Lørd. 08-14
Juli/august:
Sønd. 10-13

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

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

Jagtvej 8 · DK-5960 Marstal
Tlf. +45 62 53 37 20 · Fax +45 62 53 37 21
E-mail: jkr@mail.dk

Snedker- og tømrer- og
glarmester-arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler

KIRKESTRÆDE 2-4 · MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

ØENS STØRSTE BUTIK

Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Marstal

 

OK støtter lokalt
Tanker du hos OK, støtter du M.I.F. med
gode kontanter til deres arbejde. Kom og
få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til
M.I.F., hver gang du tanker hos os.

Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg 

i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på 

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort,  ID-
kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Gratis OK’thellolagkage
Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg
med en gratis OK’thellolagkage til de
første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag 
kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en 
pølse samt en forfriskning.

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL
(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)TANK I 24 TIMER

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag  . . . . . kl. 800-1900

Lørdag - Søndag  . . . . . kl. 800-1800

Bageren åbner alle dage kl. 700

Skovgyden 24 • Marstal • Tlf. 29 65 48 21

www.frunoergaard.dk

POUL-JØRGEN KOCK
Skovvejen 5 · 5985 Søby Ærø · Tlf. 61 72 36 35 

E-mail: p.kock@stofanet.dk | www.ærø-polsterværksted.dk
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Referat fra generalforsamlingen
Referent: STEFFEN BACH/LEIF ØSTLUND

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:
Leif Østlund – Lasse Kjærgaard – Jens
Lindholm – Steffen Bach – Kjeld Hen-
riksen – Sonnich Sonnichsen – Hen-
ning Bager.

Fraværende: 
Torben Kyhl – Jesper Christensen –
Lars Madsen. 

Dirigent:
Søren Vestergaard.

Valg af dirigent
Søren Vestergaard blev valgt uden mod-
kandidat.
Dirigenten konstaterede at general-

forsamlingen var indvarslet i tide gen-
nem annoncer i Ugeavisen og på vores
hjemmeside, samt at generalforsamlin-
gen var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Årsberetning vedlagt fra Formanden
inklusive kran/plads udvalget, sejlads-
udvalget og ro-afdelingen.
Årsberetningen blev godkendt.

3. Kassereren forelagde regnskabet
Regnskabet blev godkendt efter en
de  taljeret gennemgang af Jens Lind-
holm.
Regnskabet vedlagt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen henstillede at kontingentet
forblev uændret, hvilket blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Leif Østlund, Kjeld Henriksen, Jens
Lindholm samt Steffen Bach var alle-
sammen på valg og ud af denne grup -
pe var Steffen den eneste som ikke
ønskede at genopstille. Bestyrelsen 
foreslog at Henrik-Claus Henriksen

overtog pladsen efter Steffen og han
blev sammen med Leif, Kjeld samt
Jens valgt uden modkandidater. 
Henning Bager, Sonnich Sonnich-

sen, Torben Kyhl og Lasse Kjærgaard
fortsætter i bestyrelsen til næste gene-
ralforsamling.

6. Valg af suppleanter
Jesper Christensen havde meddelt be-
styrelsen at han ikke ønskede genvalg,
hvorimod Lars Madsen var villig til
genvalg for endnu en periode. Besty-
relsen forslog Laurits Nielsen som er-
statning og blev begge valgt uden
modkandidater.

7. Valg af revisorer
Evan Søndergaard samt Helmuth An-
dersen blev begge genvalgt uden mod-
kandidater.

8. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget no -
gen forslag til generalforsamlingen.

9. Eventuelt
Formanden tog ordet og benyttede lej-
ligheden for at udnævne to nye æres-
medlemmer i foreningen, æren tilfaldt
Niels Erik Kjøller Pedersen samt Poul
Haase, som hver især har ydet en fa-
belagtig indsats for hhv. sejlklubben
samt Ro-afdelingen.
Formanden gav en kort opdatering

mht. forpagter-situationen af klubhuset
henover sommeren og desværre var
der endnu ikke kommet aftale i hus.
Såfremt en sådan ikke falder på plads
inden 1. april, vil sejlklubben blive lejet
ud til medlemmer under de normale
vilkår.
Tommy Christensen stillede spørgs-

mål til status for opgraderingen og re-

paration af kranpladen og her kunne
Sonnich berette at projektet var klar til
at starte. Rensepladsen ville blive lavet
henover sommeren og arbejdet på op-
halerpladsen samt bolværket ville be-
gynde slut oktober/start november med
planlagt færdiggørelse i marts 2018.
Søren Vestergaard efterlyste anek-

doter fra »de gode gamle dage« hvor
Ærø Rundt blev sejlet i to etaper, med
en overligger og dertilhørende pas-
sende fest i Søby. Hvis medlemmer
skulle ligge inde med sjove historier
eller måske endda billeder, ville han
meget gerne høre og se dem da de
ville kunne bruges i en fremtidig publi-
kation.
Herefter tog Leif igen ordet og tak-

kede alle deltagerne og sluttede af med
et 3-foldigt leve, hvorefter bestyrelsen
trak sig tilbage og konstituerede sig.

Konstituering blev som følger:
Formand: Leif Østlund
Næstformand: Lasse Kjærgaard
Kasserer: Jens Lindholm
Sekretær: Lasse Kjærgaard
Ro-afdelingen: Leif Østlund
Sejladsudvalg: Torben Kyhl
Klubhus: Kjeld Henriksen
Ungdom- og 
optimist: Vakant
Kran/plads: Sonnich Sonnichsen

Øvrige medlemmer:
Henning Bager
Henrik-Claus Henriksen

1. Suppleant: Lars Madsen
2. Suppleant: Laurits Nielsen

Indkommer ingen kommentarer be-
tragtes referatet som godkendt, hvilket
bekræftes ved underskrivning ved
næste mødes begyndelse.

Sæt dig derfor gerne til tastaturet og giv
dine gode oplevelser videre til inspiration
og glæde for os andre.

Du skal ikke selv begynde at »sætte bladet
op«. Skriv blot lige ud af landevejen, helst i
Word.

Fotos vil vi gerne have »rå« i højest mulig
opløsning. Altså lige fra dit kamera. Husk
gerne billedtekster, så vi kan placere dine
fotos i forhold til teksten.

Er du ikke meget for det »skriveri«, skal du
bare kontakte os, så finder vi ud af det!!

Sendes til: ballonen@outlook.dk

Redaktørerne mangler 
nye spændende artikler 
– med gode fotos!
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v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
www.aeroeautocenter.dk

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...

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 - harris@c.dk - www.entreprenør-ærø.dk

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

Malermester 
JAN PETERSEN
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og 

skiltemaler
● Salg af Dyrups 

produkter
● Uforpligtende 

tilbud
● Udlejning 

af lift

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 62 53 19 26

ÆRØ
AUTO-CENTER

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

Skolegade 1, 5960 Marstal

Lystbådeafdelingen:

Prinsensgade 8

Telefon 62 53 10 72
mail@soassurancen.dk
www.soassurancen.dk

Søassurancen
Danmark
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Renovering af dokhavn
1. Ny miljørigtig vaskeplads 
med sandfilter

2. Mastehus/Ro afdeling

3. Ny lavbro i træ

4. Nyt Brodæk i træ

5. Ny Mastekran

6. Nyt længere og bredere
dok hul – eksisterende ses 
i rødt

7. Ny spunsvæg

8. Bro 7

9. Traktor garage 
(eksisterende)

10. Container (eksisterende)
11. Affaldsplads (eksisteren  de)

12. Ny gangsti

13. Gammel gangsti (fjernes)

Industrivej 5 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 11 21 · www.jsxl.dk

Vinteraktiviteter
Hver mandag og onsdag mødes en lille flok mænd og gør alle robåde forårsklar. Disse arbejds-
dage afsluttes med en velfortjent frokost fra Jens`s Catering.

Kvik repareres i bunden og en ny bænk er under opbygning.
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Leje af byens
bedste festlokale
(150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes til privat -
fester og arrangementer i medlemsregi.

Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55

Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.

HUSK

det er gratis
at skifte til os*

RISE SPAREKASSE
Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk
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EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT EFTF.

H. C. Christensensvej 2, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 21 27 · www.ebbe-marstal.dk

Murerfirmaet

POUL ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71 · www.murerfirmaet-peh.dk

Tank
 

benz
in og

 dies
el

med
 Dan

kort

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

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

Rundt Kap Horn
Den 16. november inviterede Marstal Sejlklub på en sejltur
rundt Kap Horn. Interessen var stor ca. 50 personer påmøn-
strede, sammen med langelænderen og sejlerskribent Søren
Stridsholt – en imponerende russisk firemastet bark STS
Sedov. Verdens største sejlskib
Skibet sejler som skoleskib, men det er også muligt at

være medsejler i en kortere periode, og aktiv deltage i arbej-
det og livet om bord.
Søren Stridsholt delte levende ud af sine oplevelser, med

masser af billeder, film og lyd fra livet ombord.
Vi blev alle ført rundt Kap Horn, vejret var fint, der var ingen

søsyge, men måske var der en lille smule misundelse blandt
os tilhørere. 

Med Finn Jakobsen på Grønland
Omkring 50 mennesker var mødt op til et foredrag omhand-
lende sejlads på Grønland. Det var et spændende foredrag,
som varede over 3 timer, kun afbrudt af en kort øl-pause.
Finn formåede at fange alle deltagernes opmærksomhed
under hele foredraget. Han lagde ud med at fortælle lidt om
Grønlands historie, derefter gik han videre til selve sejlads-
delen, hvor vi blandt andet hørte om hvordan man navigerer
i det grønlandske farvand. Til sidst sluttede han af med dy-
relivet på Grønland. 
Det var en vellykket aften, og Finns fortællinger var kryd-

ret med mange flotte fotos. 

Madklubben
Et af de nyeste tiltag i Marstal Sejlklub er deres madklub!
Madklubben afholdes en gang om måneden i Marstal Sejl-
klub. Formålet med madklubben er at have en hyggelig
aften med god mad og livlig debat. Menuerne kan variere
lige fra det franske gourmet-køkken til tykke ærøske pande-
kager. 
Der er plads til alle, og de eneste få krav du skal opfylde

for at være med er følgende: 

● Dit cpr-nr skal slutte med et ulige tal.
● Samt du skal love IKKE at snakke færgepolitik.

Ny medarbejder
Vores nye praktikant: Lars Jepsen.

Arbejdsopgaver er alt forefaldende praktisk arbejde – her -
under sørge for kaffe til redaktionen!

12 meter sejlads - CLASSIC 12mR Info

Hvis man er fasineret af de gamle classic sejlbåde ,så er der
mulighed for at opleve dem på nært hold. De samles i Dyvig
den 26. juni og 27. juni til træningsejllads på fjorden.

Den 28. juni sejler de samlet fra Dyvig til Glückburg hvor der
sejles EM på Flensborg Fjord d. 29. juni til 2. juli.

OBS: Der ligger en flot film fra Dyvig i 2015 på sejlklubbens
hjemmeside under LINK :12mR tun op Dyvig 2015.
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THIELE
ÆRØ

KONGENSGADE 31A · 5960 MARSTAL
TLF. 6536 2020 · MARSTAL@THIELE.DK

0,- RENTER   
0,- GEBYR
0,- UDBETALING

THIELE
LAVPRIS
BR I LLER

INKLUSIV GLAS I DIN ENKELTSTYRKE OG GRATIS 
SYNSPRØVE. FÅS OGSÅ MED FLERSTYRKEGLAS.
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Båden står på land, og der blæser en
bidende kold vind fra øst.
Et godt tidspunkt at tænke tilbage

på sommerens oplevelser og lægge
planer for den forestående sæson. 
Udgangspunktet for sidste års som-

mertogt var Folkemødet på Bornholm,
og det bliver det igen i år. Vi sejler igen
til Tejn, der ikke er noget fund i ople-
velser og kulinariske tilbud, men det 
er en solid havn med en flåde af er-
hvervsfiskere, som har sikret at den i
modsætning til flere af havnene på
Nordbornholm, er åben selv ved dår-
ligt vejr, hvor man jo kan have særlig
glæde af at komme i læ. De mere ud-
satte havne lukkes med sluseporte ved
dårligt vejr for at beskytte de både, der
er kommet i havn.
I forhold til Folkemødet har Tejn en

ideel placering. Man er væk fra alt det
sjove og larmende, når man vil have ro,
og dog ikke længere væk, end man
kan komme hjem fra løjerne på cykel
på under en halv time.
Folkemødet, der trækker os til Born-

holm igen til sommer var en stor og
meget fornøjelig oplevelse. En holdnin-
gernes markedsplads, hvor politiske
ideologier faldbydes side om side med
veganer guf og højere læreanstalter,
der er ude for at indfange nørder. Der
er hundredevis af tilbud: 
Politikere, som man i TV havde fået

indtryk af ikke kunne være i stue sam-
men, der drøfter hvad de kan blive
enige om over en kop kaffe. Meget ta-
lende filosoffer, der diskuterer med ud-
viklere af kunstig intelligens om hvor -
vidt computere på et tidspunkt skal
have stemmeret. 
Midt i det hele møder man så Mo-

gens Lykketoft, der som det venlige
menneske han er, er ved at vise Pussy
Riots fra Rusland rundt mellem de
mange tilbud om deltagelse i den de-
mokratiske proces. Han håber nok, at
Putin hører om det. Mogens Lykketoft
holdt i øvrigt et blændende foredrag
om udfordringerne i hans daværende
job i FN.
For at skabe overblik over de mange

tilbud udgives en folkemødeavis, som
kan danne udgangspunkt for ens prio-
ritering af de fire dage, som mødet
varer, for man kan selvsagt ikke nå det
hele. Lilian, min hustru, valgte den sy-
stematiske og prioriterede tilgang til
oplevelserne, og fik mange fuldtræffere
ud af det, hvor jeg snarere drev med
strømmen og stak hovedet ind, hvor
jeg kom forbi noget, der lød eller så
spændende ud. Jeg havde nok flere
nittere, men til gengæld lod jeg mig ind
imellem positivt overraske og udfordre

på mine fordomme om dem, jeg ikke
stemmer på.
Der er også rig mulighed for at falde

i snak med andre festivaldeltagere
blandt andet ved de mange spise- og
udskænkningsteder. Som på en mu-
sikfestival med flere scener falder
snakken først på hvad man har ople-
vet, og hvad man har tænkt sig at op-
søge, og derpå kan det hurtigt blive en
berigende snak om indholdet i oplevel-
serne.

Ud over Folkemødet har Bornholm
meget at byde på: både en enestå-
ende natur og et væld af kulturelle til-
bud, så der er nok til en uge mere, når
man først er kommet på de kanter, og
så er det jo rart at have hotelværelset
med hjemme fra.
Folkemødet ligger i år fra den 15-18

juni, og vi sejler fra Marstal en uges tid
før. Hvis nogen har lyst til at gøre os
selskab, vil det være hyggeligt.

Lilian og Jørgen, Venus

Tur til Bornholm

Husk Skibskisten
Vi har stadigvæk plads til en masse opslag
under vores køb/salg sektion: Skibskisten!



14 MARSTAL SEJLKLUB

kloakmestrenes kvalitetskontrol

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje · Aut. kloakmester

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal
www.ommelmaskinstation.dk

Maskinstation
OMMELOMMELOMMEL
MaskinstationMM

Sletning af septiktank

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Blue Riband Translations
v/ translatør, cand interpret., Vibeke Lykke Friis

Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81 · Mobil 61 321 321
www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbel-
hynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl · 

Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres · Fremstilling af kalechebøjler

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Sandpladserne 9, 5960 Marstal

29 66 20 59
kalechemageren@live.dk | www.kalechemageren.dk

Kvalitet og levering til tiden...

ÆRØ MØBLER
Lerbækken 5 · Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 99

Vestergade 10 · Marstal
Tlf. 62 53 13 86

� 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

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
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5700 Svendborg  Tlf. 63 14 69 00
www.deloitte.dk
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Hvad kan vi gøre  
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

Få et økonomitjek i Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig, så du får  
mere ud af dine penge? Hvis du vil  
spare penge på alt det daglige?  
Eller for at få din økonomi til at hænge 
bedre sammen?
 

I Sydbank Marstal får du en personlig  
rådgiver, som du kan stille alle de spørgs-
mål, du vil, om din økonomi. Og vi har også 
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
 
Ring til Allan på 74 37 91 22 og book et 
økonomi-tjek.

95
48

.0
11

2

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg 

Ring på 74 37 91 22 og book

et økonomi-tjek.

Af SUSANNE PILEGAARD

I 2014 købte Søassurancen Prinsensgade 6 og flyttede del-
vis forretningen i 2015 og fuldt ud her i starten af 2017. Byg-
ningen var i mange år Danske Banks hovedsæde på Ærø.
Da bygningen blev til salg og Peter Lund skønnede at lo-

kalerne på hjørnet af Havnegade og Prinsensgade blev for
trange, overtog man bygningen. Danske Bank lejer et lokale
til møder med lokale kunder. 
Søassurancen har siden 1876 holdt til i Marstal og siden

1905 i den flotte bygning ved havnen. Bygningen i Prinsens-
gade er ikke mindre smuk, man skal dog lidt »op« i højden
for at få den samme udsigt. De sidste 3 år har den gennem-
gået en omfattende, men skånsom renovering, der har be-
varet mange af de oprindelige arkitektoniske træk, ombyg -
ningen forventes færdig i starten af 2017. 
Bygningen er tegnet af arkitekt Jens Andres Jensen fra

Svendborg og opført i perioden 1915-1917. Samtidig med
bygningens 100 års jubilæum har Peter Lund 20 års jubi -
læum, så mon ikke det skal fejres.
I virksomheden er på Ærø ansat 11 medarbejdere + 2 nye

på vej, samtidig arbejder 3 personer uden for øen. 13.000
lystbådekunder og 700 erhverskunder i Danmark, Norge og
Sverige. Man behandler ca. 4-500 skader årligt. Søassuran-
cens samarbejdspartnere er Tursejlerne og GF forsikring.
Peter Lund opfordrer sejlere både gæster og lokale: Kig

ind og få et godt tilbud over en kop kaffe!!

Søassurancen i nye lokaler



Vores sommerferie 2016
Af SUSANNE PILEGAARD

Vallensbæk Havn. Virkelig hyggelig følte vi var i svensk farvand. 10 min. på cykel og vi var ved S-tog og Netto. Også Ishøj
og Brøndby havne er et besøg værd.

Omøs nye havn blev indviet. Det hele var utrolig flot renoveret. Her ses legepladsen. Vi kom lidt sent i havn og da var fest-
lighederne flyttet til Cafe Omø Perlen.



I Kalmar var der ikke bare dans på bryggen om aftenen, om
morgenen var der sågar yoga på bryggen.

En oase på vejen, her kunne man købe nyfanget, røget laks.

Konge over Norden Erik af Pommern viste os rundt på Vad-
stena Slot,

Vadstena Klosterkirke – imponerende, og ja det er rigtig nok:
et legehjørne til børn.

Veterantræf i Vadstena Volvo 544 alt incl.!

Kristianopel. Ægte svensk idyl, her er der dans på bryggen
fra kl. 19.00-21.00.
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Busser’s artikel fra »Ballonen 1985« 

Nostalgi 
– Ro i 45 år
Roafdelingen fylder den 11. august 45
år, idet Marstal Roklub blev stiftet den
11. august 1940. Starten var beskeden,
materiellet var nogle gamle både ind-
købt for et symbolsk beløb i andre klub-
ber og bådehuset en ældre barak uden
nogen form for installationer og uden
gulv. Men den første bestyrelse med
Helge Bøttiger i spidsen udviste et be-
undringsværdigt initiativ, så i løbet af 
få år var der indkøbt 4 nye både, og hu -
set havde fået, gulv, opholdsstue og om -
klædningsrum, med brusebad og toilet.
Aktiviteten var stor i disse år, der var

mange hold i Svendborg, Rudkøbing
og Ærøskøbing, ligesom der var week-
end-ture med alle både til Skovballe og
Birkholm, og også Ristinge Klint var et
yndet udflugtsmål. Den årlige kanin -
dåb var en begivenhed i byen. Som
regel startede det med kaproning, og
selv om det foregik i de tunge langturs-
både, blev der gået til sagen. Festlig-
hederne fortsatte i havnen med det
store vandpjaskeri – en begivenhed,
der var sikker på et stort publikum.
I adskillige år var der også en dyst

med Ærøskøbing Roklub på skift i de
to byer. Et år fandt vort hold på at kom-
binere det med en tur til Skovballe. Det
var ingen god ide, for søndag morgen
var det blæst op, så det blev en streng
tur til Ærøskøbing. Båden måtte tøm-
mes for vand på en af øerne, så der
blev ingen førsteplads ved den lejlig-
hed. Klubben havde et godt samar-
bejde med færgeselskabet. Var et hold
strandet i Rudkøbing eller på Strynø på
grund af blæst, fik vi båden med hjem
gratis, den udvej måtte mange hold
benytte sig af. 
En skønne dag duede det gamle

klubhus ikke mere, og man enedes om
at bygge et nyt ved frivillig arbejdskraft.

Huset kom op at stå, men den ned-
gang i roningen, der havde fundet sted
i perioden, var svær at komme over, så
da Sejlklubben også flyttede ud og
blev nabo, var det en både god og na-
turlig løsning at slå de to klubber sam-
men, da der altid har været et nært sam -
arbejde de to klubber imellem.
Morgenroningen er et kapitel for sig,

den har været i gang siden starten og
trives stadig i bedste velgående. Det er
roere mellem 30 og 70 år, der mødes
her for at få kondi og humør sat i vejret.
Et særligt bødesystem – udeblivelse 3
gange – koster en gang morgenkaffe.
Det skulle hjælpe på mødeprocenten,
men nogen gange morgenkaffe bliver
det dog til. Dette var nogle spredte be-
tragtninger fra mine mange år som
roer. Nu er 45 år jo ingen alder, så jeg
vil ønske, at der stadig må være inter-
esse for rosporten i Marstal, så afde-
lingen stadig vil bestå og måske endda
vokse sig større i årene fremover.
Denne artikel gir os anledning til at 

efterlyse Ærø Rundt i »gamle dage« da
en dag ikke var nok, men der var over-
natning i Søby. 

Roafdelingens 
årsberetning 2016
Ro-sæsonen 2016 startede i april og
sluttede i november, lidt mere end seks
måneder ialt. Det har igen været en god
sæson med mange ture. Vores medlem-
mer har roet 14.825 km (8.057 sømil) på
375 ture, til sammenligning med 2015,
hvor vi roede 13.667 km (7.428 sømil)
på 326 ture. Men resultatet er det 3.
bedste indenfor de sidste 10 år.
En roer har fået en guld-åre for at

have roet mere end 1.500 km og ikke
overraskende blev det atter igen Poul
Haase med 1874,5 km. Sølv-åre for at
have roet mere end 1.000 km er uddelt
til Lone Foght med 1033,0 km og Jens
Kristian Jensen med 1172,5 km. 

Poul Haase er desuden igen blevet
kåret som årets roer og tildelt et sølv-
bæger for sin indsats. Poul har roet
mest, han har instrueret vores nye roe -
re sammen med Lone og har holdt kur-
sus for nye styrmænd. Poul er fortsat
den drivende kraft, når det gælder at
samle rohold og komme ud på vandet,
når vejret tillader det. 
Åbent hus blev afholdt lørdag den

30. april og der mødte næsten 10 nye
kandidater frem, og mange »gamle«
medlemmer. Kaffe, the og hjemmebag
lokkede et 20-tal af de erfarne roere til
arrangementet. 
Vi har i 2016 været på to ro-langture.

Sidst i juni, den 24-26, roede 13 med-
lemmer med Faaborg som base i to
fire-årers robåde og en to-årers, til
Bjørnø og Dyreborg (14 km) og dag 2
til Nabbe Strand (13 km). Masser med
dejlige kager, kaffe og the. Lars Jepsen
og Torben Bundgaard deltog som hof-
mester og indkøber og helt uundvær-
lige støttepædagoger.
Den anden ro-langtur gik til Hader-

slev Fjord i midten af august. 9 roere
fordelt på to robåde fik 2 skønne dage
på fjorden med overnatning i hytten
ved Årøsund (18 km). Tak til Gunhild for
arrangementet og mange ønsker om
gentagelse i 2017. 
Lige før turen til Haderslev sørgede

Lone for, at vi fik mulighed for at købe
nye T-shirts til medlemmer af ro-afde-
lingen. Pæne sorte trøjer med teksten
»Marstal Roerne« i lyseblåt på ryggen,
indkøbt hos Sportigan Ærø og til en
meget fornuftig pris. Tak Lone. 
En anden form for langtur blev gen-

nemført i starten af juni. Ærø Rundt på
en dag, fra kl. 4.30 om morgenen til 
kl. 17.00 om aftenen ialt 65 km. Vores
dygtige damer Gunhild, Lone og Lykke
klarede turen i KLIK på en dag, hvor
vejret var pragtfuldt og vinden omkring
de 2 m/s på hele turen. Stor respekt fra
os andre.
Den første onsdag i august plejer vi

• RO BALLONEN Billeder og tekst: LEIF ØSTLUND

Kageopskrift
På »utallige« opfordringer er her opskrift på æblekage fra generalforsamlingen.

Til ca. 8 personer:
75 g mandler
1 tsk vaniljesukker
250 g smør/ margarine
210 g sukker
5 æg
250 g mel
1 tsk bagepulver
3-4 æbler
Sukker til drys

Hak mandler groft, skræl æblerne og skær dem i både.

Rør sukker og smør hvidt og skummende, tilsæt æg et af 
gangen og rør grundigt efter hver.

Bland mel, vanijesukker og bagepulver og sigt det i dejen.
Røres helt glat.

Smør en form og læg lagvis æble og dej.

Kagen drysses med sukker og mandler.

Bages ved 180 grader varmluft eller 200 grader alm. i ca. 
45 min.
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STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelserie under navnet »Sta -
fetten« med det formål, at få nogle forskellige personer til at yde et bidrag
til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv – der er frit slag. Det kan være
tur- og rejseberetninger – nye såvel som gamle, betragtninger vedrørende
sejlklubben og dens fortid/fremtid, oplevelser på havneområdet, sø mands -
historier, spændende kapsejladser, gør-det-selv pro jekter på båden eller
noget helt andet så længe det holder sig in denfor emnet sejlads/sejlklub/
øhav. 

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!

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.

Næste skribent, der bedes indsende sit bidrag til Ballonen er:

SIGURD BUCH KRISTENSEN

at mødes med Rudkøbing Roklub (RR)
på Strynø, lige ved den gamle mølle,
men vejrforhold gjorde at vi blev nødt
til aflyse turen. 
Det er nu 5. gang vi mødes med RR

til en »venskabsdyst« i kaproning i star -
ten af september. I år skulle vi dyste i
Rudkøbing, samme weekend, som der
blev holdt maritimmarked. Der var til-
meldt 25 deltagere fra Marstal til at ro,
heppe, spise og bo i RR klubhus. Rej-
selogistikken blev løst ved hjælp af
egne både (Thor, Pianki, Matte og Vita-
min) og enkelte tog bil og færge. Kon-
kurrencen blev påvirket af meget kraf -
tig vind og materiale, der ikke var helt
i orden. Men efterfølgende festede 
vi sammen. Først kaffe og kager om 
eftermiddagen og så middag, præmier
og hygge til langt ud på natten. Efter
morgenmad sejlede de sidste marstal-
lere hjem. På gensyn i Marstal i sep-
tember 2017.
I årets rævejagt deltog ro-afdelingen

med 3 robåde (Succes, Busser og
Mac) og 15 roere. Succes fik flest point
og præmie. Det hele blev efterfulgt af
en festaften i Sejlklubben, hvor vi fra
Ro-afdelingen igen stod for det prakti-
ske, såsom borddækning, salg af drik-
kevarer og ikke mindst oprydning.
Vi fik ikke gennemført nogen måne-

skinsroning i 2016. Men dette er et dej-
ligt arrangement og en smuk oplevel -
se, som vi skal prøve at gennemføre
hvert år.
Der var 11 forskellige roklubber, som

gerne ville besøge os og ro i vores dej-
lige rofarvande. 6 af dem aflyste i sid-
ste øjeblik på grund af vejrforholden.
En klub var en hel uge på og rundt Ærø
med base og overnatning i Marstal.
Der er mange der har gode ro-oplevel-
ser i det sydfynske øhav. 
Den første torsdag i hver måned hol -

der vi Ro-klubaften, hvor vi kan mødes
og drøfte ting i relation til roafdelingen,
udbytte informationer og hygge os
sammen. I sommerperioden holder vi
grill-aftner på pladsen nord for Sejl-
klubben. Udenfor sommerperioden har
vi mulighed for at bruge sejlklubbens
lokaler til vores ro-klubaftner. Vores
medlemmer har på skift kokkereret og
serveret dejlige menuer, nogle gange
har vi fået leveret mad udefra, og alle
har sørget for en hyggelig stemning og
godt samvær. Det er mit indtryk at dis -
se aftner er med til at give roafdelingen
et vigtigt socialt indhold.
Udenfor ro-sæsonen har vi fortsat et

hold meget aktive medlemmer, der gen -
nemgår vores ro-materiale og ro-loka-
ler og sørger for at istandsætte disse i
vinterhalvåret. Holdet der vedligehol-
der er fortsat Torben Bjørn Christian-
sen, Torben Bundgaard, Torben Kyhl,
John Kristensen, Ib Rasmussen, Paul

Røssel, Peer Borge og jeg selv. Vi mø -
des to gange om ugen, knokler et par
timer og herefter samles vi i vores
»viden-center«, hvor vi diskuterer den
lokale politiske situation og fortæller de
seneste vittigheder. Stort tak til alle for
jeres bidrag! Et særligt tak til Jens Kri-
stian Jensen for hans besøg og leve-
rancer fra Jens Catering. Dejlige fro -
kostoplevelser fra Rise!
Vi har fået 5 nye medlemmer i 2016:

Gunhild Hall, Didde Jensen, Maja Kjær,
Susanne Larsen og Lissi Winfeld-Lund.
Antal aktive medlemmer ligger fortsat
tæt på de 60 og det er vi meget stolte
og glade for.

Til sidst vil jeg sige tak for et særdeles
godt og konstruktivt samarbejde med
øvrige medlemmer af Marstal Sejl -
klubs bestyrelse. 

God ro-sæson til jer alle!
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2017

BAGSIDEFOTO

3 særdeles aktive roere: 1 guld- og 2 sølvmedaljer – Lone Foght, Poul Hase og Jens Kristian Jensen.

BESTYRELSESMØDE 2017

SE PÅ HJEMMESIDEN

� 25. marts: Demonstration af fliserengøring
� 1. april: Oprydning på pladsen
� 2. april: Standerhejsning
� 1. april: Starter morgenroning ti/to kl. 6.30 og 
formiddags roning kl. 10.00 – alle ugens dage.

� 29. april: Åbent hus i ro-afdeling
� 27-28. maj: Kortstyrmandskursus
� 3.-4. juni: Pinsetur
� 16.- 18. juni Ro-tur til Nakskov

� 24. juni: Ærø rundt
� 2. august: Ro-træf på Strynø
� 11.- 12. august: Ro-tur til Haderslev
� 9.-10. september: Kaproning mod Rudkøbing
� 7. oktober: Rævejagt – bemærk ny dato
� Birkholmstur – se i ugeavis!
� Roklub-aftener: 6/4 – 4/5 – 5/10 – 2/11 – 24/11
� Grill-aftener: 1/6 – 6/7 – 3/8

Industrivej 5 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 11 21 · www.jsxl.dk


