
Indhold:
Lederen side 3
Vagtskifte på Ballonen side 5
Nye Ballonskippere side 5
Generalforsamling 2015 side 7

Ny flydebro side  8
Ro Ballonen side 11
Ærø Sejlforening side 13
Mindeord side 13
Stafetten side 14231. ÅRGANG

APRIL - 2015NR.

BALLONEN

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

Toftebroen bliver testet – ikke alle har fået »sø-ben« endnu. 
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ÆRØ BRAND Pantone 368

ÆRØ BRAND Pantone 370

ÆRØ BRAND Pantone 354

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

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

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

� 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

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
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LEDEREN – APRIL 2015

DEADLINE for 
BALLONEN nr. 3, 2015 er: MIDT I JUNI

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer januar, april, juli og 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: 
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04.
Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33.
ballonen@outloook.dk

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk
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Sekretær:
Steffen Bach, Brøndstræde 7, 5960 Marstal, 
tlf. 20 85 88 55 / 62 53 37 57

Øvrige bestyrelse:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14. 
Jesper Andreassen, 20 78 55 23.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50.

Suppleanter:
Lars Madsen og Jesper Christensen.
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Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.
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Optimist- og juniorudvalg:
Jesper Andreassen (formand), tlf. 20 78 55 23.
Jesper Eigaard, tlf. 29 82 18 46 og Mads Larsen.
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Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen.

Roudvalg: 
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44, leif.oestlund.marstal@gmail.com
Winnie Christiansen, Torben B. Christiansen, Poul Haase, 
Torben Bundgaard.

Klubhusudvalg: 
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28, 
Henning Boye, Lars Madsen, Per »Maler« Andersen.

Festudvalg:
Laila Eriksen, tlf. 62 53 19 56, 
Anne Stjernholm, Joan Meirum, Helle Andersen.

Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 24 98 78 01, Lars Madsen, 
Sonnich Sonnichsen, Louis Thomsen, Bjarne Møller.

Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.

Medlemsblad:
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04. Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33.
ballonen@outloook.dk - Udbringning: Torben Bundgaard.

Parkudvalg:
Ledigt.

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:
Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf. 21 72 74 55.

Formanden har ordet
Af LARS KJELDGAARD

Så er det blevet forår, den milde vinter har forladt os, standeren er sat,
med andre ord en ny sejler sæson er begyndt.

Generalforsamlingen fandt sted d. 28. februar 2015. Den forløb rigtig
godt indtil vi nåede til sejlklubbens vedtægter punkt 8 nemlig ind-
komne forslag.

Der var kommet et skriftligt forslag fra Jens Weiss om indmeldelse i
Dansk Sejlunion. Dette gav anledning til den tilbagevendende debat
for og imod. Jens’ skriftlige forslag blev læst op således, at de frem-
mødte kunne høre om hvad, Dansk Sejlunion egentlig står for. Et med-
lemskab i Dansk Sejlunion koster lige knap 100 kr. for hvert aktivt
medlem/junior den samlede udgift vil derfor løbe op i ca. 25.000 kr. om
året. Der blev fra salen spurgt om familiemedlemmer havde en eller
flere stemmer, hvilket ikke tydeligt fremgår af sejlklubbens vedtægter.
Det besluttedes derfor at, der skal en ekstraordinær generalforsamling
til, hvor  man her beslutter, hvilke ændringer der skal tilføjes i vedtæg-
terne. Derefter skal der stemmes om det indkomne forslag. 

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive annonceret på hen-
holdsvis hjemmesiden og i ugeavisen.

Det er nu langt om længe lykkedes os at få en hjertestarter. Keld Hen-
riksen fra bestyrelsen kontaktede Foreningen »Kunsten at redde liv« i
Randers. Foreningen i Randers har kontaktet forskellige ærøske virk-
somheder, som har sagt ja til, at bidrage til en hjertestarter på lystbå-
dehavnen, og på denne måde lykkedes det, at samle penge ind til en
sådan. Jeg kan oplyse at Marstal Sejlklub selv har bidraget med 5000
kr, dette gør at 16 medlemmer bliver tilbudt et hjertestarterkursus.
Hjertestarteren bliver tilgængelig døgnets 24 timer, og skal hænge på
væggen ved sejlklubben i et opvarmet skab. Ved siden af kommer,
der et skilt op med navnene på de Ærøske virksomheder, som har
støttet projektet.

Anna og Susanne er i fuld sving med vores medlemsblad ballonen,
hvilket de klarer rigtig flot. De er meget imødekomne over for ind-
komne forslag/ideer, billeder, o.s.v. – Så kære medlemmer hold jer
ikke tilbage, hvis i går og brænder inde med noget, som i gerne vil 
viderebringe.

De fleste ved sikkert at arealet ved og omkring kranen er i meget ringe
stand. Som jeg nævnte ved generalforsamlingen arbejdes der kraf-
tigt på, at få gjort noget ved dette i samarbejde med havnen. Der ar-
bejdes på en model, som forhøjer fleksibiliteten af op-/isætning af
vores både og, som samtidig vil kunne holde udgifterne nede. Der -
udover tænkes der på, at imødekomme de miljømæssige krav til op-
samling af spulevand, der vil komme i fremtiden.

Husk at der kan købes nøgler til den gamle garage (værkstedet) for 
50 kr. ved formanden.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god sejlersæson.

Tak til alle vores annoncører, som gør det muligt 
at udgive vores klubblad.

STØT DEM – DE STØTTER OS!
Velkommen til nye annoncører:

Super Brugsens revideret · Ommel Maskinstation · fru Nørgaard
Malermester Jan Pedersen · Øens VVS Ærø a/s · Ærø Møbler

Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft eftf.
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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

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

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

• 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

Klosterplads 9
5700 Svendborg  Tlf. 63 14 69 00
www.deloitte.dk

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
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Eks-redaktøren har ordet:

Vagtskifte på redaktionen
Af MARIE KREUTER

I sidste nummer af Ballonen (og flere af de foregående) har
jeg søgt efter annoncesælgere eller gerne en ny redaktør –
og nu lykkedes det endelig, og det lykkedes endda rigtig
godt med en solid dobbeltbemanding i form af Susanne 
Pilegaard og Anna Høj. Hermed velkommen til et par dyg-
tige damer, der tilsammen har en bred berøringsflade i Mar-
stal Sejlklub og især har masser af ny energi – jeg glædes
over denne saltvandsindsprøjtning og håber, at medlem-
merne fortsat vil bidrage flittigt med billeder og tekst til Bal-
lonen på den nye email-adresse; ballonen@outlook.dk
Vagtskiftet betyder, at jeg fremover kan koncentrere mig

om mit arbejdsliv som selvstændig erhvervsdrivende og for-
håbentlig også om at sejle – min egen båd blev henvist til en
kummerlig tilværelse på land (og siden solgt), da jeg for et
par år siden startede eget konsulentfirma og fritiden der-
med blev lidt knap. Nu skal det forsømte indhentes og jeg
satser på, at starte med at deltage i Sejlklubbens pinsetur,
som jo har fået et flot comeback takket være Henrik.
Det blev til fem fornøjelige og spændende år siden mit

første blad, hvor Ballonen udkom med pink forside i stedet
for den velkendte marineblå. Jeg vil gerne benytte denne
anledning til først og fremmest, at takke medlemmerne for
jeres altid gode input til vores fælles blad, takke Troels/
Marna og trykkeri for et rigtig godt samarbejde, sparring og
især den evig flotte layout, tak til korrekturlæseren (min
mor…), tak til Torben Bundgaard for distribution i regn og
slud og altid rettidigt, og tak til bestyrelsen for suverænt
teamwork – og især tak til formand Lars Kjeldgaard for den
flotte (lilla?) buket jeg fik til den nys overståede generalfor-
samling. 
Og grunden til, at jeg lige fremhæver det med buketten er,

at da jeg mødte Lars for første gang for snart 25 år siden
havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at han
en dag ville overrække mig en buket blomster; vi mødtes
nemlig på skoleskibet Danmark - jeg var elev, og Lars højt-
råbende (og også dengang højtgrinende!) kvartermester, der
i den grad forstod at få sådan en flok teenagere ud af hæn-
gekøjerne og op i riggen i en rasende fart…

Nye Ballonskippere...
Vores første blad er gået i luften, og vi er meget spændte!
Baggrunden for skiftet er, at Marie, efter fem gode år, ønsker
at trække sig, og på den baggrund er vi blevet »headhuntet«
til at overtage posten. Det synes vi er en ære, og vi vil gøre
vores allerbedste for at føre vores gode klubblad videre.

Vi har ingen forudsætninger, men vores formand forsikrer
os om, at det er en nem opgave, da læserne er meget flit-
tige til at bidrage med gode indlæg.

Vi glæder os til at modtage beretninger om gode ture, ferie-
oplevelser, forslag til ture, sjove oplevelser, anekdoter osv.
Hvis I har nye idéer til bladet, er de meget velkomne.

»Vi« er:
ANNA HØJ: Jeg er på efterløn efter et langt arbejdsliv i Super-
Brugsen Marstal. Jeg nyder livet på havnen og kommer der
næsten daglig året rundt, men glæder mig mest til sejler-
sæsonen starter og vi kan slippe fortøjningerne, og sejle ud
i det skønne farvand vi har lige uden for »døren«. 

SUSANNE PILEGAARD: Jeg er pensioneret skolelærer og har haft
min vante gang på havnen, især som gast hos Lars i vores
Molich X meter. De sidste 2 år har jeg også været aktiv roer.

Ønsker du også din annonce opgraderet
til farver allerede fra næste nummer kan
det ske ved henvendelse til redaktøren på
ballonen@outlook.dk

1 farve = +15% + moms.
Komplette farver (4 farver) = + 40% + moms.

● OPGRADERING TIL  FARVER ●
Og husk nu:

Støt vore 
annoncører

– de støtter os!
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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

BENZ IN  OG  K IOSK
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

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

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
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Generalforsamling 2015
Af MARIE KREUTER

Lørdag d. 28. februar kl. 15.30 afhold-
tes den årlige ordinære generalforsam-
ling i Marstal Sejlklubs klubhus –
formand Lars Kjeldgaard bød på be-
styrelsens vegne velkommen til de 60
medlemmer, der havde afsat eftermid-
dagen.
Søren Vestergaard valgtes, som

vanligt, til dirigent, hvorefter forman-
den fremlagde sin beretning – specielt
fremhævedes et par hjertesuk, der var
bragt til torvs allerede på sidste års ge-
neralforsamling;
Masteteltet var i ringe forfatning,

men er nu strammet op og der bliver
bestilt en ny fast port, som forhåbent-
lig kan monteres i løbet af sommeren.
Belægningen på pladsen var blød –

dette er også udbedret med et ekstra
lag stabilgrus.
Vandregningen for klubhuset var

uforholdsmæssig stor, og der er derfor
monteret nye vandbesparende toilet-
ter, og i øvrigt også et puslebord. Ar-
bejdet er forestået af Keld Henriksen.
Flydebroerne var i meget dårlig stand

og blev kaldt decideret farlige – siden
har Winnie og Torben Christiansen do-
neret 100.000,- til nye flydebroer. Dette
fremkaldte stort bifald og her skal
endnu en gang lyde en STOR TAK for
den generøse gestus! Også TAK til roer-
nes flittige »chain-gang«, der trofast
mødes hver eneste tirsdag og torsdag
formiddag i vinterhalvåret, og bl.a. har
snedkereret et nyt, kraftigt pontonfæste
til de nye pontonelementer.
Festudvalget har nu igennem flere år

været uden formand, men det er nu
slut! Velkommen til Laila Eriksen, som
øjeblikkeligt lagde stærkt ud med en
kabystjans; gule ærter – der var til-
meldt knap 50 til spisningen efter ge-
neralforsamling, og det er vist rekord
her i nyere tid.
Efterfølgende fremlagde ro-afdelin-

gen og Optimist-/juniorafdelingen deres
respektive beretninger for 2014 – disse
kan, sammen med formandens, læses
i fuld ordlyd på vores hjemmeside www.
marstalsejlklub.dk. – Dog vil jeg lige
fremhæve, at ro-afdelingen havde sit
fjerdebedste resultat på 10 år, hvad
angår roede kilo meter (og sømil, som
ro-formand Leif Østlund lige fik tilføjet).
Regnskabet for 2014 blev aflagt af

kasserer Jens Lindholm, og kontingen-
tet for 2015 blev vedtaget uændret ba-
seret på sejlklubbens pæne årsresultat
og egenkapital. To store arrangemen-
ter i 2014 (Sommerfesten og Tursejler-
træf) har bidraget til det positive over-
skud, så hermed en stor tak til alle de

frivillige, der i den forbindelse knoklede
for Marstal Sejlklub!
Dernæst fulgte valg af henholdsvis

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
og revisorer – alle var villige til genvalg
undtagen Jens og Elisabet Kristensen.
Sidstnævnte takkede af efter 10 år i
Optimist-/Juniorudvalget heraf seks
som formand. Det har krævet en mas -
se arbejde, og Elisabet modtog bifald
fra salen og en smuk buket fra forman-
den som tak for sin flotte indsats!
Der opstillede kun to nye kandida-

ter til det efterfølgende valg; nemlig
Jesper Christensen, der blev ny sup-
pleant som erstatning for Jens Kristen-
sen. Og Jesper Andreassen, som vist
på forhånd var »headhuntet« til at be-
stride jobbet som Optimist-/Junior -
leder – her har han assisteret de sidste
par år, så arbejdet er ham langt fra
ukendt. 
Ved den efterfølgende konstituering

forblev de øvrige poster uændret.
Afslutningsvis fulgte punktet »evt.«,

hvor der var modtaget et skriftlig for-
slag fra Jens Weiss om indmeldelse i
Dansk Sejlunion – det gav anledning til
den tilbagevendende debat for og
imod. Det begynder efterhånden at
blive lidt enerverende, at høre de sam-
me argumenter igen og igen, og alle-
rede sidste år bekendtgjorde Jens, at
nu måtte vi have et konkret forslag
med deraf afstemning. 
I år var Jens på havet, så det blev

dirigenten, der forestod fremlægningen
af argumenterne i Jens’ detaljerede,
skriftlige forslag. Ydermere blev der
uddelt blade fra DS, så de fremmødte
kunne se, hvad paraplyorganisationen
egentlig står for – medlemskab koster
forøvrigt lige knap 100,- kroner for
hvert aktiv medlem/junior, så den sam-
lede udgift løber op i ca. 25.000,- 
Inden afstemningen blev der fra

salen spurgt om familiemedlemmer
havde en eller flere stemmer – ved
nærlæsning af vores vedtægter viste
det sig så desværre, at familiemedlem-
skab ikke eksisterer officielt… Dirigen-
ten skar igennem den efterfølgende
forvirring og erklærede, at der måtte en
ekstraordinær generalforsamling til –
her skal familiemedlemskabet, og dets
betingelser, tilføjes vedtægter, og så
skal der selvfølgelig stemmes om for-
slaget. Den ekstraordinære generalfor-
samling forsøges afholdt inden som -
merferien.
Ved halvseks tiden overtog forman-

den igen ordet og – med det traditio-
nelle trefoldige leve – blev generalfor -

samlingen erklæret for tilendebragt.
Kassereren var i det gavmilde hjørne
og der blev tildelt de fremmødte med-
lemmer endnu en øl mens maden sim-
rede færdig ude i kabyssen.
Efter generalforsamlingen, blev der

traditionen tro budt på gule ærter, som
festudvalgets nye formand Laila Erik-
sen stod for. Der var ca. 50 til spisning
og ved fælles hjælp blev der dækket 3
lange borde, stearinlysene blev tændt
og duften af gule ærter spredte sig fra
køkkenet. Laila sørgede for at alle blev
godt mætte, ærterne blev behørigt
skyl let ned med øl og snaps. 
Til slut var der kaffe og småkager.

Det var en hyggelig aften med god
stemning.

Formanden bruger overheadprojek-
tor til fremvisning af de forskellige
forslag til forbedret kranservice. Det
endelig valg er faldet på »Ferrari-
modellen«, som tilgodeser flest mu-
lige inden for rimelige økonomiske
rammer – faktisk vil kun to medlem-
mers både ikke kunne søsættes
med den løsning. 
Vores gamle kran vil fortsat servi-

cere ca. 80% af bådene (0-5 tons)
mens de øvrige (op til 12 tons) frem-
over kan søsættes af Redningskorp-
set fra et nyt forstærket område syd
for det eksisterende optagningshul
– spunsen i hullet er i god stand, så
det udvides blot i længden af hen-
syn til de længste både.
Alt dette vil tidligst ske i efteråret

2016, da ting som bekendt tager tid
– formanden nævnte dog, at dialo-
gen med såvel kommune og havne-
foged havde været ganske positiv,
og at der var fokuseret på en lang-
tidsholdbar løsning med bl.a. miljø-
station til spuling og et forstærket
område til en evt. kommende ma-
stekran.
Yderligere kunne formanden for-

tælle, at bestyrelsen havde beslut-
tet, at klubbens traktor fremover kun
må køre på havnen inkl. Havnegade,
som står overfor at få status som
havneareal. Ligeledes blev Sonnich
Sonnichsen budt velkommen som
ny kranmand – der er i øvrigt valgt
en fremtidig kranløsning, der undgår
fordyrende certificering af vores
kranfolk.
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Vi har fået en ny flydebro, der blev indviet i forbindelse med
standerhejsningen den 22. marts 2015. Efter en navnekon-
kurrence blandt romedlemmerne fik broen navnet Tofte-
broen, med relation til Toftevænget og Søndertoften. Den
røde snor blev elegant klippet over af Mads Andreassen,
søn af den ny leder af Ungdoms-afdelingen Jesper Andre-
assen. Den gamle flydebro er blevet solgt til Jørgen Fabri-
cius, der vil bruge den ude ved Kleven. 
Gennem mange år har den 30 år gamle bro langsomt

krævet større og større vedligeholdelse og da det stod os
klart at kun en gennemgribende renovering kunne holde liv
i den, nedsatte vi et 3-mands hold til at undersøge, hvilke
muligheder der fandtes til at erstatte flydebroen med en
tidsvarende løsning. Vi søgte på Internettet og fandt nogle
alternativer, der så interessante ud. Vi kontaktede nogle ro-

klubber i Sønderjylland og besøgte Graasten og Augusten-
borg, for at få del af deres erfaringer med EasyFloat flyde -
broen, der er den mest benyttede flydebro her i landet. Der
var enighed i det lille udvalg, at den ny bro skulle bestå af tre
sektioner med en total længde på 18 m og med en bredde
på 2,4 m. Flydebroen benytter seks ankere og ankerkæder,
og benytter kun pæle inde ved landfæstet, så vi kan komme
til broen på begge sider uden at vores årer kommer til at
ramme pælene. Det gamle landfæste er udskiftet med et nyt
i træ, som roafdelingen selv har bygget og etableret. Der
blev indhentet tilbud på flydebroen fra NBC Marine i Middel-
fart og finansieringen blev klaret ved hjælp af et stort tilskud
fra to roere fra Toftevænget og et tilskud på 10.000 fra Ærø
Brand. Resten af beløbet er klaret af Marstal Sejlklub.
Levering af flydebroen blev aftalt til sidst i februar og

Ny flydebro
Af LEIF ØSTLUND
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montering mandag den 9. marts. Vi sørgede for at landfæ-
stet blev klart i god tid inden monteringen og Torben Bund-
gaard gennemtænkte konstruktion og materialevalg. Vin -
terholdet fik samlet det ny brofæste under Torben’s ledelse
og efter et par søvnløse nætter (for Torben), blev der etab-
leret en løsning på, hvordan landgangen kunne følge med
op over landfæstet, hvis vandstanden steg over 1 meter
over normal højde. Så skulle vi bare fjerne de gamle rørstol-
per, som delvis var i vejen for den ny bro. Nu var der nogle
andre, der fik søvnløse nætter. Det viste sig være lettere sagt
end gjort at fjerne de fem stolper. Havnens medarbejdere
prøvede at løsne dem fra deres pram, men kunne ikke rokke
dem en cm. Vi prøvede at uddybe bunden rundt om pæle-
fæstet med hjælp af højtryksspuling og det lykkedes at dreje
en enkelt pæl rundt, men ikke opad. Vi brugte sejlklubbens
traktor til at trække med, men fik kun blå dæksrøg som re-
sultat. Vi kontaktede Ærøs Redningskorps, men de var ikke
i stand til at hjælpe. Marstal Værft havde anbefalet et firma
i Svendborg, ved navn Nordic Marine Services, der havde
nogle dykkere, som evt. kunne løse op gaven. Nu skinnede
solen på os for dette firma var denne tirsdag på Ærø og i
Marstal og havde tid til at hjælpe os sidst på dagen. I løbet
af halvanden time havde de sendt en dykker ud for at skære

pælene over nede ved bunden og der var underholdning til
alle tilskuere på havnefronten ved Sejlklubben. Der kom 
kogende vand op af rørene og gul fosforrøg, som om det
var en gejser på Island, der ville springe. Nu var alle glade. 
Monteringen blev gennemført som planlagt mandag og

tirsdag den 9-10. marts. Strålende vejr, sol og ingen vind,
landfæstet blev sat i vandet og landgangen monteret. Vi bar
de tre sektioner ud i vandet og fik sat dem sammen. Der
blev hentet et rullestillads hos Tommy på museet, så mon-
tøren kunne komme op i den rigtige højde for at kunne skrue
de to rørpæle ned ved landfæstet. Han havde en maskine
med, som lignede en motorbormaskine. Det var ikke svært
når pælene kunne komme ned lige ude hvor betonen slut-
ter. Men uheldigvis var der en jernklods, der fald ned fra 
rørenden og ramte Bundgaard så uheldigt, at hans hvide
hue blev helt rødfarvet og besøg hos Bernhard i lægehuset
nødvendigt. 5 sting senere var Torben tilbage i arbejdet igen.
Frokost med chili-con-carne og så skulle de sidste juste -
ringer gennemføres næste formiddag. 

Vi er stolte over vores nye flydebro og håber den bliver til
stor glæde for alle roere og optimister, i flere generationer
fremover. 

Indvielse af den nye flydebro



kloakmestrenes kvalitetskontrol

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal
www.ommelmaskinstation.dk

Maskinstation
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

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 •
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KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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...

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

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

Vestergade 10 · Marstal
Tlf. 62 53 13 86
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• RO BALLONEN Billeder og tekst: LEIF ØSTLUND
Vinteraktiviteter i 
Ro-lokalerne 2014
Tekst og fotos: LEIF ØSTLUND

Gennem mange år har der været et antal flittige roere, der
bruger hver tirsdag og torsdag formiddag til at gennemgå
og vedligeholde Sejlklubbens romateriale og rolokaler.
Denne vinter har der været fokus på de robåde, der benyt-
tes mest i rosæsonen, Busser og Succes, de to fireårers in-
riggere. Når årets sæson starter op her i april, vil de fremstå
med nylakerede borde udvendigt og nye hjul til alle rullesæ-
der. Det bliver en fornøjelse at komme ud og ro i dem og vi
er stolte over, at vi fortsat kan sørge for, at vores materiale
kan blive til glæde for vores
medlemmer år efter år. I denne
vinter har vi desuden sørget for
at lave nogle nye bukke til
kranfolkene, så master til sejl-
bådene kan rigges til i en god
arbejdshøjde. Bukkene er kon-
strueret efter tegninger fra In-
ternettet og Torben Kyhl og
Torben Bjørn Christiansen har
været dem der har drevet etab-
leringen af de seks nye bukke.
Disse blev overdraget til Kran-
folkene i forbindelse med Stan-
derhejsningen.

Vinterarrangementer 
i Roklubben
Af SUSANNE PILEGAARD. Foto: JENS LINDHOLM

Roklubaften d. 5. marts
Af SUSANNE PILEGAARD. Foto: ANNA SKÆRNING

En hyggelig aften med en utro-
lig lækker middag. Kokkereret
af 2 gange Torben. Menuen var
sprængt andebryst med ovn-
bagte rodfrugter og senneps-
sovs.Til kaffen fik vi æblekage. 

På opfordring ligger opskriften
på Sejlklubbens hjemmeside. 

Bordene var dækket i friske for-
årsfarver med vintergækker og
erantis.I alt deltog 40 personer.

Allerede nu, sidst i februar, begynder det at »trække« i én
for at komme på vandet enten i motorbåd, sejlbåd eller
robåd. 
I roklubben har vi haft mange hyggelige arrangementer i

løbet af vinteren. Det giver et godt sammenhold.
Spisning første torsdag i måneden er næsten ved at

drukne i egen succes. Man melder sig til at stå for madlav-
ningen, og det er sjovt. Men det er sandelig også en udfor-
dring at lave to retter til over 40 personer!!! Prisen er sat, så
alle kan være med, nemlig til indkøbsprisen. Der er lodtræk-
ning hver gang ang. siddepladser, så vi bliver ret så fornø-
jeligt rystet sammen fra starten.
Julefrokosten er, som Torben Christiansen skrev sidste

gang, et orgie af lækre retter, som medlemmerne selv med-
bringer. Oprydningen efter disse arrangementer hjælpes vi
ad med, og i løbet af kort tid er der vasket op og gulvene er
tørret over.
Vi har haft et planlægningsmøde her i februar, hvor mange

idéer kom frem: Langture med overnatning, kortture, kaffe-
ture, madpakketure, måneskinsture osv.
Men det vigtigste er jo robådene, og her har en flok

mænd mødtes et par gange om ugen hele vinteren og sle-
bet, malet og lakeret. Så når vejret er til det, trækkes bå-
dene ud af huset, flotte og skinnende. Sikke en luksus og en
stor tak for det. 
Roklubben er derfor ikke kun en »sommerklub« men ab-

solut en helårsklub. Her tænker jeg, om man i sejlklubben
kunne gøre noget tilsvarende, og i løbet af vinteren mødes
til hyggelige arrangementer. Ikke nødvendigvis som i roklub-
ben, men der er muligheder nok, så alle idéer er særdeles
velkomne.



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.
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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.

Leje af 
byens bedste 
festlokale (150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes 
til privatfester og arrangementer i
medlemsregi.

Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 3, 2015 erMIDT I JUNI
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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

Ebbes Bådebyggeri
og Sejlloft Eftf.

H. C. Christensensvej 2, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 21 27

www.ebbe-marstal.dk

Ærø Sejlforening
Af MOGENS MADSEN

-har i uge 11 haft sin årlige generalforsamling med 10 frem-
mødte. Blot for at orientere de medlemmer i sejlklubben der
undrer sig over at der er en ekstra sejlklub på Ærø, kommer
der her en kort redegørelse.
I slutningen af tresserne indførtes bestemmelse om at

kapsejlere skulle være medlem af Dansk Sejlunion. Da de
Ærøske klubber, også den gang, havde mange tursejlere og
passive medlemmer, ville det blive dyrt at tilmelde alle med-
lemmer, idet der skulle betales kontingent for den samlede
medlemsskare.
Ærø Sejlforening blev oprettet med det ene formål, at

kapsejladsinteresserede kunne blive medlem, kontingentet
dækkede kun beløbet til Unionen, plus til lidt frimærker. For-
eningen eksisterer endnu, og har ca. 30-40 medlemmer,
hvoraf de fleste er kapsejlere, der altså kan deltage i andre
klubbers sejladser. 
Unionen udsteder hvert år kapsejladslicencer, og udsteder

målerbreve m.v.
Medlemsskabet giver endvidere ret til at benytte DS-tur-

bøjer overalt i landet ( gælder alle bådejere der er medlem
af en DS sejlklub) ligesom unionen har en lang række tilbud
til uddannelser, bådforsikring og meget andet, men kig selv
på Dansk Sejlunions hjemmeside for yderligere oplysning. 
Kontingentet er for tiden Kr. 125,- årligt. 
Kasserer er Leif Møller Madsen, han ser gerne nye med-

lemmer i foreningen, mailadresse: lmmadsen@tdcspace.dk
– Og der kommer 4 blade om året fra Dansk Sejlunion til

medlemmerne
Formand for Ærø Sejlforening er Lars Jepsen Marstal,

næstformand er Svend Hansen Ærøskøbing.

Mindeord 
Af NIS KØRNER

Tidligere formand for Marstal Sejlklub, Peter Krag, er
afgået ved døden i begyndelsen af februar 2015.
Peter Krag var kendt som urmager, med flot forret-
ning på Torvet i Marstal gennem mange år, og som
formand for Marstal Sejlklub i årene fra 1972 til 1975.
Da Peter Krag overtog formandsposten efter frisør-
mester Hans Petersen, stod sejlklubben lige foran
indvielsen af det nye klubhus. Det var således Peter
Krag, der forestod den storstilede reception den 11.
maj 1972, da det nye klubhus blev indviet, efter et for-
midabelt stykke frivilligt arbejde af medlemmerne i
årene forud. 

I 1975 blev Peter Krag afløst på formandsposten af
fabrikant Jørn Hansen. Peter Krag bibeholdt dog i alle
årene herefter tilknytningen til sejlklubben, og havde
stadig båden »Tik Tak« frem til sin død. 

Æret være Peter Krags minde.

Ballonens nye 
mailadresse:

ballonen@outlook.dk
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STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelserie under navnet
»Stafetten« 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 havne-
området, sømandshistorier, 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 interes-
sant blad.

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

HENNING TERKELSEN

Roklubaktiviteter i 1960’erne

En del af roklubben på tur til Harzen i sommeren 1963. Fra venstre: Bent Rasmussen, Ebbe Bager, bjørn, John Kristensen
og Kristian Friis.

Af JOHN KRISTENSEN

Udsprunget som efterlønsmodtager
var der nu blevet tid til meget andet,
som ikke tidligere var nemt at få ind-
passet i programmet. Det var i somme-
ren 2006 at jeg – blandt andet – blev
medlem af roklubben. Inden man kan
få lov til at hive løs i årerne, skal man
imidlertid igennem et grundigt rokur-
sus. Kurset blev gennemført under ro -
instruktør Poul Haase’s kyndige ledel -

se, og jeg blev frigivet som roer. Poul
mente imidlertid at jeg havde poten-
tiale til noget større, så han opfordrede
mig til at læse videre til kortturs- styr-
mand. 

Det kildede naturligvis min forfænge-
lighed, at blive opfordret til denne ud-
dannelse. 

Jeg meldte mig til uddannelsen på
Roakademiet, og var så heldig at kom -
me med på et hold som startede da -

Det gamle klubhus som lå sønden for
beddingerne.
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gen efter. Studiet blev gennemført på
normeret tid, og jeg fik nu bevis som
korttursstyrmand, med ret til at føre
robåd i indskrænket fart.

Dog var jeg ikke helt nybegynder, det
første medlemskab af roklubben kan
dateres til ca. 1961. Jeg var i lære på
Motorfabrikken, hvor drejebænkene
snurrede lystigt dengang. På Motorfa-
brikken var der over 30 ansatte, hvoraf
halvdelen var lærlinge. Klubhuset var
en rød 2 etagers træbygning, som lå
der hvor Marstal Værft nu ligger. 

Roklubben i de glade tressere var ikke
bare en sportsklub, men i høj grad et
sted hvor der blev festet igennem.
Søndre Kiosk var lige ved hånden, så
det var nemt at få forsyninger. Med-
lemmernes gennemsnitsalder var vel
omkring de 18- 20 år, og jeg kan kon-
statere at gennemsnitsalderen i klub-
ben er fulgt med tiden, den er stadig
på min egen alder. Til trods herfor, tror
jeg at der er større roaktivitet i dag, end
der var dengang. 

Som nævnt blev der også dengang fe-
stet i roklubben, og det var en gang
imellem mere lykken end forstand, at
hverken materiellet eller vi selv kom til
skade. Dog fik jeg engang et ordentlig
gok i nødden, da jeg morgenen efter
en fin aften på Ørsted Pavillonen i Rud-
købing i juni måned 1963, sprang på
hovedet i havnen. Det var et dumt sted
jeg havde valgt, for det var et slæbe-
sted med kun 1 meter vand, og masser
af muslinger. Det var en dårlig kur mod
hovedpinen, og der gik et par uger, før
den og de værste afskrabninger no-
genlunde havde fortaget sig. 

Hilsen i Rudkøbing Roklubs gæstebog den 9.6.1963: Anne Birthe Petersen, Keld
W. Petersen, Bente Stærke, Kristian Friis, John Kristensen, Anton Lauritsen,
Hanne Hansen, Birthe Petersen, Ruth Christensen, Carlo Albertsen, Jutta Hansen,
Niels Hansen, Anne-Lykke Friis, Jens Christensen og Bent Rasmussen.

Rudkøbing 1963. Fra venstre: Anton Lauritsen, Hanne
Hansen, Birthe Petersen, Ruth Christensen (formo-
dentlig), Anne-Lykke og Jutta Hansen. (Anne-Lykke).

På broen, som blev indviet den 10. november 1962. Fra venstre:
John, Hanne, Keld Petersen, Ruth Christensen, Birthe Petersen og
Anton. (Anne-Lykke).
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2015

BAGSIDEFOTO

B

Vi ser frem til en ny god sejlersæson. 2014 var vejrmæssigt ovenud, mest rigtigt godt, men ind imellem med frisk luft. På
fotoet ses FUGA af Ærøskøbing med Nicolai Friderichsens og besætning ud for Halmø gavl lige efter start på Ærø Rundt i
2014.

� 25. april Ro-afd. Åbent hus
� 28. april Opstart til aftensejlads
� 29. april Optimister starter
� 5. maj Aftensejlads starter
� 7. maj Ro-afd. Klubaften
� 16.-17. maj Ro-afd. Styrmandskursus
� 23.-25. maj Pinsetur
� 29.-31. maj Harmonikafestival
� 4. juni Ro-afd. Klubaften
� 20. juni Ærø Rundt
� 30. juni Aftensejlads holder ferie
� 2. juli Ro-afd. Klubaften

BESTYRELSESMØDER 2015
4. MAJ

� 4. aug. Aftensejlads begynder igen
� 5. aug. Ro-afd. Strynø-tur
� 6. aug. Ro-afd. Klubaften
� 5. sep. Ro-afd. Kaproning i Marstal
� 22. sep. Aftensejlads slut
� 23. sep. Optimistsejlads slut
� 26. sep. Rævejagt
� 1. okt. Ro-afd. Klubaften
� 29. okt. Flydebro op.
� 5. nov. Ro-afd. Klubaften
� 27. nov. Ro-afd. Klubaften.
� 5.dec. Kranen rigges af


