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INFORMATION - BOGENSE SEJLKLUB 
 

BESTYRELSE: 

 

Formand:   Poul Erik Nielsen, Stavangerparken 8, 5400 Bogense 

   Tlf.: 40162372 - mail: p.e@nielsen.mail.dk  

 

Næstformand:  Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N,  

   Tlf.: 40188248, mail: kyster-marine@mail.dk 

           

Sekretær:  Arne Bak, Østergade 26, 5400 Bogense. 

   Tlf.: 21699131 

 

Kasserer:  Inga Skælbæk, Assensvej 30, 5492 Vissenbjerg 

   tlf.: 64673419, mob.:  5180 2009- mail: poulinga@ibred.dk 

 

Sejladsudvalg:    Kasper Grønbæk, Bispeengen 32, 5270 Odense N           

   Tlf.: 40372853  - mail: kasper@centrumskilte.dk 

  

Aktivitetsudvalg:  Birger Gommesen, Norupvej 100, 5450 Otterup 

   Tlf. 29253941– mail: Birger.Gommesen@skolekom.dk 

 

Sejlerskole &  Jørn Brolund Ulriksen, Lillebro 31, 5450 Otterup,   

Senior/yngling:  Tlf.: 29262736 - mail:lillebrolund@mail.dk 

 

PalbyFynCup:  Poul Jørgensen, Æbeløvænget  11, 5400 Bogense 

   Tlf.: 64812650, mob.: 23304650 - mail: lisepoul@post1.dknet.dk 

 

Ungdom:  Anne Holst, Sleppevangen 65, 5270 Odense N  

   Tlf.: 22183074 - mail: anneholst_65@hotmail.com 

 

Suppleant:   

 

DIVERSE: 

Klubmåler:  Leon Nyborg-Nielsen, Enggårds 31, 5270 Odense N  

   tlf.: 21659165 - mail: leeroybrown@mail.dk 

 

Materialeudvalg:  Lars Jacobsen, Tjørnevænget 110, 5690 Tommerup 

   Tlf:42170221- mail: lars@multiservice.dk 

 

Klubblad:  Jens Honore, Carlshøjvej 20, 5464 Brenderup    

   Tlf.: 64441624. mob.: 31261275 - mail: jens.honore@mail.dk 

 

Webmaster:  Ole Thrane Nielsen, Ahornvej 62, 5400 Bogense   

   Tlf.: 60635034 - mail: hejsaole@gmail.com 

 

Klubhus:  Bogense Sejlklub, Sejlerkajen 4. 5400 Bogense   

   Tlf.: 64813339 - mail: bs@bogense-sejlklub.dk 

 

Havn:   Havnekontoret, Sejlerkajen 13, 5400 Bogense 

   Træffetid: Mandag - fredag kl.08.00 - 09.00  

   Tlf. 64812115  -  e-mail: havn@nordfynskommune.dk  
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Med rigtig flot vejr blev 
der afviklet stander-
hejsningen den 26. 
april, hvor klubstande-
ren blev hejst som start 
på en ny og forhåbent-
lig god sejlsæson.  
 
Det er i år 60 år siden 
at en kreds af interes-
serede lystbådejere i 

Bogense enedes om at starte en forening 
af samtlige bådejere, som skulle sikre 
ordnede forhold, gode faciliteter og ikke 
mindst at skabe gode aktiviteter og tilbud 
til sejlerne i havnen, hvilket vi må sige at 
Bogense Sejlklubs medlemmer, udvalg og 
bestyrelser lige siden har efterlevet, så vi 
også i dag kan glæde os over at være en 
god og aktiv sejlklub. 
 
Klubben har i en periode desværre måtte 
konstatere faldende tilgang af nye unge 
sejlere, hvilket er blevet vendt positivt, 
efter at ungdomsafdelingen de sidste par 
år har arbejdet målrettet for at få tiltrukket 
nye unge sejlere.  
 
Ungdomstrænerne har gennem vinteren 
deltaget i kurser og seminarer, og ligele-
des har man planlagt og arrangeret en tur 
til Flensborg i løbet af sommeren. 
 
Nu består Klubben består jo ikke kun af 
unge sejlere, så det er derfor også vigtigt 
at sørge for at der sker noget for alle de 
øvrige aldersgrupper, hvor vi nok må se i 
øjnene, at der fremover ligger en stor 
opgave i at fastholde klubbens mange 
sejlere, som ligger i den anden ende af 
aldersskalaen. 
 
Det er derfor glædeligt at se at mange 
møder op til seniorernes 2 månedlige 
sammenkomster i klubhuset, hvor der 
spises en lille frokost med efterfølgende 
hyggeligt samvær.  
 
Jeg ser gerne, at seniorgruppen måske 
får gang i nogle flere aktiviteter som f. eks 
udflugter, fisketure m.m., der fremad rettet 
kan være medvirkende til at fastholde 
vore ældre sejleres tilknytning til klubben 

og det maritime miljø.   
 
Sejlerskolen, som ligeledes er en vigtig 
vej til at få nye medlemmer, har også væ-
ret i gang gennem vinteren, hvor man har 
gennemført kurser i duelighed og VHF. 
Der startes nu op på de ugentlige prakti-
ske skolesejladser, hvor Jørgen Ulriksen 
har en bøn om at nogle af klubbens med-
lemmer vil stille sig til rådighed og hjælpe 
med at tage en tørn som hjælper/instruk-
tør på klubbåden eller i elevernes egne 
både. 
 
Sejladsudvalget er igen klar til afvikling af 
tirsdagssejladserne, hvor vi desværre må 
se i øjnene, at deltagelsen i disse sejlad-
ser fortsat er faldende. 
 
Jeg vil derfor gerne opfordre nogle flere til 
at deltage i kapsejladserne, som dels er 
kapsejlads, dels kammeratligt samvær og 
hygge, og ikke mindst en rigtig god måde 
at blive dus med sin båd på. 
 
Der også den mulighed at melde sig til 
hyggesejlads hver torsdag, hvor der sej-
les et par timer med efterfølgende kam-
meratligt samvær. 
 
Det kunne måske være en ide, at man 
fremadrettet under en eller anden form 
fandt sammen omkring disse 2 aktiviteter, 
som jo begge på en eller anden måde går 
ud på at sejle fra A til B og derved få end-
nu flere både på vandet. – Vi skal huske 
det er sjovt at sejle. 
 
Der bliver også arrangeret Njordsejlads, 
hvor alle kan deltage, uanset om man er 
til tur- eller kapsejlads, og som efter endt 
sejlads afsluttes med socialt samvær og 
grill på klubbens terrasse. 
 
Palby Fyn Cup afvikles 23. – 25. maj, 
hvor vi i samarbejde med Palby Marine og 
BGIF støtteforening kan skyde sejladsen 
omkring Fyn I gang for 25. gang. 
 
Jeg er på klubbens vegne glad over, at vi 
gennem 25 år har løftet dette store arran-
gement, som er en af landets mest popu-
lære kapsejladser, - tak 

Poul Erik Nielsen 

Fortsættes næste side 



 

 

til de mange hjælpere og sponsorer som 
hvert år støtter op omkring dette. 
 
Pinseturen går i år til Endelave, hvor vi 
håber, mange af klubbens medlemmer 
møder op og deltager lørdag den 7. juni. 
 
Jeg vil på klubbens vegne byde vores nye 
havnefoged Jan Schwitzer Jul velkommen 
og håber, vi må få et rigtig godt samarbej-
de til gavn for vore medlemmer og hav-
nens daglige drift. 
 
Bogense Sejlklub deltager også aktivt i 
Det Maritime Råd, hvor vi kan være med-
virkende til at præge den politiske dagsor-
den omkring tiltag og forbedringer af det 
maritime miljø og ligeledes servicen i hav-
nen. 
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Jeg vil afslutningsvis takke klubbens be-
styrelse og udvalg for den opbakning og 
det arbejde, der lægges for dagen, hvor 
alle er indstillet på at yde en stor frivillig 
indsat til gavn for klubbens medlemmer. 
Rigtig god sejlsæson til jer alle. 
Med sejlerhilsen 

Poul Erik Nielsen 
 

  
 

 
 

 
 

Medlemmernes mailadresser 
I klubben ønsker man at ratio-
nalisere arbejdsgange og at 
skabe hurtigere kommunikati-
onsveje til medlemmerne. 
 
Derfor ønsker man at få alle 
medlemmers mailadresse. 
 

På klubbens hjemmeside: 
www.bogense-sejlklub.dk 
ligger nu en formular, i hvilken 
man kan skrive sine kontaktoplys-
ninger. 
 
På forhånd tak. 

Redaktøren 

Referater fra bestyrelsesmøder 
Referater fra klubbens bestyrelsesmøder 
vil fremover blive tilgængelige i en mappe, 
der kommer til at stå på klubbens info-
hylde i klubhuset. 

Redaktøren 

 



 

 

7 

I april var Victor Steenfeldt, Palle Søren-
sen, Thomas Steenfeldt og Erik Tønning 
på Instruktør 1 kursus i Dansk Sejlunion. 
På kurset deltog 25 kursister fra klubber i 
hele landet. 
 
Vi blev undervist i Diplomsejler-konceptet, 
som vi også følger i Bogense Sejlklub. 
Der var masser af inspiration og konkrete 
metoder til træningen af især de nye sej-
lere. Konceptet går ud på at møde de 
nye, hvor de er og lege færdighederne på 
vand ind. Det starter med at skabe tryg-
hed og en god atmosfære omkring fælles-
skabet ved træningsaftner og andre klub-
aktiviteter. Gennem leg introduceres til-
vænning til vand, udstyr og kammerat-
skab, så sejlerne gradvist opbygger selv-
tillid og færdigheder. 
 
Færdighederne spænder fra at kunne 

kammeraters og træneres navne til at 
kunne binde knob, svømme med red-
ningsvest og ligge stille i vindøjet. Elever-
ne starter som Sæl og går videre til Sølø-
ve og Delfin. 
 
På kurset arbejdede vi meget i grupper og 
fik inspiration fra de andre klubber til at 
tilrettelægge træning og konkrete øvelser 
til brug på vandet og på land. Vi fik øvel-
ser til sejladsens 5 grundelementer: kurs, 
sejltrim, balance, bådtrim og sværd. Og 
meget mere. 
 
Sæsonen for de unge starter med tilrig-
ning i påsken og første klubaftner i slut-
ningen af april. 
 
/Victor, Palle, Thomas og Erik, Ungdom 

Klubben har fået 4 nye hjælpetrænere 
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Carsten Breuning 

Dansk Sejlunion Bådforsikring er et 
tilbud til dig, som er medlem af en klub i 
Dansk Sejlunion. 
 
Det tidligere forsikringssamarbejde mel-
lem Dansk Sejlunion og Codan stoppede 
1. januar 2014. Vi har brugt lejligheden til 
at nytænke Dansk Sejlunions forsikrings-
tilbud. Dansk Sejlunion kan derfor, som 
den eneste organisation, tilbyde uaf-
hængig forsikringsrådgivning af sejlerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejen til den rigtige bådforsikring 
 

 På sejlsport.dk/bådforsikring for-
tæller du, via en formular, hvilket 
forsikringsbehov du har 

 

 På baggrund af din profil indhenter 
vores uafhængige mægler tilbud til 
dig fra de bådforsikringsselskaber, 
som Dansk Sejlunion samarbejder 
med 

 

 Du får alle tilbuddene retur samt 
en begrundet anbefaling fra mæg-
leren 

 

 Du står frit om du vil benytte dig af 
mæglerens tilbud, men benytter du 
dig af et af tilbuddene betyder det, 
at du har en uafhængig mægler 
tilknytte din forsikring 

 
For Dansk Sejlunion har det været vigtigt 
at skabe en forsikringsmodel, der tager 
udgangspunkt i sejlerens behov, og som 
tilbyder sejleren professionel assistance.  
 
Dansk Sejlunion arbejder på, at vores 
samarbejdspartnere er konkurrencedygti-
ge og tilbyder en god service. Vores slag-
kraft er naturligvis afhængig af opbakning 
fra sejlerne.  
 
Læs mere om Dansk Sejlunion Bådforsik-
ring på sejlsport.dk/bådforsikring. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemstilbud fra Dansk Sejlunion  
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Når skiltet er ude, er kontoret åbent... 

Der er kommet ny havnefoged på havnen. 
 
Jan Schwitzer Juhl kommer fra en stilling 
som bl.a. politisoldat, men har prøvet lidt 
af hvert gennem livet. Han tiltrådte stillin-
gen den 9. april og har siden brugt det 
meste af sin tid til at sætte sig ind i opga-
verne på havnen.  
 
Han har nemlig som sådan ikke nogen 
maritim baggrund, bortset fra erfaringer 
med en lille motorbåd på en trailer hjem-
me i haven i Munkebo. Han mener selv, 
at det vigtigste for at kunne bestride opga-
ven, er gå-på-mod, lyst til at møde nye 
mennesker samt evnen til at kunne være 
servicemindet. 
 
Han er også klar over, at sommerferie nu 
er noget, man holder om efteråret. 
 
Drivkraften til at søge jobbet var mulighe-
den for at møde mange forskellige men-
nesker og meninger, og han bekræfter, at 

han allerede nu har fået disse ambitioner 
opfyldt. 
 
Lige nu pågår en renovering af Havne-
kontoret, så det look af ”køkkenfliser”, 
kontoret har nu, bliver udskiftet med et  
tidssvarende kontorlook med nyt inventar. 
 
Bl.a. bliver der installeret  en kaffemaski-
ne, så alle, der kommer forbi og hilser på, 
hvilket man er meget velkommen til, kan 
få serveret en kop friskbrygget kaffe. 
 
Det er hensigten, at havnekontoret skal 
have åbent så meget som muligt, og at 
Jan vil opholde sig så meget som muligt 
på havnen for at kunne yde sejlerne en 
optimal service. 
 
Fra Bogense Sejlklub skal lyde et: Vel-
kommen og god arbejdslyst. 

Redaktøren 



 

 

blive gjort meget ud af at kunne trimme 
bådens sejl, nu er det lidt begrænset med 
trimmuligheder i en Maxi 77, så er der 
heldigvis mulighed for at bruge en 
”Yngling”, her er der trimmuligheder. For-
målet er at få et stærkt hold med til 
”Sejlerskole cup” i Kerteminde til efteråret. 
Til efteråret tilbyder sejlerskolen igen due-
lighedskursus, - følg med på hjemmesi-

den og i ”Brisen” ang. introduktionsaften 
mv. eller kontakt undertegnede. 
VHF-kursus bliver også tilbudt igen til 
foråret. 
 
Jørn Brolund Ulriksen, mail:  
lillebrolund@mail.dk tlf. 29262736 
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Sejlerskolen 
Duelighedsholdet har vinteren igennem 
arbejdet flittigt og koncentreret 
med de stillede opgaver i diverse bøger 
og søkort. En pause med kaffe og brød 
har der også været plads til, - det skal 
være under hyggelige omstændigheder, 
når man sætter sig på skolebænken igen 
for at studere et søkort, lære vigeregler og 
tågesignaler m.m. udenad. 
 
Den nye interaktive tavle i Klubhuset skal 
vi lige huske at sige tusind tak for. Søkort 
fra alle dele af Danmark kan hentes ind, - 
nu har vi rigtig mange muligheder for at 
vise interessante ting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolebåden ”Havfruen” er klargjort og 

søsat, efterfølgende bliver den rigget af 
eleverne, idet det er en del af den prakti-
ske undervisning, - sommerens due-
lighedssejladser er hermed begyndt.  
Bortset fra skolernes sommerferie, sejles 
der tre aftener hver uge. 
 
Sommerens pensum er stort, men nås 
uden stress og jag. Indholdet af pensum 
kan man se på nettet. I Bogense sejlklub 
har vi valgt at undervise efter Dansk Sejl-
unions certificerede materialer, som er en 
anerkendt standard. Har man fået sit due-
lighedsbevis efter disse regler, kan man 
let klare sig i det maritime område. 
 
Til efteråret skal man så til den praktiske 
prøve, når den er bestået får man sit due-
lighedsbevis.  
Undervejs i sommerens sejladser vil der 

Dagens arbejdsopgaver med klargøring af skolebåden 
gennemgås og fordeles over morgenkaffen 

Der bruges masser af ”knofedt” for at få skolebåden 
klar til søsætning 

Der spares ikke på kræfterne 
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FRA SEJLADSUDVALGET 

VIL DU SEJLE OP-NED BANE 
ELLER 

VIL DU SEJLE 3-KANT BANE 
 

SÅ ER DET TIRSDAG!!! 
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13 

OP-NED BANE. JA TAK! 
(1.start) 
Hvad: En sejlads, hver tirsdag. 
Hvordan: Kryds/læns 
Hvornår: Hver tirsdag kl. 19:00 
Hvem: For de seje drenge. 
 

 
Hvor skal vi hen 
Vi skal ud og sejle 
Vi skal have det sjovt 
Det bliver noget anderledes 
Det bliver dejligt 
Det bliver bage ikke sjovere 
Din båd bliver glad for dig 
Hyg dig med dine venner 
Lær din båd at kende 
Se Nordfyn fra vandet 

Kryds 
Spiler op 
Forsejl ned 
Måske bomme med spiler 
Forsejl op 
Spiler ned 
Kryds 

3-KANT BANE. JA TAK! 
(2.START) 
Hvad: En sejlads, hver tirsdag. 
Hvordan: Vi vil sejle en lang sejlads. 
Hvornår: Hver tirsdag kl: 19:05 
Hvem: Også for dig uden Målerbrev. 
 
 
Lidt hygge 
Din båd bliver glad for dig 
Kort transport til sejlads og mål 
Lær din båd at kende 
Se Nordfyn fra vandet 
Klar vende 
Hyg dig med dine venner 
Vi skal ud og sejle 

Lidt kryds 
Lidt halvvind 
Lidt hygge 
Lidt læns 
Lidt foran for tværs 
Lidt agten for tværs 
Nå. Sådan lidt af det hele 
- og så er der smørrebrød efter sejlad-
serne 

SPØRGSMÅL. 
Kontakt sejladsudvalgets formand 
Kasper Grønbæk, tlf: 40372853 

 www.bogense-sejlklub.dk 

KOM OG VÆR MED!!! 

http://www.bogense-sejlklub.dk
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Ynglingebådene skal klargøres og søsæt-
tes, så de er klar til at sejle de sædvanlige 
dejlige ture, når vejret lige bliver en tand 
lunere. Kold forårssejlads er man selvføl-
gelig velkommen til, men så skal man 
også levere den tidlige klargøring! 
 
Først i maj måned begynder vi klargørin-
gen af ynglingene, og skulle der være nye 
potentielle sejlere, som har lyst til at være 
med, er man hjertelig velkommen til at 
deltage i arbejdet! 
 
Torsdag aften er fast sejleraften, derud-
over kan man sejle, når man har lyst un-
der følgende betingelser: Man er medlem 
af BS, betaler bådleje på kr. 750,00 pr 
sæson, er altid mindst to personer i bå-
den, er omhyggelig med båden, dvs. mel-
der til undertegnede, hvis der er sket et 
uheld med båden! 
 
Man er velkommen med den sejlerviden, 
man har, - her drejer det sig om lysten til 
at sejle,- det skal være sjovt og behage-
ligt! – Skal det ikke også være udfordren-
de? Jo, men så er det de sejlere, som 
ønsker det, der sejler sammen! Skal spile-
ren op, og man vil ud og hænge på kan-
ten med toptrim, så skal man vise, at man 
magter det! Ynglingen giver dig den sejl-
glæde, du beder den om! – Og så er det 
en utrolig billig måde at få sejlersjov på!  
 

Har du lyst til bare at prøve at være med 
et par gange - uden at binde sig for noget 
- er der mulighed for det! 
 
Kontakt:  
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf.nr. 29262736 

Senior/yngling  



 

 

Klargøring af joller i ungdomsafdelingen 
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Der var travlhed i Ungdomsafdelingen 2. 
påskedag. Jollerne skulle rengøres og 
klargøres efter vinteropbevaringen. 

Børn og voksne hjalp hinanden, og det 
sjoveste var naturligvis at sprøjte med 
vand.  

grad, så det også lykkes at tiltrække nye 
sejlere. 
 
Lørdag den 26. april, samme dag som 
standerhejsningen, kom der sejl på både-
ne, 

Dejligt at se, at forældrene til de yngste 
sejlere tager så aktivt del i børnenes fri-
tidsbeskæftigelse på havnen. Det er også 
dejligt at se, hvordan der fra trænerside 
bliver taget hånd om de små sejlere i en  

og så var der endelig mulighed for en 
”sæson-premieresejlads” under trygge 
forhold i havnebassinet. 
 
Ungdomsafdelingen ønskes en rigtig god 
sæson . 
 

Redaktøren 
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Forår på havnen 
Det er altid sjovere, når bådene skal i 
vandet, end når de skal op. 

Foråret er en fantastisk tid at besøge ma-
rinaen i. Den tid, hvor vi bådejere igen 
forsøger at overtage herredømmet over 
havnen fra måger og ænder. Travlhed 
overalt - bådklargøring, bundmaling og 
polereing, glæde og begejstring overalt i 
forventning om, at den sejlsæson, der 

forestår, står mål med sidste års super-
sommer. 

I skrivende stund har foråret til fulde indfri-
et alle forventninger. 

Når man fra sin havneplads kan se ma-
ster blive rejst og stolene stillet frem på 
terrassen på restaurant Gasten, ja så 
stiger humøret et par grader eller mere. 
Selv måge– og andelort på broerne er 
man villig til at være overbærende overfor. 

Overalt er der forårstegn, hvis man ken-
der lidt til det maritime miljø.  

Vogntog, man normalt ikke forbinder med  

trafik i de Bogenseske gader, er et dagligt 

syn i denne tid. 

Bedst af alt er dog, når ens egen båd skal 
søsættes.  

Hele vinteren har man haft planer om, 
hvad sejlsæsonen skal bruges til, - hvad 
skal man have lavet på/i båden i løbet af 
sæsonen - hvor skal ferieturen gå hen i 
år, - kort sagt, - hvad bringer denne sejl-
sæson? 

Hvert eneste år er det en fornøjelse at 
iagttage den professionelle måde, hvor-
med havnens personale håndterer vores 
både. Intet ser ud til at være overladt til 
tilfældighederne, og man føler sig ganske 
tryg. 

Fra Brisens redaktør skal lyde et stort: 

”God sejlsæson 2014 til alle” 

Redaktøren 
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Som annonceret i Brisen og ved opslag i 
klubhuset havde vi i Aktivitets – udvalget 
lavet suppe til servering Skærtorsdag og 
Langfredag  - begge dage klokken 12. 
 
På et foregående møde havde vi aftalt, 
hvilke supper der skulle laves og dermed 
handles ind, så vi kunne gå i gang med 
selve tilberedelsen onsdag eftermiddag. 
 

Efter nogle timers arbejde med deling af 5 
kg champignon, ”udbening” af 20 røde 
peber m.m. var carrysuppen med kødbol-
ler og champignonsuppen med bacon klar 
til at gå på køl. Den sidste klargøring – 
tilsætning af fløde og krydderi – skete lige 
før serveringen sammen med de lune 
flutes. 
 
Der blev lavet 20 liter suppe til hver dag - 
nok til ca. 60 personer. 
Desværre blev torsdagen ikke noget til-

løbsstykke, måske på grund af vejret el-
ler?? 
 
Kun ca. 25 kom, hvilket gjorde, at der blev 
meget suppe tilbage. 
 
MEN – intet er skidt, uden det også er 
godt for noget. Suppen blev frosset ned 
og vil blive serveret gratis til den første 
tirsdagssejlads. 
Det var noget helt andet om fredagen – 
der blev udsolgt, fordi omkring 50 klub-

medlemmer kom og spiste. 
Det er dejligt, når der er opbakning, og 
folk er glade. 
 
Næste store arrangement for Aktivitetsud-
valget står lige for døren, nemlig stander-
hejsningen næste lørdag.  
 
     
       Aktivitetsudvalget 

Forårssuppe 

Fredag kl. 13 var der tyndet ud i rækkerne. 

Suppen blev øst op med omhu 

Der var også lige suppe til et par efternølere 



 

 

Standerhejsning 
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Så kom dagen, hvor sejlersæsonen rigtig 
skulle i gang.  
 
I aktivitetsudvalget startede forberedelser-
ne meget tidligere på året med aftaler om 
musik til festen om aftenen og ikke mindst 
med menuen. 
 
For at standerhejsningen kunne komme til 
at forløbe som den plejer, mødtes vi fre-
dag eftermiddag for at smøre sandwich -  i 
alt 130 stk.  
 
Lørdag formiddag kom vi så igen for at 
være klar til salg ved middagstid. Heldig-
vis var der stor søgning, så der blev stort 
set udsolgt – og den gratis Albaniøl er 
altid populær. 
Derefter skulle bordet dækkes til om afte-

nen – de sidste ting planlægges – midt på 
eftermiddagen var alt klar.  
 
17.30 kom musikeren – Mathias Winum. 
Han fik hjælp til at bære udstyret ind, 
hvorefter han pakkede ud, fik stemt guita-

ren, sat højttalere op, m.m. 
 
Menuen kom fra Madkompagniet.  
Efter stemningen at dømme og trafikken 
på dansegulvet var der stor tilfredshed 
med valget – både af musik og mad. 
Ole og Torben blev de sidste, der forlod 
klubhuset ved 3-tiden. De var dog så fri-

ske, at de mødtes igen ved 8-tiden for lige 
at klare det sidste. Tak for det! 
 
Alt i alt en rigtig god dag, hvor mange 

klubmedlemmer – også nogle nye – fik 
hjulpet den nye sæson godt i gang. 
 
     
        Aktivitetsudvalget 



 

 

19 

 
  



 

 

  
 

 

20 

 

 



 

 



 

 

22 



 

 

23 



 

 

Næste nummer af brisen udkom-
mer ultimo august. Deadline 1. 
august 2014 


