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Randers Sejlklub

Formanden orienterer
Velkommen til de mange nye juniorog seniormedlemmer med håb om at
i , sammen med vi andre, får en rigtig
god sejlsæson.
Vi er kommet rigtig godt i gang, her i
foråret. Klubbens medlemmer sejler
tursejlads, skolesejlads og kapsejlads
og de 2 nye 4o5 joller bliver brugt
flittigt. Så der er altid noget at se på,
nede i vores havn.
Ungdommen træner mandag og torsdag, og seniorerne kapsejler om onsdagen.
Alle er velkommen til at spise kapsejlermenu efter sejladsen, og høre på
dramatikken og fiduserne, der er forgået i sejladsen.
Husk tilmelding senest mandag middag til restauranten.
Som det blev nævnt på vores sidste
generalforsamling har vi indgået en
aftale med OK benzin, som støtter
sporten, om at få udbetalt nogen
sponsorkroner. Dette kan kun lade sig
gøre, hvis medlemmerne, og andre,
afhenter en mappe i klubhuset, indsender oplysninger til OK, samt selvfølgelig køber alt jeres brændstof hos
OK eller DK.
I klubbens vedtægter står der, at medlemmer der har båd, liggende i Randers
lystbådehavn, er forpligtiget til at føre
klubbens stander på korrekt måde.
Desværre må jeg konstatere at mange
både ikke fører nogen stander, overhovedet.

Klubstanderen kan købes i restauranten, til rimelige penge.
For øvrigt er en ny stander, da altid
pænere end en gammel grå flosset
stander.
Vi har også en opkræver af havnepenge, og han kan jo ikke se, om man
hører til her i havnen, eller er gæstesejler.
På side nr. 2 i Klokkebøjen, er der
som nyt, opført e-mailadresser på de 2
portal administratorer.
Brug dem flittigt. Send dem både tekst
og billeder, så vi kan bevare en levende og spændende side.
Som det blev efterlyst på generalforsamlingen, vil det være en god ide, at
de opgaver der skal laves i klubben,
som frivilligt arbejde, bliver lagt på
vores hjemmeside. Gode ideer skal
man lytte til, så derfor kan man kontakte de øvrige frivillige på vedligeholdelsesholdene, og forhøre hvornår
man arbejder og endvidere få lagt sit
navn på siden.
Vi forventer og håber på en god sejlsæson.
Husk at vi uddeler plaketterne for
længst væk hjemmefra, Nord-Syd-ØstVest. Gem din kvittering for havnepenge eller fotografer din GPS.
Venlig hilsen
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Mindeord

Bjarne ’Langå’ Hansen med sin Bente foran en model af et fyrskib.
Bjarne var i adskillige år påmønstret fyrskibene
i de indre danske farvande

Atter har vi måttet tage afsked med en af Randers Sejlklubs markante personer –
Bjarne Hansen har fået fred efter en drøj sygdomsperiode. Med den smukke Molich-One-Design ’Crazy’ har Bjarne og Bente i mange år vist standeren vidt omkring
i såvel danske havne som på anløbspladser i skærgården. For sejlbådsentusiaster
var ’Crazy’ en pryd – med stor energi og dygtighed holdt Bjarne altid båden i fineste stand. Men Bjarnes energi rakte langt videre. I mange år som medlem af havneudvalget udgjorde Bjarne sammen med ’Selma-Svend’ et makkerpar, som særdeles
kompetent (og under lidt brokkeri!) udførte mange forbedringer og reparationer
såvel på lystbådehavnen og dens pladser og bygninger som på Kanaløen. Glemmes
skal heller ikke den indsats, som Bjarne sammen med andre medlemmer har udført
med udlægning af anløbsbøjer på fjorden. Med det omfattende virkefelt blev Bjarnes beretninger og formaninger på generalforsamlinger altid modtaget med velvilje
– Bjarne gik jo selv forrest i arbejdet. Alle generalforsamlingsdeltagere husker
utvivlsomt, hvordan Bjarne med en banken med kuglepennen på blokken utilsløret
og klart gav sine meninger til kende! På bådpladsen, på broen og til søs vil vi savne
Bjarne – han var der jo altid. Og i klubben vil vi savne Bjarnes engagement – han
gjorde en forskel. Vore tanker går i denne stund til Bente og til den øvrige familie.
Æret være Bjarne Hansens minde.
Ole B. Kristensen
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KALENDER: APRIL, MAJ, JUNI
August
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Onsdag

7
8
15
18
22
29

September
Onsdag
5
Onsdag
12
Onsdag
19
Onsdag
26
Oktober
Fredag
Lørdag

5
6

Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
Onsdag

9
13
16
31

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00

Bestyrelsesmøde
Aftenkapsejlads
Aftenkapsejlads
Havne dag + Regatta
Aftenkapsejlads
Aftenkapsejlads

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 17.00
kl. 18.00

Aftenkapsejlads
Aftenkapsejlads
Aftenkapsejlads
Ipsen-cup - skippermøde
Start

kl. 19.00
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 17.00

Evaluering – seniorsejlerskole
Afslutningssejlads/morgenkaffe
Skippermøde
Start
Bestyrelsesmøde
Mandetur
Møde med udvalgene
Generalforsamling

kl. 19.00
kl. 18.00

Vi byder alle velkommen
til en ny sommersæson i
Restaurant Sejlklubben.

v. Dennis Ipsen
Toldbodgade 14 . 8900 Randers
Tlf.: 8641 8495
www.restaurantsejlklubben.dk
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Generalforsamlingen forår 2007
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Beretning fra udvalgene
5. Aflægning af det reviderede regnskab
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.
Velkomst
Sang: Det er i dag et solskinsvejr…
Dirigent
Bestyrelsen foreslår: Lars
Brøndum N.
- og han blev enstemmigt
valgt.

Dirigenten Lars B. Nielsen lytter opmærksomt på beretningerne

Valg af protokolfører
Bestyrelsen foreslår: Hanne Skaaning
- og det samme her.
Bestyrelsens beretning
Siden efterårsgeneralforsamlingen har
bestyrelsen deltaget i møder, bl. a. med
Randers Havn, Klubbens udvalg, Søsportsklubbernes fællesudvalg, reception hos
Floor - Marinecenter, Randers Marineforening som har etableret bofællesskab med
¨Fjorden¨ samt formanden for Randers
Havns materialegård, Thorkil Møller Hansen og naturligvis ordinære bestyrelsesmøder, samt hvad der ellers har været at løbe
efter.
Endvidere har vi deltaget i 2 offentlige
møder, angående havnens udflytning og
evt. anden brug af havnen, hvor det jo har
været ret så interessant at høre, om lystbådehavnen vil blive berørt.
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Man taler jo meget om det kønne syn på
den nuværende havn, og vi er jo en del af
det miljø, som mange sætter pris på, og alle der
har ytret sig i denne sag, påpeger at lystbådene
skal blive, hvor de ligger.
Men det er jo i den sidste ende politikerne og
bygherrerne, der har det afgørende ord. Vi er
kun lejere hos Randers Havn, men ønsker selvfølgelig ikke at blive flyttet nogen steder hen.
Overfor det daværende Århus Amt, har vi givet
udtryk for, at hvis der skal etableres en forbindelse over/under Randers fjord, ønsker vi, at det
bliver en tunnel, så der altid vil være fri sejlads
for alle brugere af fjorden, i hele døgnet.
Bestyrelsen har lavet en aftale med DS om at
bruge regnskabssystemet der ligger i Foreningspakken, som er Internetbaseret og udviklet af
DIF.
Kassereren og jeg har været til møde i Kaløvig
som DS arrangerede, hvor der var en demonstration af hele pakken, dvs. regnskab samt hjemme
side.

Randers Sejlklub
Sponsoraftaler
OK støtter sporten er et koncept, der reklameres med i øjeblikket i medierne.
Vi har aftalt med OK benzin, at klubben
vil indgå i et sponsorsamarbejde, som går
ud på at medlemmer og andre, kan få et
kontokort, igennem Randers sejlklub.
Klubben vil få et øre beløb pr. liter der
bliver solgt, samt en bonus.
Hvis der bare er 10 personer der melder
sig, og hver har et forbrug på 500 liter pr
år, vil vi modtage 1.750 kr.
Så indirekte kan vi alle sammen være med
til at tilføre sponsorkroner til juniorungdomsafdelingen.
Har I konto hos OK i forvejen, så tag og få
et kort igennem klubben.
Dette gælder også jeres familie og venner.
Jyske Bank har købt et sponsorat på en
jolleside, samt bannerreklame på vores
nye hjemmeside.
Når vi fremover tilbyder et sponsorat, til
hvem der ønsker at støtte os, vil man blive
tilbudt et logo på en jolleside, en bannerreklame på hjemmesiden samt logo på
vores sponsortavle. Med en varighed af 3
år.
Selvfølgelig med mulighed for fornyelse,
efter de 3 år.
Klubhuset mm.
Hvis ikke vi i fællesskab kan blive enige
om at vedligeholde vores klubhus og
udendørsområde, kan jeg ikke se anden
udvej, end at vi skal til at hyre arbejdskraft
ind for at bevare det vi har, i en ordentlig
stand.
Derfor håber jeg på, at dem som har meldt
sig på, til arbejdsholdene, holder fast og
får udført arbejdsopgaverne.
På nogen af holdene står der stadigvæk
kun et navn. Jeg synes ikke, at vi kan være
det bekendt over for hinanden. Tag da og
skriv jer på i pausen, og aftal med de andre, hvornår det skal laves.

Klokkebøjen
Vores redaktør og trykkeriet har i fællesskab lavet et meget flot nummer af Klokkebøjen her i foråret, for at fejre bladjubilæet. Det er utroligt hvad farver kan gøre
ved os, men Aksel siger, at det kun er
denne ene gang, da det er dyrt at lave og
tager mere tid at lave, end tidligere. Tak
skal i have begge to.
Kongebrevet
I mange år har vi haft en kopi af tilladelsen
til at føre en stjerne i vort splitflag hængende. Desværre havde tidens tand efterhånden
tæret på kopien og den blev kasseret. Siden
har klubben modtaget en kopi fra Rigsarkivet og i samarbejde med Skilte Design, Svane Glas og Randers Autoindretning har det
været muligt at fremstille den kopi, der nu
hænger på væggen, (se side 14). Senere vil
der komme en renskrift af brevet til forklaring for gæsterne i klubhuset.
Junior og Ungdomsudvalg
Da vi startede i 2003 var de ikke ret store,
men ligesom nogle af vi andre, er de vokset til, og de har nu sejlet i optimist- og
Zoom 8 joller nogle år, og har nu behov
for at videreudvikle sig, udover den rutine
de har i disse joller.
Derfor har klubben anskaffet sig 2 stk.
Hobie 405 joller. En jolletype der skal
sejles af 2 personer.
Dette er helt i tråd med DS Junior- og
Ungdomsprogram, ¨Sejlsport til tiden¨,
hvor det også drejer sig om samarbejde i 2
mandsjoller og kammeratskab i øvrigt.
Rander Sejlerlaug har gjort det her muligt,
idet de har doneret et beløb, svarende til
anskaffelsen af 1 jolle.
I øvrigt er jeg glad for at sige velkommen
til Poul Andreasen igen, som træner og
leder i udvalget.
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Havneudvalget
Efter ca. 10 år som kasserer holder Karl
Due i Havneudvalget
Tak for det store arbejde igennem årene i
udvalget.
Derudover har han de senere år, også
været klubbens deltager i Søsportsklubbernes Fællesudvalg, som jo dækker alle
klubber i åen og på fjorden. Undtaget
Udbyhøj Nord.
På falderebet har Karl bl.a. været med til
at forhandle en udmærket aftale hjem med
klubberne på Mariager fjord, gældende for
2007. Herom kan læses i sidste nummer
af Klokkebøjen.
Karl Dues afløser bliver Jens Sølvstrøm
Jensen, som sammen med sin kone Kirsten, og deres Granada 910, godt kan lide
at sejle langt, når de har mulighed for det.
Al henvendelse fremover i forbindelse
med vand- og landplads skal foregå til Jens
eller de øvrige havneudvalgsmedlemmer.
Kapsejladsudvalget
Vi har ikke været dygtige nok, til at finde
et par medlemmer der vil indgå i kapsejladsudvalget. Dommerne, Ole og Bent,
har meldt sig som hjælpere, men vi mangler lige et par ekstra hænder.
Til Kapsejladsaftenen i marts, var der kun
5 fremmødte, og det er jo alt for få, til at
lave en seriøs kapsejlads.
Men da vi jo er en Sejlklub, forsøger vi
selvfølgelig at arrangere onsdagskapsejladser, og der kan stadigvæk, være mange
flere både med.
Vi afholder et møde mandag d. 7. maj kl.
19.00, hvor vi aftaler, hvordan vi skal
sejle, fra d. 9. maj og mange hyggelige
onsdage frem.
Seniorsejlerskolen
Sparekassen Langå og MP sejl fra Egå har
i fællesskab sponseret et nyt storsejl til
skolebåden, så endnu engang er den gam-
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le dame, blevet ¨shinet¨ lidt op, til fælles
glæde for elever og instruktører.
Aktivitetsudvalget
Alt for få, har haft glæde af det store arbejde, som Søren og Kenneth har lavet. Hvis
ikke vi vil bevæge os efter det, de har
planlagt, så synes jeg, at vi, som minimum, må give dem nogle forslag, vi som
klubmedlemmer har overskud til at deltage i.
Beretninger fra Udvalgene:
Junior- og Ungdomsudvalget:
v/ Poul Andreasen:
Ungdomsafdelingen har fastholdt medlemstallet og deslige instruktør Frank Lavrsen.
Vi laver en test: Når de er klar til at lægge
en båd ind uden skrammer, er de klar til
oprykning.
405 joller – det er positivt, at der to i bådene, så de lærer at arbejde sammen.
Kammeratskabspokalen overrækkes næste
lørdag.
Børnene får tildelt en båd, som de så
”følger” hele sæsonen.
Vi har hold 2 gange om ugen – mandag
og torsdag
Vi vil gerne bruge hjemmesiden til at
kommunikere med de unge –
Kirsten Nielsen (Pjat) er behjælpelig med
kartotek og lign.
Kapsejladsudvalget
Ole Byrgesen og Bent Drachmann har
meldt sig som dommere.
Den 7. maj er første mødedato, hvor der
skal planlægges – ” gør båden kampklar til
kapsejlads”
Karl Due vil gerne være behjælpelig med
kapsejladsen, blot ikke have hovedansvaret.

Randers Sejlklub
Havneudvalget:
v/ Karl Due.
Vinterhalvåret har som sædvanlig været
en travl tid for havneudvalget, men jeg
tror, vi nåede det hele.
I forbindelse med en prisstigning fra Randers Havn, blev pladslejen nu endelig
reguleret, så i stedet for 25 forskellige
priser, er der nu 4 priser, der dækker 98 %
af alle pladser.
Efter pladsfordelingen er ventelisten nu
reduceret fra 32 til 22.
Randers Havn præsenterede os også for en
ny vandareal-lejekontrakt, hertil havde vi
dog nogle kommentarer og tilføjelser, så
den blev der snakket en del om, men mere alvorligt var en ny landareallejekontrakt, hvor Havnen ville have en
årlig leje på 38.000 kr. for arealet omkring
værft og mastekran. Det blev der så snakket rigtig meget om, og det hele endte
med, at vi fik en ny vandareal-lejekontrakt,
hvor landarealerne, der var inkluderet, nu
også omfattede arealet ved mastekran og
værft og til samme takst som hidtil.
Endvidere fik vi opsigelsesfristen fra udlejers side, væsentlig forlænget.
Med hensyn til økonomien, så har vi i min
tid som kasserer, brugt rigtig mange penge
på vedligehold, vand og elforsyning, samt
forbedringer i lystbådehavnen. Alligevel er
det lykkes os at spare en lille formue op
på noget over 200.000 kr. Pengene skal
der nu bruges nogen af, så et enigt Havneudvalg har endelig besluttet, at vi skal
have en ny mastekran. Hvis vi inden for
en beløbsramme kan overkomme det, så
er planen, at den bliver 13 meter høj og
kan løfte 1500 kg. – 2-speed elektrisk og
med fjernbetjening.
Vi har været på ekskursion til forskellige
havne og set på kraner – der er faktisk ikke
2, der er ens. Alle ser ud til, at være bygget lokalt. Der findes vist ikke nogen
”mastekransbutik/fabrik”, så vi arbejder
med sagen, og har kontaktet et par eventuelle leverandører. Vores medlem, Lars

Vognsen (ingeniør) har lovet at lave beregninger til fundament, uden beregning. Det
er oplyst, at alene fundamentet kan løbe
op i mere end 60.000 kr. + moms.
Det, at den kan løfte de ekstra kilo, var
oprindelig tænkt som en gave til juniorafdelingen, så de også får mulighed for at
transportere deres Ynglinge og Solinger til
stævner rundt i landet. Det er jo så ikke
aktuelt lige i øjeblikket, men de får nok
snart kølbåde igen. Vi er jo alligevel alle
endt i en kølbåd.
Selv om det ikke sorterer under Havneudvalget, så har jeg brugt en stor del af tiden
til at få en aftale i stand mellem klubberne
på Mariager og Randers Fjorde. Resultatet
heraf, er så den forsøgsordning I kan læse
om på opslag og i Klokkebøjen. Det, at
det er en forsøgsordning, skulle så gerne,
efter eventuelle justeringer, ende med at
blive en permanent ordning, så det gælder
om at kende reglerne.

Seniorsejlerskolen
v/ Ole Uglsøe Christensen.
Vi har afholdt 3 information/undervisningsaftener i marts og april. Der var allerede fra starten et stort frafald af elever, så
det kneb med fremmødet. Kenneth Kristensen viste den ene aften lidt om vind og
vejr, samt lidt navigation.
Den anden aften, hvordan tov takles og vi
takker Kenneth for indsatsen.
Vi håber, at der inden sæsonen rigtig starter, kommer flere elever, så vi kan fylde 3
holdhelt op (12 elever) men det kan nok
lade sig gøre.
Der bliver i år under alle omstændigheder
kun 3 hold, da vi ikke kan skaffe instruktører til 4 hold.
Vi vil også takke alle (de gamle) instruktører, samt vores bådsmænd, for det store
arbejde, de gør for seniorsejlerskolen,
uden dem var der ingen sejlerskole – så vi
håber, at de alle vil fortsætte.

9

Randers Sejlklub
Februars klubaften var om
nødsignaler og håndteringen
af disse – en god aften med
røg og damp.
I marts kom B.T. og holdt
foredrag om SAR – det havde været en interessant og
lærerig aften, kunne de som
deltog, berette om.
Madlavning til søs gik i vasken på grund af misforståelser og den kære påske – så
vi aflyste helt –
Den sædvanlige bustur måtte vi også aflyse på grund af
for få tilmeldte.
Søren Jensen fra aktivitetsudvalget aflægger beretning

Aktivitetsudvalget
v/ Søren og Kenneth
Det forgange år havde vi planlagt følgende
7 arrangementer:
Besøg hos Floor Marine til foredrag om
Nano Cover etc. og powershopping – men
lige netop den aften gik vejret amok –
vandet steg til 1,75 m. over daglig vande i
fjorden, og Toldbodgade stod under vand
og spisning måtte aflyses. Randers Bro
blev afspærret, så vi måtte omkring motorvejen ud til Floor. Men alt i alt en god
aften, som vi alle vil huske.
Øl-smagning til vores klubaften i december – alle som deltog, havde en god aften.
Juletræ – Henrik (Formand) var julemanden, Thorkil Møller-Hansen ”kanefører”
og Ulla Gårdsøe var syngepige for os alle
– og desuden var Ulla helt hjemme i diverse sanglege. Her var så stor tilslutning,
at der manglede pladser –
I januar skulle vi have været i svømmehallen til demo-aften med flåder og andet
udstyr, men på grund af for få tilmeldte,
valgte de, som skulle forestå demonstrationen at flytte det til en anden klub. Vi vil
prøve igen til næste sæson.
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Vi har hen over vinteren
oplevet en faldende tilslutning til klubaftenerne – men vi har planer for næste år –
bl.a. en bustur til Flensborg – foredrag om
sejlture til vore nærmeste nabolande og
desuden måske besøg hos SOK i Århus.

Aflægning af det reviderede regnskab
v/ Kassereren Kai Jensen
Og her var ingen kommentarer.
Indkomne forslag
Ingen
Eventuelt
Arbejdsopgaver?
Ophængt på opslagstavlen.
På lørdag kl. 10.00 skal vi bruge 10
mænd, der kan være med til at løfte pæle
arrangementet på plads, som jollerne skal
ligge på.
HVEM melder sig?
Og der var en del, der meldte sig.

Randers Sejlklub
Med henvisning til aftalen
med OK – benzin, donerede Vølver Himself 1000 kr.
til ungdomsafdelingen, så
med bemærkningen om, så
kan vi selv bestemme, hvor
vi handler benzin.
Formanden:
Tak til alle udvalgene og
andre hjælpere for arbejdsindsatsen i RSK, og ligeledes
en stor tak til Sejlklubbens
sponsorer.
Kasserer Kai Jensen håber på at budgettet bliver godkendt

Kunne vi mon får flere til at hjælpe med
diverse opgaver?
Niels Nielsen: Skulle vi ikke få de lister
om forskellige opgaver til frivilligt arbejde
ind på Hjemmesiden? så ville flere nok se
det og få indfriet det ”behov” man har for
at hjælpe!
Karl Due: Jeg synes vi skal betale os fra det
– det andet bliver for dyrt i den sidste
ende!
Kenneth: Med hensyn til det tag, skulle vi
så ikke se, at få det lavet, så det ikke skal
repareres hele tiden?
Formanden: Det er der ganske enkelt ikke
penge til lige nu.

Også tak til dirigenten for
god ledelse.

Trefoldigt leve for RSK
Ref. Hanne Skåning

Orientering om klubbens nye hjemmeside: Randerssejlklub.dk
Jacob Andersen og Per Christensen er
portal administratorer og i skrivende stund
ser det rigtig godt ud –
Forslag om link til Dennis/restauranten og
vise verca –
Dennis spurgte til ”Skuret” – og fik det
svar, at der arbejdes på det –
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Kammeratskabspokalen

Mikkel Odby og Niels Nielsen efter pokaloverrækkelsen

Kammeratskabspokalen tilfaldt for året 2006 Mikkel Odby, som var et naturligt
valg, da han ud over selv at sejle om mandagen er medhjælper om torsdagen
og et ”idol” og en god kammerat for de yngste.
Vedr. klargøring af både:
Lørdag d. 28/4 var alle børnene og
deres forældre indkaldt til sæson start
og klargøring af alt udstyr. Det var en
fornøjelse med den tilslutning der var
og der blev vasket pudset og poleret
som aldrig før.
Vi har i år tildelt alle børn en fast båd
og de har selv ansvaret for at den fungerer og er velholdt stand. Det ser ud
til at virke perfekt, bortset fra at vi har
flere børn end både. Vi overvejer at
lave tirsdag aften til ”begynder aften”.
12

Christian Brix skal ud at sejle Tall ship
race fra Århus i juli måned, i en hel
uge og har lovet at skrive en artikel
om sin tur som kan komme med i
næste nummer af Klokkebøjen.
Emil Bak som vandt RSK i 2006 er
desuden begyndt at sejle i Kaløvig
også og ligger allerede nummer 63 på
Europa-ranglisten for Zoom 8. Flot
gået.

Randers Sejlklub
Sejl og master er lagt frem til
kontrol

De nypolerede joller

For fædrene var der også tid til
lidt småsnak
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Randers Sejlklub
Som nævnt i bestyrelsens beretning, har sejlklubben i samarbejde med de tre nævnte sponsorer fået fremstillet en ny kopi af det brev der
giver tilladelse til at vore både må føre Yachtfla-

get med guldstjerne. En tradition som vi passer
meget på.
Gå en tur i klubhuset for at beundre det smukke
brev. Herunder ses et afskrift.

Marineministeriet
Sekretariats- og Kommandokontoret
M. Kgl. resolution nr.48-1889
Til Kongen
Bestyrelsen for Randers Sejlklub har ansøgt om Tilladelse til for Klubbens
Fartøjer, der have erhvervet eller maatte erhverve Ret til at føre det ved allerhøiste Resolution af 15 de. August 1865 fastsatte Yachtflag, til som særligt
Foreningsmærke i Flagets øverste Firkant under Bogstaverne Y. F. at måtte
anbringe et Kors eller forsåvidt dette ikke maatte kunne bevilges, en femtakket Stjerne i Guld. Ministeriet formener allerunderdanigst, at dette Andragende, forsåvidt det gaar ud paa at erholde et Kors som Foreningsmærke, ikke
kan anbefales, da Vice-Admiralens Kiendingsmærke er et Kors, der vel er
hvidt, men dog er anbragt paa samme Sted i Flaget.
Derimod burde der ikke være noget at erindre imod at tilstaa Klubben det af
samme subsidiært ønskede Mærke, da Mærker af lignende Art ved allerhøieste Resolutioner af 25de Februar 1873 og 20de Jul 1882 ere tillagte henholdsvis Forening for Lystsejlads og Smaalandenes Seilselskab.
Det tilstilles saaledes allerunderdanigst:
At Deres Majestæt allernaadigst vil bemyndige Ministeriet til at tillade, at de
Randers Sejlklub tilhørende Fartøjer der have erhvervet eller maatte erhverve
Ret til at føre det ved allerhøieste Resolution af 15de August 1865 fastsatte
Yachtflag, maa som særligt Foreningsmærke i Flagets øverste Firkant nærmest Standerliget under Bogstaverne Y.F. anbringe en femtakket Stjerne i
Guld.
Marineministeriet af 28de Mai 1889
allerunderdanigst
N. K. Ravn
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FOTOKONKURRENCE!
Igen i år vil Klokkebøjen give en flaske god
vin som præmie for
det/de bedste eller sjoveste feriebillede(r).
Billedet skal være indsendt eller afleveret til
redaktionen senest
d. 1. september og
vinderbilledet vil blive
brugt i næste nr. af
Klokkebøjen

Så er starten gået til en
træningsaften for juniorerne
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Fra de gamle dage

Der var stil over det den gang, med et rigtigt laksegl som garanti for diplomets ægthed
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Randers Sejlklub
Vort mangeårige medlem, Leo Zacho
Petersen kan desværre ikke klare sig
selv hjemme mere. Han er flyttet på
plejehjem, og derefter har datteren
Ulla samlet nogle sager som Leo havde gemt fra sin tid i sejlklubben.
For 75 år siden bestod han den praktiske prøve på klubbens øvelsesbåd
”Hedvig” og måtte som der står på
diplomet føre mindre lystbåd indenfor
Randers fjords område.
Under krigen i 1944 fik han legitimationskort med tilladelse til at sejle på
Randers fjord, dog kun som der er
stemplet på side 2: ”Gabet” maa ikke
sejles nærmere end en afstand af
1000 Meter Sydvest for en Linie fra
Udbyhøj mod Nordvest
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Sejlerlauget købte en jolle

Som nævnt i beretningen på generalforsamlingen har Sejlerlauget doneret
et beløb svarende til indkøbet af en
405-jolle. Ved en træningsaften mødte laugets formand Jørn Hornemann
og sekretær Ole B. Kristensen op og
overrakte jollen til juniorerne.
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Anders, Mikkel og Morten var de glade modtagere, medens Ole B. Kristensen, Henrik Husum og Lars Maaetoft
holdt øje med at alt gik rigtig til.

Randers Sejlklub

Det gamle anneks

Da restaurationens køkken skulle moderniseres i 2005 stod det klart for
bestyrelsen at fjernelsen af det gamle
anneks ville blive en bekostelig affære.
Udover transport ville der også løbe
miljøafgift på.

Da Erik Poulsen hørte om klubbens
problem, kontaktede han en bekendt,
der har sommerhus i Ebeltoft-området.
Vedkommende var meget interesseret
og overtog huset mod at fjerne det.
Siden er huset blevet gennemisoleret
og indrettet til et meget værdsat sommerhusanneks.
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Afsender:
Randers Sejlklub
Toldbodgade 14
8900 Randers

A

RANDERS SEJLKLUB

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ...

CCL LABEL

Leif Rasmussen

DENMARK

AUTOVÆRKSTED

CCL Label A/S
Tjærbyvej 90, DK- 8900 Randers
Tlf.: +45 87108710
www.ccllabel.dk

FLOOR

MARINE-CENTER A/S

MARSVEJ 19 - RANDERS - TLF. 87 11 40 00

8641 2055

J.
Ødums eftf.
VOGNMANDSFORRETNING - KRANSERVICE

www.b-offset.dk
Poul Kaas - VVS & Blik
aut. VVS Installatør Poul Kaas Gl. Lervang 27 . 8900 Randers

Telefon 86 43 13 97 . Mobiltlf. 20 84 13 97

Støt vores sponsorer.
Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle,
så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493.

