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Randers Sejlklub 

Klubadresse   
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ 
www.randerssejlklub.dk 
E-mail: post@randerssejlklub.dk 

Suppleanter til bestyrelse: 
Tine Bræmer-Jensen 
Steen Trustrup 
    
Restaurant Sejlklubben 
Mike Pabst 8641 8495 
www.restaurantsejlklubben.dk 
 
Udvalg: 
 
Havneudvalg 
Gert Petersen 2117 2721 
E-mail: jollysally@icloud.com 
Ivan Mortensen 4056 5822  
E- mail: im@dansand.dk 

Udvalg—fortsat: 
 

 
Kapsejladsudvalg 
Niels Nielsen 2468 3376 
niels@itj.dk 
 
Simon Kjær 6010 4366 
Simme8920@gmail.com 
 
Dommere 
Flemming Bjerring 2380 8265 
bjerring@youmail.dk 
 
Svend Nielsen 3061 4011 
gigisbn@gmail.com 
 
Tursejladsudvalg 
Ivan Bødker Kristensen 2328 3860 
 
Onsdagsklubben 
Jørn Hornemann 2825 2212 
Flemming Christiansen 6076 4588 
 
Aktivitetsudvalg 
Tager sig af arrangementer i sæso-
nen,  som pinsestævne, madlavning 
til søs. / Vi søger folk til dette udvalg. 
 
Klubmåler 
Leif Rasmussen 8643 9131 
 
Sejlerskolen: 
Peter Ilsvard   
(se bestyrelse, sekretær) 
 
Projektudvalg: 
Tager sig af vedligehold af klubbens 
bygninger og arealer. 
Ivan Bødker Kristensen 
Ole Uglsøe Christensen 
(se bestyrelse for kontaktoplysninger) 
  

Bestyrelse 
 

Formand 
Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 
E-mail: jouc@post12.tele.dk 
 
Kasserer 
Marianne Kristensen 2028 3472  
E-mail: mk@anatur.dk 
 
Sekretær  
Peter Ilsvard 2163 1012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 
 

Materielindkøb 
Ivan Bødker Kristensen  2328 3860 
E-mail: estiva@famg.dk 
 
Ronnie Siegumfeldt Andersen  
E-mail:  2293 6383 
ronnie.siegumfeldt@gmail.com 
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Forsidebilledet: Dyb koncen-
tration hos skipper Simon 
Kjær, om bord på Larsen 25, 
D 37 Beth, RSK, 
Vinderbilledet fra fotokonkur-
rence 2016. 
 
Bagsidebilledet: Randers Sej-
lerskole har fået endnu en sko-
lebåd: Fantus, en International 
806,  
2. pladsen i fotokonkurrence 
2016. 

 

Begge billeder fra Peter Ilsvard 

Udvalg—fortsat: 
 
Juniorafdelingen 
Koordinator 
Tom Mark  2323 3918 
E-mail: Tmjensen66@gmail.com 
 

Forældregruppe: 
Maj-Brit Olesen  2834 1781 
E-mail: majbrittolesen@me.com 
Bonnie og Per Mørup 2236 1510 
E-mail: per.bonnie@mail.dk 
 

Instruktører: 
Kristoffer Mark  2422 5963 
E-mail: kristoffermark@gmail.com  
Mikkel Yde  3179 1517 
E-mail: skrivtilmikkelyde@gmail.com 
 

Klubhus: 
Flemming Christiansen 6076 4588 
E-mail: smulfen45@gmail.com 
Kurt Andreasen  4017 2543 
E-mail: kurtandreasen007@gmail.com 
 

Medieudvalg: 
Hjemmeside: 
Ronnie Siegumfeldt Andersen 
(se bestyrelse) 
 

Redaktørgruppen: 
Erik Schmidt Jensen 2022 4973 
E-mail: esjt@mail.dk 
Kirsten V. Nielsen 5129 7876 
E-mail: kislasprivat@gmail.com 
Søren Weitemeyer 2533 1119 
E-mail: soren@weitemeyer.dk 
Per Christensen  2116 3666 
E-mail: per@perma.dk 
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Generalforsamling 26. oktober 2016 

Ole Uglsøe Christensen bød velkommen. 

1.Valg af dirigent 
Ole Kristensen blev valgt. 
Ole siger det er dejligt, der kan samles så mange medlemmer til en generalfor-
samling, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet. 
 
2.Valg af protokolfører 
Peter Ilsvard blev valgt. 
 
3.Bestyrelsens beretning 
Ole Uglsøe – Marianne Kristensen. 
Ole starter og overgiver ordet til Marianne Kristensen. 
 
Bestyrelsens beretning 2016 
Bestyrelsens vigtigste opgave er at drive en sund klub, med orden i tingene og 
sørge for en god økonomi , samtidigt med vi sikrer  en dynamisk klub med  
initiativer og aktiviteter for vores medlemmer. 
 
Vores mission er: 
Klubbens mission er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kamme-
ratligt sammenhold mellem medlemmerne. 
 
Vores vision er: 
• Det skal være rart at komme i Randers Sejlklub og på Havnen. 
• Vi tager godt imod nye medlemmer 
• Vi hjælper nye sejlere 
• Vi hjælper juniorsejlere 
• Vi skaber netværk og hjælper hinanden med at løse de praktiske opgaver. 
 
Rammen for bestyrelsens opgaver er vores vedtægter. Vi må konstatere de er 
forældede, vi kan ikke bruge dem i vores daglige arbejde. Mere om det under 
punktet vedtægter i dagsordenen.  
 
Vi har investeret i en ny skolebåd til vores Sejlerskole – Fantus.  Og i nye 
møbler og arkivskabe i vores klubhus. 
 
Vi har arbejdet meget med organisering af vores udvalg herunder også at udstik-
ke retningslinjer for udvalgets arbejde. Vi synes selv det er lykkedes ret godt. 
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Vi har jo en helt fantastisk tilslutning 
til sejlerskolen. 
Vi vil sige en stor tak til Peter og alle 
instruktører og bådsmænd – I gør et 
fantastisk arbejde for klubben. 
Og det giver har givet 14 nye med-
lemmer til klubben i 2016. 
 
Det nye havneudvalg  - Gert og Ivan - 
er gået til opgaven med krum hals og 
har gennemført rigtig mange projekter 
–  og det går rigtig godt. 
 
Vores junior sejlerskole har vi fået 
bemandet således der er en forældre-
gruppe bestående af Marianne Yde – 
som koordinator, Tom Mark og Maj-
Britt Olesen som driver junior sejler-
skolen. 
Niels er rådgiver og viden deler med 
mange års erfaring. 
De har gjort det helt fantastisk. 
Vi har 18 elever. 
Der er kommet 11 nye medlemmer i 
Junior Sejlerskolen 
Økonomien hviler i sig selv. 
Tom har sammen med sin søn Chri-
stoffer været på havnen hver torsdag. 
Forældrene møder talstærkt op hver 
torsdag. 
Der giver liv i havnen 
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed at junior sejlerskolen var vores 
største udfordring i år. 
 Det er med stor glæde vi kan konsta-
tere det er gået langt over forventning. 
Der er mange glade unge mennesker 
og deres forældre hver torsdag. 
Marianne Yde har valgt at stoppe og 
Tom bliver ny koordinator. Maj-Britt 
fortsætter sammen med Bonnie og Per 
Mørup i forældre gruppen. Niels fort-

sætter som rådgiver.  De to erfarne 
instruktører Christoffer og Mikkel fort-
sætter i 2017. Vi søger 2 nye instruk-
tører, som skal oplæres.  
Organisationen er således på plads for 
2017. 
 
Medieudvalget. Ronnie har fået vores 
Hjemmeside op at stå – super godt 
gået. Vi mangler stadig en del stof til 
hjemmesiden. Det skal leveres af vo-
res medlemmer. 
Per tager sig af Klokkebøjen.  Klokke-
bøjen udkommer nu 2 gange årligt 
takket være Pers indsats. Vi søger 
medlemmer som vil hjælpe med at få 
vores hjemmeside gjort levende. 
I bedes henvende jer til bestyrelsen  -  
gerne her i aften. 
 
Aktivitetsudvalg – står for vedligehold 
af klubbens ejendom og arealer. 
Ivan og Ole står for dette udvalg og de 
har gennemført mange aktiviteter i år. 
Der har været begrænset tilslutning fra 
medlemmer. Vi skal gerne have en 
større kreds til at deltage. 
Meld jer til bestyrelsen – gerne i aften. 
 
Tursejlerudvalget 
Det står Ivan (også) for – Han gør det 
rigtig godt, men trænger til aflastning, 
da han er med i stort set alt arbejde i 
klubben. 
Meld jer lige til bestyrelsen – gerne i 
aften. 
 
Kapsejladsudvalg 
Jørn Hornemann – Æresmedlem, ild-
sjæl, mister Randers Sejlklub nr. 1. 
har sagt sit job op fra 2017. Han bliver 
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svær at erstatte. Svend og Flemming  
vil godt fortsætte som dommere. 
Niels og Simon har tilbudt at deltage i 
udvalget – og det er vi rigtig glade for. 
Så vi har et kapsejllads udvalg til 
2017! Og Jørn har lovet at komme 
forbi – så vart ham nu godt op. 
 
Onsdagsklub 
Flemming Christiansen og Jørn Horne-
mann har sagt deres job op fra 2017. 
Vi mangler nogle medlemmer, som vil 
varme pølser om onsdagen til kapsejl-
lads holdet. 
Ligeledes mangler vi medlemmer som 
vil tage sig af andespil  i december og 
gløgg nytårsaftens dag 
Vi håber der er nogen som vil sørge 
for Jørn og Flemming får serveret pøl-
ser om onsdagen efter de har taget sig 
af det i en menneskealder. 
Meld jer til bestyrelsen – gerne i aften. 
 
Vi vil gerne sige tak til Kai Jensen, 
som i en årerække har taget sig af bog-
føring af Randers Sejlklubs bilag samt 
sørget for indkrævning af kontingent 
og holdt vores medlemsregister i or-
den. Jeg vil gerne sige særlig tak til 
Kai for hans hjælp til mig, som ny 
kasserer. 
 
Henning er en gudsbenådet IT nørd 
og jeg skylder Henning stor tak for 
hans hjælp til mig som ny kasserer. 
 
I bestyrelsen har vi fået ryddet op og 
bragt orden i alle vores papirer. 
Vi har tilknyttet en forsikringsmægler 
til at se på om vi har de rigtige forsik-
ringer til den rigtige pris. 
Havneudvalget og restauranten har 

også fremsendt deres forsikringer, for 
at sikre der ikke er dobbelt forsikret og 
at der ikke er ”huller” i vores dæk-
ning. 
 
Vi har fået 40 nye medlemmer i år - 
det må vist være rekord. Dansk Sejl-
union har kontaktet os for at høre 
hvad vi gør. Sejlerskolerne har givet 
os de 25. Vi er i alt 269 medlemmer. 
Vi vil gerne byde jer nye medlemmer 
hjertelig velkommen i Randers Sejl-
klub. Mange tak til alle jer de med-
lemmer som har lavet et frivilligt ar-
bejde i år. 
 
Vi vil gerne tilskynde endnu flere 
medlemmer at deltage i udvalgsarbej-
det og fælles aktiviteter. Det er en 
rigtig god måde til at blive en del af 
fællesskabet og til at få et netværk i 
klubben. 
Og vi hygger os og sørger for en god 
forplejning samtidigt med der bliver 
lavet et godt stykke arbejde for klub-
ben. Meld jer til bestyrelsen i aften. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt 
med applaus. 
 
4.Beretning fra udvalgene. 
Sejlerskolen: Peter Ilsvard 
I Sejlerskolen startede sæsonen allere-
de i januar. Vi skulle have købt en 
ekstra skolebåd. Det var planen, at vi 
skulle se efter en H – Båd, men de der 
var til salg, var enten alt for dyre, eller 
alt for brugte, så det trak ud.   
Pludselig var det marts, og vi havde 
vores første teoriaften i Fjordens Klub-
hus, fordi vores eget var ved at blive sat 
i stand. Vi havde nu 28 tilmeldte elever 
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og stadig kun en skolebåd, nemlig Filur.  
Så blev der sat en International 806 til 
salg. Vi, det vil sige Polle, Finn, Simon 
og jeg drog til Rungsted, og det har vi 
ikke fortrudt et øjeblik, Fantus blev 
vores! 
Vores mål var at sejle med de to både 
mandag til torsdag, med tre elever på 
Fantus og fire elever på Filur, så vidt 
muligt med to instruktører til hver 
båd, så instruktørerne kun skulle sejle 
hver anden uge. Det passede med 28 
elever, så skulle vi bare finde 16 in-
struktører, det lykkedes - næsten! 
Nu gik et større planlægningsarbejde i 
gang. Sejlerskolen skulle have elever, 
instruktører og sejldage til at gå op i 
en højere enhed. Alt dette stod Simon 
for, og det gik, dog måtte enkelte in-
struktører sejle hver uge. 
I april var der klargøring af Filur under 
ledelse af vores bådsmand Esben, med 
stor hjælp fra Lise og rigtig mange 
elever. 
Da sejlsæsonen startede i maj var Fi-
lur klar, endda med en ny fok, som vi 
havde fået af Langå Sparekasse. Fantus 
stod imidlertid stadig i Rungsted, fordi 
vognmand Ødum ikke have haft mu-
lighed for at tage den med hjem. Der-
for startede Sejlerskolen med sejlads i 
Selma og i Filur. 
I anden uge i maj var Fantus i Ran-
ders, rigget til og klar til sejlads som 
skolebåd. 
I juni blev Filur sejlet til Udbyhøj, 
mens Fantus blev i Randers.  
Vi havde også sommertur med Sejler-
skolen til Uggelhuse i juni. En rigtig 
dejlig dag med mange glade og for-
ventningsfulde deltagere. Vi sejlede 
med Fantus, Frigg, Beth, Selma og 

Aurora. Eneste ulempe var, at det blæ-
ste helt vildt fra vest. I Uggelhuse 
fandt vi læ på klubbens grillplads, og 
havde nogle fornøjelige timer med 
munter snak og indtagelse af alver-
dens kulinariske herligheder. Jess kom 
fra Bønnerup med sin Colin Archer og 
sluttede sig til os. Nogle af gasterne fik 
endda mulighed for at sejle med Jess 
hjem til Randers. En helt igennem 
vellykket dag. 
Den sidste torsdag i juni blev Filur 
sejlet hjem til ferieophold i Randers. 
I august sejlede tirsdagsholdet Filur til 
Udbyhøj og den sidste onsdag i au-
gust blev Filur igen sejlet til Randers. 
På den måde havde næsten alle 1. års 
elever fået turen Randers Udbyhøj, 
enten den ene eller den anden vej. 
Sejlerskolen har sejlet med 18 første 
års elever, 7 andet års elever og tre 
fortsættere. Vi har sejlet 18 uger, det 
vil sige der har været mulighed for 
144 gange i alt. Der har været enkelte 
aflysninger, så der er sejlet 137 gange 
i alt. Ret godt gået! 
Ud over praktisk sejlads under mange 
forskellige forhold, er der også blevet 
talt om vind og vejr, sikkerhed, søkort, 
anløb af havn og fortøjning og meget 
andet. 
Filur og Fantus har desuden været brugt 
af andet års elever enkelte gange. 
Vi har været heldige med vejret, måske 
har onsdagsholdet på Fantus haft for 
lidt vind, men ellers har det været en 
fin sæson. 
Sejlerskolen har også været heldig med 
at prøve andre både, vi har sejlet i en 
Halberg Rassy 312, en Dehler 34, en 
Colin Archer, en Larsen 28 og i en C 
10, som er Jespers ti meter Strejferen. 
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I september kom Filur og Fantus på land, og vi havde afslutning, evaluering og 
fællesspisning i klubhuset. Der var mange deltagere, og vi fik uddelt diplomer 
og overrakt gaver til instruktører og bådsmænd. 
Tak til alle for en god sæson, særlig tak til bådsmænd og instruktører for god 
og stabil indsats. 
Desværre er der et par instruktører, der har meddelt, at de ikke kan hjælpe 
næste år, så vi har brug for, at der er nogle der melder sig til at hjælpe Sejler-
skolen 9 gange i løbet af næste sæson. Det betyder at du får mulighed for at 
møde nogle rare og interesserede mennesker, og du får 9 spændende og ople-
velsesrige sejlture. 
     
Juniorudvalget: Tom Mark 
Tom Mark Jensen  har sagt ja til at overtage stillingen som koordinator for juni-
orsejlskolen. Ud over Tom er der flere i denne gruppe. Det er forældre Maj-
Britt Olesen og Niels Nielsen, instruktør er det Mikkel Yde, Kristoffer Mark og 
Jens Sølvsten, derudover har vi Per og Bonnie Mørup fra forældregruppe hvis 
en af os ikke har mulighed for at komme. 
Vi starter med 8 aktive medlemmer som jo ikke er nok, vi beslutter så hurtig at 
søge flere sejlere via de sociale medier, skoler og fritidsklubber men inden vi 
får sat en hel masse "både" i vandet er vi ret hurtige oppe på 18 aktive med-
lemmer og flere har vist interesse for en prøvesejlads næste år. 
Der er flere af forældrene til nysejlerne der allerede onsdag giver udtryk for 
glæden for sejladsen og at de næsten ikke kan vente til det bliver torsdag. 
Der er i år besluttet at hver sejler har ansvaret individuelt for det udstyr og den 
båd de bliver tildelt hvilket både sejlere og forældre har taget imod, det funge-
re bare godt nu. 
Fællesturen i år gik til Voer fjordcenter, med ikke ret meget vind men med stor 
glæde og højt humør gik turen mod Voer, efter en lang dag på vandet var sul-
ten og tørsten stor, den blev slukket med burger og pølser grillet i stor fællesti-
pi samt sodavand, overnatningen forgik også i tipi/hængekøje (sjovt men 
koldt). 
Vi er rigtig glade for den interesse medlemmer og forældre har vist i år, 
STORT tak for det, en stor tak skal også lyde til Randers sejlklub ikke mindst 
Ivan og Polle for deres klargøring af både og udstyr til sæson 2016. 
Vi vil også meget gerne takke Marianne Yde for alt den tid og støtte hun har 
givet de unge mennesker og junior afdeling Stort tak for det. 
Vi ser alle frem til endnu godt år i junior afdelingen med god vind og højt hu-
mør. 
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Havneudvalg: Ivan Mortensen/Gert Petersen 
Året for det nye havneudvalg har været udfordrende, specielt fordi der var mange 
ting vi skulle sætte os ind i. Men alligevel syntes vi faktisk at det er gået meget godt!    
Jeg har ikke haft nogle konflikter, og syntes faktisk alle har været meget søde 
til at hjælpe os i gang. 
 
Venteliste: Vi har lige nu en venteliste på 24 både og ud af dem har de 20 
både været i vandet, og må sige at den største udfordring har været at, der 
stod både på vinterpladsen som jeg ikke viste om de skulle have en plads, og 
derved havde svært ved at ”låne” dem ud. 
Derfor vil jeg gerne bede jer om at senest den 15. maj at melde tilbage om I 
skal i vandet eller ej. 
Pladsen vil blive lånt ud pr. 1. juni, hvis jeg intet hører! 
Havneudgifter: Havneudgifterne vil stige næste år, vi har været ved at se på de 
kommende vedligeholdsudgifter, og kan se at den regning der blev sendt ud 
for i år, var gennemsnitlig sat ned med 250kr. ikke kan får det til at hænge 
sammen – så derfor hæver vi pladslejen igen, + de 8% som havnen har sat 
vores leje op med. 
Ny kontrakt med Randers havn: John fra Fjorden og Gert  fra Sejlklubben har 
forhandlet ny kontrakt med havnen, vi har også søgt om at få lavet flere plad-
ser hen mod DLG – den sidste del afventer vi stadig svar fra! 
Vinterpladsen: 
Vi har i år desværre haft en del problemer med vores buskrydder, og jeg troe-
de jeg havde lavet en aftale om at få nogen til at ordne pladserne, men det er 
ikke kommet i orden, så derfor vil jeg blot minde om at pladsen skal være 
ryddet op når man er kommet i vandet , og skal vedligeholdes senest 1 Juli og 
anden gang 1 oktober. 
Kommunen har sagt at vi skal bruge presenning hvis der slibes bundmaling af 
på vinterpladsen, så det bedes overholdt! 
Ligeledes er det ikke tilladt at sprøjte pladsen med plantegift!!! 
Der er kommet grus til fri afbenyttelse, det ligger i bunker rundt om på plad-
sen! 
Hvordan er det at være gæst i Randers? 
Vi har besluttet at indføre det her moderne betalingsvæsen! 
Mobil – Pay 
Og en ny app som hedder Harba – harba er en app der fortæller vores gæster 
om faciliteter, og de kan betale havne afgift der igennem også. 
Vi vil også bede Randers turistforening om at ligge brochure ned i vores klub-
hus fra 1.juli til 1. september.    
Vi har fået havne - cykler af Simon og Sofie som jeg har fornemmelsen af er 
blevet brugt flittigt – mange tak for det Simon og Sofie. 
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Skippermøde: 
Havneudvalget forventer i løbet af vinteren at indkalde til Skippermøde, vi skal 
have diskuteret vore havneregler, og kigget lidt på arbejdsfordelingen. 
Vi har besluttet at vi på dette skippermøde vil fremlægge vores regnskab – men 
kan sige at vi har i år investeret i at få meget af det som stod i forfald bragt op på 
præsentabelt niveau. 
Men det vil jeg over lade til Gert om at fortælle, men inden vil jeg gerne sige 
først stor tak til Gert for hans gåpåmod og hård styring som Sjakbejds – utroligt 
hvad sååån en bette mand kan udrette! Derefter vil jeg også takke alle de frivilli-
ge som har hjulpet til, så mon ikke at brunkål og snaps til foråret bliver sponso-
reret! 
Værsgo til GERT THE HANDYMAN  
Vi har fået nye vandhaner på broerne. Der er også kommet nye vinduer og dør i 
Værftet, og vi har fået isoleret værksted og opholdsrum. Der er også kommet ny 
brændeovn i værkstedet. Vi har fået nye el – tavler og desuden strøm i det nye 
masteskur. Der er lavet hylder i container og værksted. Der er støbt standere i 
ved landpladsen, så der kan låses af. Nøglen fra værftet, kan også bruges her. 
 
Aktivitetsudvalg: Ivan Bødker Kristensen 
I foråret stod aktivitetsudvalget for indvendig maling og ny - indretning af vores 
klublokale med afskærmning af automat og fin opslagstavle. Der blev også an-
skaffet nye stole og borde, ligesom vi fik nye arkivskabe i kontoret. Mange tak 
til ”den hårde kerne” som stod for dette projekt. 
Vi har fået renoveret indkørslen med nye flotte flagstænger, med ”downlight”, 
og parkeringsarealerne er planeret og har fået ny belægning af ral. 
Der har været ”havearbejde” på alle Randers Sejlklubs arealer, dejligt når det 
første man får øje på, ikke er ukrudt. 
Hele Randers Sejlklubs bygningskompleks, det vil sige restaurant, klubhus, ki-
stebænk of tvilling er blevet malet. Et meget stort projekt, og selv om der var 
meget arbejde, blev der også tid til både sjov og ballade. Randers Sejlklub sør-
gede selvfølgelig for god forplejning til alle, der deltog i arbejdet. 
Mange tak til de medlemmer, der har stillet tid og arbejdskraft til rådighed for 
aktivitetsudvalget! 
 
Tursejler: Ivan Bødker Kristensen 
Pinseturen til Øster Hurup var ikke tilsmilet af godt vejr. Alligevel var der en del 
deltagere, og da der også kom sejlere fra andre klubber, var der alligevel fuldt 
hus når der var komsammen om aftenen. Tak til Øster Hurup havn.  
Ivan fortalte om ”Alternativ kapsejlads”, at der havde været fin tilslutning, og at 
den efterfølgende fællesspisning med musik fra klubbens spillemænd havde 
været særdeles vellykket. Tak til deltagere og tak til de som stod for grillen og 
de som lavede de lækre salater. 
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Madlavning til søs, som bliver styret af Keld Dalmose og Søren Jensen Bifrost, 
var som sædvanlig en stor succes med fuldt hus! 
Medieudvalg: Ronnie Siegumfeldt Andersen og Per Christensen. 
Klokkebøje og hjemmeside. Per efterlyser materiale til Klokkebøjen, som ud-
kommer igen til december. Hjemmesiden er kommet godt i gang. Nu skal den 
holdes i live. Der efterlyses små og store oplevelser, som man gerne vil dele 
med andre. Siden skal gøres lidt mere attraktiv for gæstesejlere. Siden skal have 
links til Visit Randers og lignende. 
 
Kapsejladsudvalg og onsdagsklub: Jørn Hornemann 
Nu er det altså rigtigt! Jeg ønsker at stoppe. Der har været 14 onsdagssejladser 
og Dorthe Cup! Det bliver til 15 klubaftener, og det er dejligt. Desuden er der 
andespil den 7. december og Gløgg og æbleskiver 31. december. Jeg vil kom-
me fremover, men kun som deltager. Stående applaus til Slagter! 
 
Niels Nielsen og Simon Kjær erobrer ordet uden for dagsordenen, på vegne af 
alle kapsejlere! 
Tak til Svend Nielsen, Flemming Bjerring og Flemming Christiansen for indsat-
sen omkring aftensejladserne med vingave. Slagter får en ekstra stor tak med vin 
og desuden en sydvest. Endnu en gang stor tak til Slagter! Slagter udnævnes til 
at stå for ”Fjordens Blå Bånd” i 2017. Sejlads fra Randers til Kanaløen og retur. 
 
Foto konkurrence 2016. 
Komiteen bag fotokonkurrencen har bedømt de indsendte billeder, og de præ-
mierede billeder blev:  
#1: Af Peter Ilsvard: ”En dybt koncentreret Simon” se forsiden 
#2: Af Peter Ilsvard: ”Fantus”  se bagsiden 
#3: Af Ester Kristensen: ”Forår i luften” 
Tillykke til vinderne. 
 
5. Budget og kontingent 2017 
Marianne Kristensen forelagde budgettet ganske kort. Hun sagde at bestyrelsen 
sigter på at have likvider på 200.000 kroner, et rammebeløb på 100.000 kroner 
til projekter, og et budgetteret overskud på 48.000 kroner i 2017.  
Der blev foreslået uændret kontingent i 2017, dog med en lille stigning af kon-
tingentet for familier med juniorer. Dette alene for at få en forenklet kontingent 
struktur. 
Budget og kontingent blev godkendt!  
 
6. Valg til bestyrelsen og  to suppleanter for denne. 
Tommy Jensen (ønsker ikke genvalg) 
Peter Ilsvard (modtager genvalg) 
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Bestyrelsens forslag: Ronnie Siegum-
feldt Andersen 
Peter og Ronnie blev valgt. 
Suppleanter: Keld Dalmose (ønsker 
ikke genvalg) 
                    Steen Trustrup 
Bestyrelsens forslag: Tine Bræmer-
Jensen 
Steen Trustrup og Tine Bræmer-Jensen 
blev valgt. 
 
7. Valg af revisor og suppleant for 
denne. 
Revisor: Ib Aamann Kvist (ønsker ikke 
genvalg) 
Revisor Suppleant: Karl Due (ønsker 
ikke genvalg) 
Bestyrelsens forslag: 
Revisor: Kai Jensen 
Revisor suppleant: Henning Andersen 
Kai Jensen blev valgt som revisor. 
Henning Andersen blev valgt som 
revisor suppleant. 
 
8. indkomne forslag 
Ingen. 
 
9.Vedtægtsændring (ændring af love) 
Marianne Kristensen: 
Vores vedtægter er forældede - vi kan 
ikke arbejde efter dem i det daglige 
arbejde. 
De opfylder ikke folkeoplysningslo-
vens krav om åbenhed, stemmeret og 
anvendelse af eventuel formue ved 
ophør. 
Det betyder vi ikke kan få tilskud fra 
kommunen til Junior Sejlerskolen samt 
når vi søger fonde om sponsorat eller 
tilskud får vi afslag 
Vi har taget udgangspunkt i Dansk 
Sejlunions standardvedtægter og ind-

arbejdet specielle forhold for Randers 
Sejlklub. Jeg har fået vedtægterne for-
håndsgodkendt af  
Eva Thomadsen, Randers kommune 
Hun har været til stor hjælp for os. 
Hvis vedtægterne bliver godkendt, 
skal vi søge om godkendelse efter 
Randers Modellen hos kommunen. 
 
Ronnie har fundet enkelte fejl vedrø-
rende henvisninger i de nye love. Det 
bliver rettet. 
Lars Nielsen spørger om Randers Sejl-
klub skal være medlem af SIKR for at 
søge tilskud. Hertil svarer Marianne, at 
hende bekendt skal klubben ikke det. 
I § 8 står der 2/3 af de stemmeberetti-
gede, det rettes til 2/3 af de fremmød-
te stemmeberettigede. 
 
Forslaget vedtages enstemmigt, med 
de rettelser, der har været på tale. 
 
10 Eventuet. 
Ikke noget. 
 
11. Pokaler. 
Ole Uglsøe 
Bea Pokalen: Gert Petersen, for det 
store arbejde på værftet, som han har 
stået i spidsen for. 
 
Sejlerlaug Pokalen: Kurt Andreasen, 
for altid at stå klar med en hjælpende 
hånd for klubben. 
 
Spilkoppen: Søren Jensen BIFROST, 
for at havde fortaget en god og grun-
dig grundstødning ved indsejlingen til 
Udbyhøj. (Medfølger 1 fl. Vin fra Erik 
Poulsen som har skænket pokalen) 
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Yachtflag 
 
 
 
 

Yachtflag med påsyet YF + stjerne  
 

 
RSK stander 

 
 
 
 

Medlemmer af Randers Sejlklub er 
pligtig til at føre klubstander samt 
YF flag med 1 stjerne. 
Klubstander kan købes hos Flem-
ming Christiansen i klublokalet. 
Flaget kan ligeledes købes der, så 
længe lager haves, ellers hos 
Klauber Flag (www.klauber-flag.dk) 
Standeren og Yachtflag kan købes i 
klublokalet i forbindelse med kap-
sejladserne onsdag aften. 
________________________ 
 
Nøglekort til klublokalet 
 
Henvendelse til:   
Børge Kristensen 
Tlf.  5042 0206 
eller 
Flemming Christiansen 
Tlf.  6076 4588 
 

Pris kr. 25,00 

12.Jubilarer. 
Ole Uglsøe gennemgik og generalfor-
samlingen hyldede: 50 år   Erik Jensen 
25 år Poul Andreasen, Ib Aamann Kvist,  
Knud Kristensen,  Stig Frandsen og  
Ole Uglsøe 
 
Vingaver: 
Tommy Jensen får vingave for sit ar-
bejde i bestyrelsen. 
Ib Aamann Kvist får vingave for sit 
arbejde som revisor. 
Kai Jensen får vingave for sit arbejde 
med kartotek og bogføring. 
Jørn Hornemann får gave 
(købmandskurv) for alt sit arbejde for 
klubben: 
Mere Slagter,  
Ole Uglsøe holdt en meget fin tale til 
Jørn Hornemann, hvori han kom ind 
på mange af de områder ”Slagter” har 
været involveret i gennem de 65 år 
det drejer sig om. 
Jørgen fik overrakt en flot 
”Købmandskurv” under stort jubel. 
Der blev sluttet med et trefoldigt leve 
for Jørn!                                                   
 
 
Afslutning: 
Ole Uglsøe får ordet og siger tak til 
alle der har deltaget i arbejdet om-
kring Randers Sejlklub, og giver en 
særlig tak til aftenens dirigent, Ole 
Kristensen. 
Generalforsamlingen blev afsluttet 
med et trefoldigt leve for Randers Sejl-
klub! 
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Billeder fra Generalforsamlingen 26. oktober 2016 
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25 års jubilarer. 
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Januar 
9 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde. 
25 kl. 18.00  Alle   Mad til søs. 

Februar 
13 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde. 

Marts 
05 kl. 10-16  Alle   Knob, stik og splejsninger 
13 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde. 
15 kl. 19.00  Alle   Randers Bådudstyr. 

April 
18 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde. 
19 kl. 19.00  Alle   Kapsejladsregler. 
22 kl. 09.30-14.00 Arbejdsdag— udendørsareal v. klubhus. 
25 kl. 09.30-14.00 Arbejdsdag—maling af terasse + gulv. 
29 kl. 10.00  Alle   Standerhejsning. 
 Kl. 10.15  Alle   Informationsmøde. 

Maj 
03 kl. 17.00/18.15 Kapsejlere  Skippermøde/Kapsejlads. 
10 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftenkapsejlads. 
15 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde. 
17 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
31 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 

Juni 
07 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
11 kl. 09.30-14.00 Arbejdsdag— udendørsarealer og klubhus. 
14 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
18 kl. 12—20  Alle kan delt. Sejlerskolen til Uggelhuse. 

Klubkalender 2017. 



17 

Randers Sejlklub 

19 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 
21 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftenkapsejlads. 
28 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftenkapsejlads. 
 
 

–––––––  sommer ––––––––––- 
 
 

August 
16 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
21 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 
23 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
26 kl. 10.00  Alle   Kanaløen rundt—se opslag 
 
September 
02 kl. 09.30-14.00 Arbejdsdag— maling af klubhus. 
06 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser.   
10 kl. 09.30-14.00 Arbejdsdag— maling af klubhus. 
 kl. 09.30-16.30 Damer  Kvindetur. (læs opslag) 
13 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
18 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 
20 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
23-24kl. 11.30  Herrer  Mandetur. 
27 kl. 17.00  Kapsejlere  Spisn. + DORTHE CUP 
29 kl. 19.00  Sejlerskolen Fællesspisn. i klubhuset. 
30 Kl. 10.00  Kapsejlere  SLAGTERS BLÅ BÅND. 
 
Oktober 
09 kl. 18.30  Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 
25 kl. 19.00  Standernedhalning og Generalforsamling. 
 
 

Klubkalender 2017. 
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Næste Klokke-
bøje udkommer 
i juni 2017. 
Tidsfristen for 
indlevering af 
indlæg hertil er 
den 21. maj 
2017. Der må 
meget gerne 
indleveres ma-
teriale løbende 
gennem året. 
 
Billeder skal 
afleveres som 
særskilte filer 
og i den højeste 
opløsning, som 
du har dem i. 

Lav din historie/tekst i et dokument for sig eller bare i din mail. Brug ikke tid 
på opsætning. Send bidrag til Klokkebøjen til per@perma.dk 
Send også til ronnie.siegumfeldt@gmail.com, hvis det skal på hjemmesiden. 
Billedet er leveret af besætningen på ”PJAT” 

Redaktøren spejder efter nye indlæg til Klokkebøjen. 

November 
04 kl. 19.00 Alle   Afriggerfest 
13 kl. 18.30 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 
20 kl. 19.00 Best. + udvalg Kalendermøde 2018. 
 
December 
06 kl. 19.00 Alle   Andespil. 
31 kl. 11—13 Alle   Gløgg og æbleskiver. 

Klubkalender 2017. 
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Marts  05.  kl. 10—16 Knob, stik og splejsninger. 
  16.  kl. 19.00  Teoriaften i klubhuset 
April  06.  kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset 
  15.  kl. 10.00  Klargøring af Filur og Fantus. 
  16.  kl. 10.00 Klargøring af Filur og Fantus. 
  22.   kl.10.00 Klargøring af Filur og Fantus. 
  23.  kl. 10.00 Klargøring af Filur og Fantus. 
  Uge 17  Søsætning af Filur og Fantus. (tid aftales) 
  23+24 kl. 10.00 Rigning og klargøring af skolebådene. 
Maj  01.  kl. 17.45 Sejlerskolen starter sejlads med skolebådene. 
Juni  06.  kl. Aftales Tirsdagsholdet sejler Filur til Udbyhøj 
  18.  kl. 10.00 Sommertur med Sejlerskolen 
  29.  kl. Aftales Torsdagsholdet sejler Filur til Randers 
  Sommerferie i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31. 
August 07.  kl. 17.45 Sejlerskolen starter efter ferien 
  07.  kl. Aftales Mandagsholdet sejler Filur til Udbyhøj 
  26. kl. 10.00  Kanaløen rundt. (Klubarrangement) 
  30.  kl. Aftales Onsdagsholdet sejler Filur til Randers 
September Uge 38 er sidste undervisningsuge 
  29.  kl. 19.00 Evaluering og fællesspisning i klubhuset. 
  30.  kl. 10.00 Skippermøde. Randers—Kanaløen—Randers 
Oktober 01.  kl. 10.00 Bådene rigges af og klargøres til optagning. 
  07.  kl. 10.00 Filur og Fantus vinterklargøres 
  08.  kl. 10.00 Filur og Fantus vinterklargøres 
 

Der er ingen undervisning på helligdage, medmindre andet aftales med in-
struktøren. 
Sejlads 26. august og 30. september forudsætter tilslutning fra elever og in-
struktører. 
 

2. 0g 3. års elever kan benytte Filur/Fantus efter aftale med Peter Ilsvard 
samt booking af bådene. 
 

 

Kalender for Randers Sejlerskole 2017 
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Kalender for Junior Sejlerskolen 2017. 

Januar 05. kl. 19.00  Knob og knuder. 
 
Februar 02. kl. 19.00  Surprise nr. 1. 
 
Marts  02.  kl. 19.00 Surprise nr. 2. 
   
April  06.  kl. 19.00 Surprise nr. 3. 
  29.  kl. 10.00 Klargøring af joller (efter standerhejsning). 
 
Maj  04. / 11. / 18.  kl. 17.30 Sejlads. 
  25. kl. 17.30  Sejlads (hvis ønskes) 
 
Juni  01. / 08. / 15. / 22. kl. 17.30 Sejlads. 
  24.    Familietur. 
 
  Sommerferie 
 
August 17. / 24. / 31. kl. 17.30 Sejlads 
  25.— 27.  Weekendtur. 
 
September 07. / 14. / 21. kl. 17.30 Sejlads 
  23.  kl. 10.00 Klubmesterskab.  
  30.  kl. 10.00 Joller pakkes. 
 
Oktober Ingen aktiviteter planlagt. 
   
November 02.  kl. 19.00 Surprise nr. 4 
 
December 07.  kl. 19.00 Julehygge og opsamling på året, der gik. 

 

Randers Bådudstyr 
Toldbodgade 25 

8930 Randers NØ 
 

Tlf.: 21 17 40 82 
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Kontakt os for yderligere information på 86 41 84 95 
 
Adresse: Toldboldgade 14, 8930 Randers 

Kære Randers Sejlklub medlem. 
 

Aktivitetsudvalget. 
Vi vil gerne kunne tilbyde gode og spændende aktiviteter for Randers 
Sejlklubs medlemmer. 
Da vi ikke har nogen ansvarlig for aktivitetsudvalget pt. søger vi med-
lemmer, som har lyst til at stå for et enkelt arrangement. 
Det kan være et arrangement, som du lige brænder for, eller det kan 
være at holde liv i et af de gamle arrangementer. 
Hermed er der mulighed for at skabe fornyelse i Klubben. 
Skriv til bestyrelsen hvis du vil tage stafetten 
Det vil selvfølgelig være super hvis et par af jer vil tage ansvaret for 
udvalget. 
 

Projektudvalget. 
Projektudvalget er et nyt udvalg som fremtidig skal varetage alle pro-
jekter vedrørende vedligeholdelse af klubhus og udenoms arealer. 
Du kan tilmelde dig og være en del af det team som hjælper, når der er 
brug for det. 
Samtidig får du et netværk i Klubben og der er også tid til at hygge sig 
med dine sejlerkammerater. 
Der er allerede datoer i kalenderen 2017, der vil også  blive sendt mail 
ud, når der er brug for hjælp. Vi håber der er mange som vil deltage. 
Kontakt til Projektudvalget: 
Ivan Bødker Kristensen 
Ole Uglsøe Christensen 
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Når ude er hjemme ! 

Denne sommers sejlads brag-
te det gode skib Selma med 
besætningen Rikke, Karin og 
Knud Erik til Randers i august 
og et besøg selvfølgelig til 
Randers Sejlklub. Efter en fan-
tastisk sejltur ind gennem Ran-
ders Fjord i fint solskin og med 
kursen sat mod havnen fik vi 
en plads med udsigt mod vest 
og byen. Vi kom ved tilfælde til 
at ligge næsten ved siden af 
en anden båd Selma som til-
hører Peter Ilsvard. 
Vi vidste godt at vores Selma 
som vi købte i 2006 kom fra 
Randers og har talt med Peter 
for år tilbage i Øster Hurup. 
Det var Peters far Svend som 
købte og apterede Selma i 
1986. Så Peters øjne blev sto-

re da han fik øje på “Svends 
Selma” som nu var kommet 
“hjem på besøg”. Det var som 
om at vores sejlbåd følte sig 
godt tilpas i Randers Fjord. 
Vi blev rigtig godt modtaget 
hos en flink dame i Restauran-
ten hvor vi skulle betale havne-
afgift. Hun kunne fortælle nu 
var der “Randers Ugen” så 
havneafgift “ koster gratis” som 
vi siger nordpå. Måske var der 
en mening med at Selma kom 
på besøg. 
Dagen efter havde fruen været 
i bad og kom ud for at høre 2 
mænd snakke om Svends båd 
“som De da ikke havde skiftet 
navn på!” . Karin kunne så for-
tælle med et smil at jo var vo-
res båd nu, og vi kunne selv-

følgelig ikke tænke 
os at skifte navn på 
denne dejlige båd. 
Flere kunne godt 
huske Svend og Sel-
ma og vi fik mange 
kommentarer 
(positive) fra de folk 
der kom forbi. 
Mellem de to Selma 
kunne ejeren fortælle 
om klokkebøjen og 
dens betydning for 
fjorden og melodien 
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“Klokkebøjen” som Randers Sejlklub stadig får coda penge for. 
Melodien kan høres på YOU tube og er meget tidstypisk og er jo 
navnet på sejlklubbens blad.  
Vi lå på havnens bedste plads da Randers Ugen kulminerede 
med Lysregatta, som vi skulle oplevede for første gang. Vi kun-
ne læse at Jens Ove skulle sejle forrest og vi var spændte på at 
se hvem ham der Jens Ove var? Det viste sig at være havnens 
bugserbåd. Vi måtte i hast kontakte vores nevø med familie fra 
Spentrup efter flere julelyskæder som vi hejste sammen med de 
nyindkøbte signalflag. Fint skulle det være. Lige ud for vores ag-
ter lå Jens Ove, nu med musik om bord. Både vejret og aftenen 
var fantastisk, så det var en stor oplevelse. 
Tak for en dejlig uge med masser af oplevelser. Jeres by og 
havn giver muligheder for et gensyn for det gode skib Selma, for 
det er godt NÅR UDE ER HJEMME. 
 
Med venlig hilsen fra Selma med besætning 
Karin og Knud Erik 
Nørresundby 
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En tur til Ejerslev. 

Vi lå langskibs i Løgstør Havn, som nr. 3 båd. Ved 7 tiden næste 
morgen skulle de 2 inderste både sejle. Vi besluttede lynhurtigt 
også at tage af sted. Supergasten Mikkel var med. 1-2-3 var han 
ude af køjen og klar til at sejle. 
 Turen skulle gå til det ukendte Ejerlsev på det nordøstlige Mors. 
Vi havde hørt det skulle være et spændende sted at besøge. Efter 
nogle timers sejlads fandt vi indsejlingen til havnen og blev fuld-
stændig betaget af det vi så.  
Lige ved havnen ligger der høje skrænter med tydelige aftegnin-
ger af de forskellige jordlag dannet gennem 55 mil. år. Stedet er 
også kendt for de mange fosiler man kan være heldig at finde. I 
tilknytning til havnen er der en lagune, hvor vandet har en helt 
speciel farve grundet molerbunden. Turen rundt om lagunen er 
1,2 km lang (stilethæle og små sommersandaler kan ikke anbefa-
les) – en overkommelig tur for de fleste.  
Er man interesseret i at vide mere om Ejerlsev henvises til linket. 
http://marinaguide.dk/ejerslev-havn/om-havnen 
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Dette lille indlæg er ment som en appetitvækker, hvis man vil 
opleve noget anderledes på sin tur på Limfjorden. Snyd ikke jer 
selv for denne specielle oplevelse. 
 
Kirsten, Lars og Mikkel (Pjat) 



26 

Randers Sejlklub 

Kvindetur. 

Kom med på Kvindetur søndag den 10.09.2017 fra 9:30 – 16:30. 
 
Påtænkt: Vi mødes til morgenkaffe med efterfølgende fjordtur og  
grillafslutning i klubhuset.  
 
Men: intet er mejslet i sten, så idéer/ input er velkommen. 
 

Arrangører: Therese Mukendi/ Lise Johannson 
Tilmelding: mukendi.therese@gmail.com /  
lise.s.johannson@hotmail.com 

Et  godt råd: 
 

Check lige kalenderen på side 
17. 
 
Der skal males klubhus den 10. 
 
Så kom du hellere med os—fru 
Kristof og lad mændene male. 
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Alternativ Kapsejlads 13. august 2016 

Af Erik Schmidt Jensen og Per Christensen. 
Lørdag den 13. august 2016 var der kaldt ind til ”Alternativ kapsejlads”. Det 
alternative bestod i, at der blev fastsat en idealtid for at sejle fra lystbådehavnen 
til et vendepunkt og retur, i stedet for at  man skulle sejle hurtigst. 
Kl. 12.30 var der skippermøde, hvor reglerne blev gennemgået. Starttid var 
13.00, og så gjaldt det om at sejle ned til vendepunktet på den fastsatte idealtid. 
Vendepunktet blev markeret med det gode skib SLAP A. Nu var det så op til 
besætningerne på de deltagende både at vælge en placering i feltet. Der var 
yderst forsigtig sejlføring på turen. 
Efter den alternative kapsejlads var grillen klar 
ved værftet. Deltagerne hyggede sig med god 
mad ved bordene i værftet. Husorkestret spille-
de op med et fint repertoire for søfolk og andet 
godtfolk. 
Det var et fantastisk hyggeligt arrangement, som 
alle kunne deltage i, så det tåler nok at blive 
gentaget. Stor ros til arrangørerne. 
Se billederne fra ”Alternativ kapsejlads” på den-
ne side og frem til side 30. 
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Alle kunne deltage og alle deltagere var vindere af en god dag  -  herunder  
besætningen på AURORA. 
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Hygge i værftet og husorkestret spillede stemningsfuldt. 
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Støt vore sponsorer. 
Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle, 

så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493. 
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