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Formandens klumme
Foråret er over os, det mærkede vi til fulde i påsken, hvor vi jo havde strålende vejr.
Påsken, der næsten ikke kan falde tidligere, gav sejlerfolket en fin mulighed for at
komme tidlig fra start med forårsklargøringen så bådene kan komme tidligt i vandet
i år.
Planlægningen af sæsonen er i fuld sving både i bestyrelsen og i de enkelte udvalg.
Tirsdagssejladser starter op d. 7.maj og udvalget afholder orienteringsmøde d. 30.
april med nye sejladsbestemmelser, banekort og løbssammensætning samt repetion af kapsejladsreglerne.
Bestyrelsen har besluttet at sætte følgende arbejder i gang på klubhuset:
Reparation og kalkning af N-gavl samt efterreparation af S-gavl mm. Derudover
skal vinduer og døre renoveres og plankeværket skal males.
Optierne er i fuld gang med oprydning på det manglende grus på trekanten samt i
Tolderhuset og har allerede startet sejlsæsonen.
Finn-jollerne har vist nok forårsklargøring hele året og de fortsatte sejlsæsonen
sammen med et par flittige Drager da vi andre stoppede.
Den officielle start på sæsonen, vores standerhejsning, er i år flyttet til lørdag d.4.
maj kl.16 med efterfølgende Vårfest kl.18.
Med disse ord vil jeg ønske alle i klubben en god, lang, solrig sommer på vandet og
håbe at se så mange som mulig til standerhejsningen samt vores øvrige arrangementer.
Rolf E.

NB!

—

Deadline til nr. 2 af 12°41’Øst : 7. juni 2002
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Finnjoller
Finnjollesejlerne har som sædvanligt ikke kunnet holde sig væk fra vandet trods vinterkulde og lignende udfordringer. Ud over fællessejladserne om søndagen har der også
været deltaget i træningssamlinger i Skovshoved (november) og Hellerup (marts) samt
ikke mindst vores VM/EM udtagelsessejlads: Dragør Optiks Lindberg Sirius Cup (se
yderligere omtale nedenfor).
Atter i år har der været tilvækst i jollebestanden og specielt er der en række Optimist
fædre, der nu også har fået lyst til jollesejlads på egen hånd (og mave + lårmuskler).
Et STORT velkommen til de nye legekammerater !!
De mange joller gør jo nok at vi må se i øjnene at der
er ved at være pladsmangel på Ndr. Moles jolleplads.
Lige for øjeblikket er der lige præcis plads til alle, men
går det som vi håber med flere nye joller samt gæstesejlere, der har lyst til at sejle med i Nordens største
Finn-flåde, ja, så skal der skaffes flere pladser.
Frisk luft ved træningen i Hellerup

Dragør Optiks Lindberg Sirius Cup
Finnjoller fra indland og det nærmeste udland var indbudt til VM/EM udtagelsessejlads
den 9. og 10. marts. Rie Sørensen fra Dragør Optik gik med stor velvilje ind som sponsor sammen med Lindberg Eyewear. Det muliggjode at sejleren kunne teste det lækre
og funktionelle Sirius titanium solbriller. Sponsoratet indebar desuden at nr 1, 2 og 3 nu
kan pryde sig med et par Sirius briller.
På præmiebordet var der desuden flotte vingaver fra Møller Jensen Super Best, så det
var det var ikke nogen dårlig ide at kæmpe for en præmie.
Trods det tidlige tidspunkt og skumle vejrudsigter tog 1 tysk, 1 svensk og 20 danske
sejlere udfordringen op. Desværre holdt vejudsigterne stik. Lørdag bød på kuling af en
styrke der umuliggjorde sejlads, så det blev til hyggeligt sildebord i klubhuset i stedet
for.
Søndagen oprandt med frisk til hård vind fra vest, så var det jo bare med at komme på
vandet. Men dårligt var bådene kommet ud af havne hullet før vindstyrken nærmede sig
kuling igen. Vi besluttede dog at få en sejlads i gang. Det lykkedes med nød og næppe
at få lagt en bane i den rivende strøm og starten gik. Vinden friskede yderligere og jollerne begyndte at foretage de mest spektakulære piruetter der er set længe. Så efter
målgangen på 1. sejlads blev sejlerne sendt i havn og yderlige sejlads aflyst.
Stævnets vinder blev Søren Holm (Frederikssund), Jonas Høgh Christensen (KDY)
nappede 2. pladsen, Lars Hall (KDY) blev 3.er, Thomas Laursen (Dragør) tog 4. pladsen og Anders Nielsen (GKSS/Sverige) fik 5. pladsen. Lars Stenfeldt Hansen fik den
særlige ”Lars præmie” for sit sildebords initiativ. Stakkels Eberhard Bieberitz køret helt
fra Schwerin for at sejle i Dragør, fik startet sejladsen og brækkede så sin nye mast,
men Eberhard var nu ikke sådan at slå ud, han sagde med et smil at han godt ville
komme igen !
Lars
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”Grækenlandsturen”
Som omtalt i blad no. 4 i efteråret arbejdede
vi på at arrangere en DS-sejlerferie i Grækenland og afholdt i slutningen af november
et orienteringsmøde, hvor vi fremlagde vores planer.
Tilslutningen var imponerende, idet 18 personer bandt sig til arrangementet. Det blev
samtidig besluttet hvornår, hvorlænge og
hvor vi skulle sejle.
Arrangørerne gik herefter i gang og fik reserveret 3 stk Bavaria 37´i 2 uger i september. Kontrakter og depositum kom på plads
til nytår og fordi vi var så tidligt på færde fik
vi 21.000.- kr i rabat på bådlejen.
Som aftalt på orienteringsmødet blev arranSaltværksvej 56 — 2770 Kastrup
gementet til 2 ugers sejlerferie i den Saroniske Golf (Aegina, Poros, Hydra og Spetses m fl).
Skippere og bemanding af bådene er på plads og sidst i februar afholdt vi græsk aften
i klubhuset, hvor vi planlagde turen med græsk mad, vin, uozo, metaxa mm. Det blev
en stor succes og alle glæder sig til september.
På arrangørernes vegne
Rolf

Kalenderen
30. april: Orientering om tirsdagssejladser i klubhuset.
4. maj: Standerhejsning lørdag kl. 16.00 og Vårfest kl. 18.00 i klubhuset.
7., 14., 21., 28. maj, 4., 11., 18., 25. juni: Tirsdagskapsejlads kl. 19.00
19.-20. maj: Klubhuset udlånt til Balladklubben.
25. maj: Optimiststævne.
23. juni: Skt. Hans.
20. juli: Klubhuset udlånt til Dragør Borgerforening.
30. juli, 6., 13., 20., 27. aug., 3., 10., 17., 24. sep.: Tirsdagskapsejlads kl. 19.00
9.-11. august: Ullerup marked.
23.-24. august: Light Wessel Race.
7. september: Optimiststævne.
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Generalforsamling i Dragør Sejlklub den 21 . februar 2002
Orientering og planer.
Ca 30 medlemmer var mødt op til denne aften, som blev dygtigt ledet af dirigent Ib
Sørensen.
Af Bestyrelsens beretning fremgik det, at 2001 var en sæson med mange aktiviteter.
Renovering af klubhuset pågår stadig og vil fortsætte i den takt, som økonomien tillader. En donation af møbler muliggjorde indretning af mødefaciliteter på første sal. I
den kommende sæson kan vi yderligere glæde os over adgangen til en fotokopimaskine, som John Mathiesen har skaffet klubben.
Enhver der har repræsenteret klubben ved eksterne arrangementer er blevet mødt
med anerkendelse af vort vellykkede ungdomsarbejde. På den baggrund havde bestyrelsen indstillet optimistafdelingen til kommunens sports- og kulturpris, som dog gik
til anden side.
Alle udvalg har afholdt en del arrangementer, så såvel på det sejladsmæssige som på
det sociale område, var sæsonen 2001 en sæson, vi alle kan være tilfredse med.
Alle udvalg fremlagde deres planer for sæson 2002, og bestyrelsens lovede også i
den kommende sæson at være positive og lydhøre overfor ønsker og forslag fra udvalgene.
En gruppe forældre til optimistsejlere har for egne midler indkøbt en gummibåd med
trailer, som man har stor gavn af i optimistafdelingen. Dette materiel foræres til klubben mod at DS overtager driftsudgifter og forsikringsforpligtelser.Værdien af båd og
trailer er 35-40.000 kr og den flotte gestus blev modtaget med akklamation
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Generalforsamling forts.

Pladsproblemerne på land bliver stadig større for Finnjollerne og man arbejder på at
få en fornuftig løsning i samarbejde med havnen
Da det gamle bladudvalg trådte tilbage efter udgivelsen af blad 4, har bestyrelsen i
den mellemliggende periode ”haft bolden” , det resulterede i udgivelsen af et særtryk
med indkaldelse til generalforsamling. Desuden har man indhentet tilbud på trykning,
og indgået aftale om, at såfremt levering af materiale sker i elektronisk format vil produktionstiden komme ned på under en uge og dermed sikre større aktualitet i indholdet, samtidig med at bladets gode kvalitet fastholdes.
Kommunevalget medførte, som bekendt, en væsentlig ændring af kommunalbestyrelsen, hvilket betyder, at planerne for havnens udvikling tages op til revision. BBH og
DS deltager selvfølgelig i debatten, når der foreligger et nyt udspil fra kommunen.
Dommerbåden flytter i denne sæson tilbage på sin gamle plads nærmest klubhuset,
for at give både klubben og sponsorreklamen større opmærksomhed.
Klubhusudvalget har fordelt pladserne på nordre mole for denne sæson.
Reglerne for tildeling af plads på nordre mole og en liste over pladsejere findes i udhængsskabet i klubhuset.
Konsolidering er nøgleordet i optimisternes planer for den kommende sæson.
Med målsætningen ”alle børn skal synes, det er sjovt at sejle” står udvalget overfor
store udfordringer fordi der er en enorm spredning i niveauet for de mange sejlere.
Der stilles store krav til lederne når alle skal tilgodeses.
Regnskabet godkendtes.
Der var ingen forslag om ændring i størrelsen af kontingent og indmeldelsesgebyr
Der var rettidigt indkommet to forslag, som begge blev vedtaget af generalforsamlingen:
Begge forslag var stillet af bestyrelsen og var ændringer til § 5.
Forslag 1 : ”Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være fartøjsejere” ændret således at ”fartøjsejere” erstattes af ”aktive
sejlere”. Som begrundelse for forslaget anføres ønsket om en mere relevant krav til
bestyrelsens sammensætning og sikre at bestyrelsen er sammensat af personer med
interesse i sejladsorienterede klubaktiviteter.
Forslag 2: Valg af formand gælder for 1 år medens valg til de øvrige …..ændres således at alle vælges for 2 år ad gangen. Begrundelsen er ønsket om en bedre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.
Det blev pålagt bestyrelsen at sikre at formand og næstformænd ikke var på valg i
samme år.
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Generalforsamling forts.

Valg.
Formand
Øvrige bestyrelse
Aktivitetsudvalg
Bladudvalg

Dommerbåd
Finnjoller
Flagudvalg
Kapsejladsudvalg
Klubhusudvalg
Målerudvalg
Optimistudvalg
Surfudvalg
Drageudvalg
Revisor

Rolf blev genvalgt for to år jvf. ovenstående.
John Mathiesen og Lars Juel Christensen - genvalg
Tonny Iversen - nyvalg,
Per Knudsen, Lone Natorp og Kate Brønden - ikke på valg
genvælges uændret
et nyt bladudvalg med Lars Juel som redaktør, Greta som annoncørkontakt og Lene, Kate og Birgit Ottosen som medhjælpere blev valgt. Desuden indgår webmasteren fremover i bladudvalget og webudvalget nedlægges.
Besætning : Rolf, Arne, Fritz og Tonny Iversen.
genvælges uændret
genvælges uændret
genvælges uændret
vil i næste sæson bestå af Werner, John, Arne og Kristian Aagaard.
genvælges uændret
genvælges uændret
Leif Gertsen er fortsat kontaktperson
det blev vedtaget at oprette et nyt udvalg for dragesejlerne Peter Olsen blev valgt som kontaktperson
Robin Lercke blev genvalgt

Under eventuelt blev det påpeget, at oprettelse af et nyt udvalg bør kræve et grundigere forarbejde end Drageudvalget har fået. Det henstilledes at bestyrelsen snarest
sørger for en funktionsbeskrivelse.
Bestyrelsen blev opfordret til at gøre sin ret gældende og forlange både, som ikke er i
sejladsmæssig stand, fjernet fra Nordre mole.
Rolf takkede alle for godt udført arbejde og overrakte bladudvalget og Greta lidt vin.
Kate

Klubbens gæld markant nedbragt.
Med et ”snuptag” i form af en række medlemmers afskrivning af
deres ret til tilbagebetaling af indskud for livstidsmedlemskab er
klubbens gæld nedbragt med kr 86.000,-. Det skal understreges
at alle øvrige rettigheder som livstidsmedlem er bevaret for disse medlemmer.
Dermed har disse medlemmer ydet et væsentlig bidrag til at
øge sundhedstilstanden af klubbens økonomi - TAK FOR DET.
Det er ikke for sent at komme med for livstidsmedlemmerne ! ……
Kontakt formanden såfremt du syntes gælden skal længere ned !
Bestyrelsen
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Nyt fra klubhusudvalget
Nordre Mole:
Fordeling af pælepladser på Nordre Mole er som bekendt et ansvar, der hører ind under
Dragør Sejlklubs bestyrelse.
Bestyrelsen har valgt at lægge denne aktivitet ind under Klubhusudvalget, hvor Bjarne
Ottosen gennem de sidste år har stået for administrationen.
Bjarne og Birgit har imidlertid valgt at flytte til Augustenborg på Als, og Klubhusudvalget
har derfor spurgt Kristian Aagaard om at overtage dette ansvarsfulde hverv at ”holde
rede” på pælepladserne på Nordre mole.
Kristian er startet hurtigt op, og har udfærdiget en liste over nuværende brugere af molen, samt en venteliste der viser bådtype og anciennitet i klubben.
Listerne kan ses i udhængsskabet i klubhuset.
Klubhuset:
Bestyrelsen har ”igen” bevilget penge til istandgørelse af klubbens vinduer og udvendige døre. Arbejdet vil snarest blive igangsat. De udvendige facader vil ligeledes blive repareret/eftergået i denne sæson.
På klubhusudvalgets vegne
John Mathiesen

Kapsejlads sæson 2002

Så er udvalget klar til en ny sæson. Vi skal igen dyste om tirsdagen, og vi håber selvfølgelig på at se rigtig mange deltagere hver gang.
Vi har planlagt følgende arrangementer i 2002:
30. april: Orienteringsaften, Flemming Refsgaard stiller endnu en gang sin viden til rådighed og gennemgår de vigtigste regler. Vi ser på løbssammensætning, Opdaterede
banekort og sejladsbestemmelser udleveres. Vi trækker, som der efterhånden er tradition for, lod om et par flasker vin blandt de rettidigt indkomne tilmeldinger
7. maj – 25. juni + 30.juli – 24. september: Tirsdagssejlads
24. august: Light vessel race
31. august – 1. september: Klubmesterskab
Vær opmærksom på , at vi igen i år starter sejladserne den sidste tirsdag i juli.
Sjælland Rundt finder i år sted 14. – 16. juni og vi synes det ville være fint, hvis vi kunne
tilmelde et klubhold, så lad os høre fra jer, hvis I har tænkt at deltage.
Som I kan se, er klubmesterskabet i år placeret meget tidligt. Det skyldes at hele dommerbådens besætning er bortrejst to uger i september. Det betyder også, at vi i de to
uger skal have frivilligt mandskab fra besætningerne for at gennemføre tirsdagssejladserne, så vi hører meget gerne fra de af jer, som kunne tænke sig at deltage i sejladsen
som ”dommer for en aften”.
En væsentlig faktor i tirsdagssejladserne er resultatberegningen. Den sker hos os, takket være Flemming Thomsen, i et almindeligt excel regneark. Det betyder, at der ikke
kræves specialister til opgaven. Er der mon ikke nogen blandt medlemmerne, som vil
påtage sig den opgave en gang imellem? Vi vil gerne opgaven fordelt på flere personer,
helst også inkludere ikke – sejlere, som alligevel tit kommer i klubben om tirsdagen.
Henvend jer til Rolf eller Kate, så sørger vi for den nødvendige instruktion. I år er vi så
heldige, at klubben nu ejer en kopimaskine, så vi behøver ikke at vente så længe på at
få udskrevet det fornødne antal resultatlister.
Lad os få nogen tilmeldinger og kopi af de nye målebreve!
Rigtig god sæson/Kapsejladsudvalget
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Aktivitetsudvalget
Først en stor tak til medlemmerne i aktivitetsudvalget, som altid stiller op når der er brug
for det. Det er dejligt at det aldrig er noget problem at få hjælp, det gør det sjovere at være
med. TAK skal I have!
Herefter lidt om, hvad aktivitetsudvalget har været med til siden sidst. Vi havde en kanon
efterårsfest i oktober, hvor 45 deltog. Vi fik dejlig mad, hyggede os og dansede til ud på
de små timer.
I slutningen af november afholdt vi den traditionelle julefest, hvor der blev serveret andebryst med rødkål og ris a’la mande og vi spillede bankospil og havde lotteri med flotte præmier. Også dette var en meget hyggelig aften med stor tilslutning.
I januar lavede aktivitetsudvalget mad til foredragsaftenen om Gøtakanalen. Det var en
meget spændende aften hvor ca. 25 der deltog.
Så var der fastelavnsarrangementet i februar med tøndeslagning for både store og små,
og selvom det var op til vinterferien var der rekordstor deltagelse. Det var dejligt at se at så
mange bakke op om klubbens arrangementer. Vi havde alle en god dag med tøndeslagning, fine præmier og godt salg af pølser m.m.
Aktivitetsudvalget var igen på banen til generalforsamlingen i februar, hvor der var smurt
flotte håndmadder til alle.
I marts afholdt sejlklubben den efterhånden traditionsrige søndagsfrokost, hvor der kom
så mange, (ca. 50) at vi næsten sad på skødet af hinanden, men vi havde en dejlig eftermiddag, hvor alle fik sig en god snak bl. andet om foråret der jo er lige om hjørnet.
Og nu glæder vi os til at skulle i gang med en ny sæson, hvor vi blandt andet skal lave mad
til alle tirsdagskapsejladserne, arrangere Pinsetur, St. Hans m.m.
Lene

11

Standerhejsning/Vårfest
Af og til skal man prøve noget nyt, så derfor er det besluttet, at vi i år slår standerhejsningen sammen med vårfesten. Det bliver lørdag d. 4. maj 2002
Der er standerhejsning kl. 16:00, hvor der er en forfriskning til alle, og kl. 18:00 vil
der være spisning med efterfølgende musik, dans og hyggeligt samvær.
Af hensyn til indkøb er det nødvendigt at tilmelde sig til festen til Dorte på
32537620 eller Lene på 32530712 senest tirsdag d. 30. april .
Vi håber at rigtig mange vil deltage, da I på denne måde får et par timer mere i
løbet af dagen til klargøring af både m.m. før det går løs i klubben.

Dragefelt i Dragør
På generalforsamlingen blev det besluttet, at Dragerne fik deres eget udvalg med
en kontaktperson. Der er nemlig nu ca. 6-10 Drager i havnen. Planen er at lave en
”gastebørs” og planlægning af sejladsdage ud over tirsdagssejladserne.
På generalforsamlingen blev Peter Olsen valgt som kontaktperson, indtil konstituering har fundet sted.
Vi ser frem til en god sæson, og pas på – flere Drager har
faktisk vintertrænet trods kulde og regn. Vi glæder os til at se
de smukke både på havet.
PO

Dragesejlere i sommeruniform
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Optimisterne starter op
Foråret er snart over os. Optimist- og ungdomsafdelingen i Dragør Sejlklub er ved at
grave sig ud af vinterhiet. Vi er ved at være klar med en række aktivitet – vi starter i
april!
Klargøring af joller og følgebåde: Så er det på med arbejdstøjet. lørdag d. 6/4 og
søndag d. 7/4 kl. 1100 skal vi ordne klubjoller, følgebåde, rydde op i sejlskuret og spise
kage. Vel mødt til alle (også solen).
Sejladserne starter: Lørdage i april sejler vi kl.1100 - første gang den 13. april.
Mandag d. 29/4 er første mandagstræning. Der er skippermøde kl. 1745. Vi skal være
på vandet kl. 1800 – så kom i god tid, så du har rigget din båd til inden skippermødet.
Torsdagssejladserne starter d. 2/5 kl. 1730.
Kontaktpersoner: Det er rart at vide hvem, der ordner hvad. Derfor har vi kontaktpersoner til de forskellige opgaver, men alle er meget velkomne til at hjælpe.
A og B-sejlere:
Kim Kristensen
C-sejlere:
Søren Hvalsø
D-sejlere:
Carsten Hey
Nye sejlere:
Lone Natorp/Kirsten Nielsen
405’er:
Hans Natorp
Torsdagssejlads:
Steen Thrane Andersen
Grej:
Peter Dyrup
Mad:
Lone Christensen
Fællesspisning: Husk der er mad i klubhuset hver mandag for bare 15,00 kr. Maden
skiftes vi til at lave.
Brugt grej og sejlertøj: Kan udbydes til salg og købes ved den første lørdagssejlads
den 13. april.
Svømmehallen: Søndag d. 14/4 kl. 1700 – 1900 mødes vi i svømmehallen og laver
kæntringsøvelse. Det er en god ide at medbringe sin redningsvest, hvis man vil afprøve den. Husk: badetøj.
Stævner i Dragør: Vi holder Dragør Cup 25. maj for A-, B- og C-optimister samt 405sejlere, og vi er i år blevet bedt om at afholde Tune Up til D.M. hvilket bliver d. 7. september – kun for A-sejlere og 405.
Sejler hilsen
Kirsten Nielsen og Lone Natorp

Tank benzin hos Hydro Texaco og støt Dragør Sejlklub.
Hydro Texaco på Kirkevej har oprettet en særlig ordning, hvor du kan støtte Dragør
sejlklub hver gang du tanker hos Hydro Texaco, samtidig får du også selv rabat.
Læs nærmere om ordningen på opslagstavlen i klubhuset.
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Hvem vil deltage i tirsdagssejladserne?
Tilmelding skal sendes til
Kate Brønden – Jægervej 20
k.broenden@mail.dk
senest 29. april 2002
Orienteringsmøde 30. april 2002
19:30 i klubhuset
Orientering om regler
Løbssammensætning
Banekort & sejladsbestemmelser
Lodtrækning blandt de rettidigt indkomne
tilmeldinger
Deltagelse i tirsdagssejladserne er gratis.
Brug nedenstående kupon og husk vi skal
have en kopi af dit målebrev

Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2002 i Dragør Sejlklub.
Navn:

________________________________________________

Adresse:

________________________________________________

Tlf. privat:

__________________ Arbejde:

Bådens navn:

________________________________________________

Bådtype:

________________________________________________

Sejlnr.:

___________________TA 2002: _____________________

__________________

Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget.
PS. Vi trækker lod om et par flasker vin blandt de tilmeldinger, der er modtaget inden
fristens udløb 29. 4.
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