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Rundt Samsø  
skrevet af Peder Pedersen 
”Margrethe af Hou” 

 

                  

 
Margrethes hjemhavn Hou og turens udgangspunkt 

 
Jeg skærer lige syd om kompasafmærkningen nord for Hou Røn og holder godt fri af 
grunden med en kurs så jeg kan runde nord om kompasafmærkningen nordøst for 
Hou Røn. 
Vinden er 6 – 8 m/s og kommer næsten fra stik syd hvilket passer fint til at jeg kan 
trimme sejlene til bidevind og ramme den sydligste vindmølle på Paludans Flak syd 
for Samsø. 
Lidt finjustering af sejlene og rorhelmen aktiveres på auto og hastigheden på båden 
ligger nu nogenlunde stabilt på 5,6 knob, således at jeg om godt 2 timer kan være 
fremme ved Paludans Flak. 
 
Min båd er en Accent 26 fra 1987, bygge nr. 179, med navnet Margrethe af Hou og er 
hjemhørende i 8300 Hou havn.  
Jeg købte båden i Sverige år 2014 og har siden ombygget og renoveret på denne så 
den nu fremstår i en virkelig god stand. 
Med båden fulgte et Nexus startkit, køleskab, rorhelm, samt et solpanel med 
tilhørende kontrolenhed og fra den gamle båd jeg solgte, medtog jeg en Garmin 
kortplotter 720S og min VHF radio med AIS modtager og DSC.  
Elinstallationerne på båden var i en dårlig stand og heller ikke egnet til at bære de 
udvidelser der var nødvendige for at installere kortplotter og VHF radio med mere. 
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Derfor har jeg lavet en hel ny elinstallation på båden, som jeg kan fortælle om en 
anden gang. 
 
AIS VHF radioen er sammenkoblet med kortplotteren over et NMEA netværk. Herved 
kan jeg lave et DSC nødkald hvor jeg automatisk medsender min position sammen 
med bådens MMSI nummer.  
Samtidig kan jeg se andre skibe i form af et symbol på kortplotteren, samt 
informationer som størrelse, kurs og fart m.m. for disse skibe. 
 
Solen skinner fra en næsten skyfri Himmel da jeg når frem til havnen i Hou omkring 
kl. 09.30 en mandag morgen i august. Vejrudsigten siger letskyet med svag til let vind 
fra nordvest, perfekt til en tur på vandet.  
Jeg gør båden klar til sejlads og derefter skubber jeg båden ud fra pladsen og fortøjer 
stævnen til en pæl. Båden svajer af sig selv med stævnen op i vinden og ligger nu fint 
for at hejse storsejlet og lægge tov ud over 2 blokke der er fastgjort på dækskinnerne 
lidt foran masten. Hvert tov et ført fra cockpittet frem over dækket, igennem en af de 
nævnte blokke og ud under søgelænderet og tilbage til cockpittet. Herved kan jeg 
nemt og bekvemt stå i cockpittet og lave en preventer der kan forhindre bomning. 
Endelig bjærger og stuver jeg fendere og afslutter klargøring til sejlads med et check 
af båden hele vejen rundt ved en systematisk visuel inspektion, alt OK.  
 
Med storsejlet sat slipper jeg fortøjningen foran, strammer storsejlet og sætter en 
lille smule forsejl hvorefter båden glider frem og jeg sejler ud gennem indsejlingen til 
Hou havn og drejer mod nord. Jeg fortsætter til jeg er fri af sideafmærkningerne ved 
havnen og sætter kurs mod kompasafmærkningen nord for  
Hou Røn. 
Allerede i havnen havde jeg noteret en markant afvigelse fra vejrudsigten og de 
virkelige vejrforhold, specielt hvad angår vindforhold – hvilket jeg ofte ser. 
 
Når jeg sejler har jeg efterhånden indarbejdet en rutine med at observere på anden 
trafik, nærlæsning af søkortet et stykke frem på kursen og logning af data for 
terristisk navigation som tid, position, magnetisk kurs, kurs og fart over grunden og 
dybde. 
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Margrethe af Hou fotograferet i Pukavik i Sverige, år 2014 
 
 
 
 

Finder jeg anden trafik som kan få betydning for mig øger jeg antallet af 
observationer på trafik ellers logger jeg med faste intervaller på 20 minutter. Endelig 
slutter jeg rutinen af ved at checke og eventuelt trimme sejlene. 
 
Jeg har nu sejlet i en time og nået en position lidt nordøst for Svanegrunden. Båden 
ligger stabilt på den magnetiske kurs jeg havde sat og på kortplotteren kan jeg se at 
sporet efter båden viser at denne er begyndt at falde af på kursen og at dette sker 
med stigende tendens. Rorhelmen arbejder som normalt og viser ikke umiddelbart 
tegn på at der er noget galt. Udover at vinden sådan cirka har en retning lige modsat 
den der er angivet i vejrudsigten må forklaringen være at der er en kraftig 
nordgående strøm. 
Kursen der er angivet på kortplotteren viser nu, at jeg vil ramme land lige syd for 
Kolby Kås hvis jeg fortsætter uændret.  
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Rorhelmen bliver sat på ’stand by’ og jeg prøver at gå maksimalt op i vinden, herved 
bliver kursen lidt mere sydlig men samtidig falder farten til under 5 knob. Efter et 
stykke tid checker jeg kursen på kortplotteren og kan konstatere at jeg stort set vil 
ramme det samme sted som før. 
Derfor falder jeg i stedet lidt af og trimmer båden for højeste fart. Båden krænger nu 
over 20 grader og farten er stabil omkring 6,1 knob. Jeg checker kursen på 
kortplotteren og igen rammer jeg samme sted lige syd for Kolby Kås. 
Jeg beslutter at fortsætte på højeste fart frem til 3 m. kurven ved Kolby Kås og vende 
til en ny kurs hvor jeg igen vil holde højeste fart. Denne kurs viser sig at blive 254 
grader på kortplotteren eller i retning af Endelave. 
En beregning viser at jeg skal sejle på denne kurs i ca. 20 min. inden jeg kan vende og 
opnå en ny kurs der kan bringe mig ind under Samsø. 
 
Det lykkes lige akkurat at nå ind under Samsø i første hug, men nu er klokken blevet 
13.30 og der skal tages en beslutning om jeg vil fortsætte rundt om Samsø eller 
returnere til Hou, her er sporet jeg fulgte. 
 
                                                                                                                                                                                                                             

 

Vinden ligger godt på tværs af båden og jeg napper de ca. 3 sømil frem forbi Lushage 
fyr på en god ½ time. 
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Den videre plan er nu at sejle en kurs der bringer mig øst om Vejrø, således at jeg vil 
sejle på læns og samtidig forventer jeg en betydelig nordgående strøm (medstrøm) 
øst om Samsø. Vinden er tiltaget lidt og er samtidigt drejet lidt så den kommer fra en 
lidt mere østlig retning.  
Jeg sejler på en BB halse og skærer nu op til bidevind og vender til bidevind på SB 
halse. Herved kan jeg bekvemt med et pælestik fastgøre det tidligere udlagte tov til 
preventer på enden af bommen. Jeg falder af og når bommen er helt ude på SB side 
strammer jeg preventer tovet helt op og fastgør dette på en klampe. Bommen er nu 
fastgjort helt ude på SB halse og jeg drejer videre mod styrbord ind på 
kortplotterkurs på ca. 24 grader. Endelig trimmer jeg forsejlet til den nye kurs og jeg 
har den fineste ’butterfly’. 
 
Det går pænt stærkt, ca. 6,2 knob over grunden, således at jeg vil være fremme ved 
Vejrø efter godt 2 timer, eller ca. 15.30. Båden ligger rimelig roligt i søen og det er tid 
til frokost. 
Jeg nyder friskbrygget kaffe til frokosten, holder udkig og nyder det fantastiske skue 
der udspiller sig omkring mig.  
Mod nord kan jeg skimte Vejrø, mod øst ligger Røsnæs og foran denne sejler meget 
store skibe i T ruten. Mod syd sejler den gamle Hou-Samsø færge Kanhave på tværs 
til Ballen havn og mod vest ser jeg ind mod det smukke landskab på Samsø. 
Idyllen er perfekt og øges kun ved at jeg kan observere mange fugle, marsvin og 
sæler. 
 
Omkring 15.45 når jeg ind i Vejrø Sund, som nærmest er en smal rende øst om Vejrø 
og på SB side ligger Bosserne, som er et stenrev hvor mange gråsæler lever og yngler.  
Vinden er begyndt at løje betydeligt og jeg runder Vejrø med tilsvarende lav fart ca. 1 
– 2 knob, idet jeg samtidig noterer, at jeg på denne position er sådan cirka længst 
borte fra Hou. 
Det har taget næsten 1, 5 time at runde og komme fri af Vejrø og jeg fortsætter en ny 
kurs mod kompas-afmærkningen lige nord for Samsø.  
 
Fremme mod nordvest observerer jeg på afstand en større sejlbåd som 
tilsyneladende forsøger at sejle bidevind. Båden sejler nærmest kun på fribordet og 
sejlene står ikke roligt men blaffer vildt. Der hvor denne båd er nu er der hvor jeg skal 
hen og jeg vurderer at vinden vil tiltage igen og at den ser ud til at blive kraftig. 
Derfor udnytter jeg den svage vind jeg har lige nu til at gå på dækket og sætte et reb 
på storsejlet, hvilket senere skulle vise sig at være en særdeles fornuftig disposition. 
Efter at jeg er kommet helt fri af Vejrø tiltager vinden gradvist op til 12-14 m/s og jeg 
reducerer rullegenuaen i takt med at vinden øges. Vinden kommer stadig fra en 
sydlig retning og i perioder når jeg over 7 
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knob i fart. Med vinden rejser søen sig hurtigt og båden bliver meget urolig, det er tid 
til at rorhelmen skal have en pause og jeg selv sætter mig ved roret. 
Det går stærkt og efter en god time runder jeg kompasafmærkningen nord for Samsø 
og sætter en ny kurs med henblik på at ramme passagen mellem Tunø og Tunø Knob.  
Vinden holder sig fortsat på over 12 m/s fra en sydlig retning og jeg forventer at der 
stadig er en kraftig nordgående strøm i Samsø bælt, som jeg skal krydse mod sydvest. 
 
Derfor trimmer jeg igen sejlene for høj fart med en krængning på ca. 15 grader og 
sejler nu bidevind i hård sø. Jeg overtrimmer storsejlet hvorved båden bliver så stabil, 
at jeg igen kan anvende rorhelmen med fordel. Jeg sidder nu på knæ foran 
lugeåbningen til kabyssen og holder fast i grebene på hver side af lugeåbningen. Når 
der kommer en skæv sø eller når båden stikker stævnen ind i en bølge vælter vandet 
hen over båden og jeg når for det meste lige akkurat at dukke mig bag sprayhooden 
når det sker.  
Det føles som om jeg sejler stærkt, men farten over grunden ligger kun omkring 5 
knob. Jeg skal holde fri af de lavvandede grunde ved Mejlflak ved at sejle øst om 
disse og være meget opmærksom på at båden kan blive sat på grund af strøm. 
Derfor checker jeg oftere sporet og kursen på kortplotteren og kan se at jeg holder 
rimeligt fri af Mejlflak, men samtidigt viser kursen over grunden, at jeg ikke kan nå 
passagen mellem Tunø og vindmøllerne på Tunø Knob uden at krydse.  
Jeg vælger at holde kursen og efterhånden som jeg glider henover Tunø bliver 
forholdene bedre, vinden aftager gradvist og kommer lidt mere fra øst og den 
nordgående strøm er samtidig aftaget, så det ender med at jeg alligevel går direkte 
gennem passagen mellem Tunø og Tunø Knob for høj fart.  
 
Da jeg har passeret passagen falder jeg af og sætter kursen mod Hou, samtidigt med 
at vinden fortsætter med at løje af. På kortplotteren søger jeg med AIS positionen på 
Samsøfærgen Prinsesse Isabella og Tunø færgen og kan se at jeg ikke har behov for at 
gå af vejen for dem og da jeg endelig når frem foran Hou havn er der nu kun en svag 
brise og banker af tågedis. 
Det er mørkt nu og jeg har tændt sidelandternerne da jeg skærer op til bidevind og 
bjærger storsejlet og fortsætter med forsejlet langs sideafmærkningerne mod 
indsejlingen til havnen.  
Fyret ved indsejlingen er slukket, så jeg bruger min stavlygte flittigt for at orientere 
mig og passerer indsejlingen i lav fart mod min faste plads i havnen. Brisen kan lige 
akkurat drive båden til styrefart, så på passende afstand bjærger jeg min rullegenua 
og glider nu langsomt ind på min plads og fortøjer. 
Kontrasten er stor nu da båden er fortøjet og den ligger helt stille, der er ingen der 
kan ane eller fornemme konditionerne som båden lige har været igennem.  
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Jeg har en dejlig mæthedsfornemmelse fra turen og slukker for sidelysene og tænder 
LED spotlyset foran på masten. 
Båden er nu godt oplyst på dækket så det er bekvemt at pakke ned og rydde op så 
den er klar til næste tur. 
 
Samlet har jeg sejlet ca. 56 SM på denne endags tur med en gennemsnitsfart på 4,6 
knob, hvilket jeg er tilfreds med i betragtning af den lave fart omkring Vejrø.  
Med sejlerhilsen                 
 
Peder Pedersen                                              
Høgevænget 23 
Mariendal 
8330 Beder 
 
 

 
 
 
Og til sidst lidt om mig selv, jeg er uddannet elektroingeniør men er i dag 
folkepensionist (66 år) og jeg begyndte at sejle i en relativ sen alder (54 år). Min 
hobby og store passion indtil da var svæveflyvning, som jeg havde dyrket i mange år. 
Svæveflyvningen måtte jeg opgive da jeg ikke længere kunne opfylde de helbredskrav 
der stilles for at bibeholde S certifikatet. 
 
Dette blev startskuddet til at jeg gik i gang med at sejle sejlbåd, hvor jeg sideløbende 
med fritidssejler ud- 
dannelserne købte min første båd til praktisk sejlads træning, en Junker 22. 
 
Frem til 2012 har jeg gået på en 2årig sejlerskole i Hou og sidenhen erhvervet 
duelighedsbevis, yachtskip-per 3, yachtskipper 1, Cevni kanalbevis, motorbevis for 
fritidsbåde og VHF-DSC certifikat. 
 
I 2014 solgte jeg min Junker 22 og købte i stedet en Albin Accent 26, som har de ting 
jeg manglede i det 
daglige og som samtidig er nem at håndtere alene. 
 
 
 
 
 



9 
 

 

 
 
 
 

Deltagere på generalforsamlingen 18. marts 2018 i Vallensbæk Sejlklub 

 
Båd Hjemhavn Deltager Antal Stemme-

berettiget 

Jobeli Frederiksværk Henrik Weldingh* 1 1 

Nemo Vallensbæk Peter Thobiasen 1 1 

Von Roskilde Sigurjon Pall Jonsson + hustru 2 1 

Springeren Herslev Merete og Lars Augustesen 2 1 

Verona Helsingør Lis og Leif Andersen + Rasmus  3 1 

Anne Roskilde Preben Gregersen 1 1 

Jacohei Sundby Jannie og Claus Brask Thomsen 2 1 

Rasmine Roskilde Vivie Damgård og Torben Rim 2 1 

Cielo Korsør Nini og Joachim Baltzer 2 1 

Oline Roskilde Hanne Roed og Kim Werther 2 1 

Sascha Hundige Henrik Dahl 1 1 

Segin Faxe Ladeplads Mona og Ivan Juhl Madsen 2 1 

S424 Hellerup Helge Dreyer 1 1 

Besse Vallensbæk Kim B. Jørs 1 1 

Bonita Ishøj Lene og Peter Christensen 2 1 

Agnes Kastrup Jonathan Lerwill 1 1 

     

Oplægs-
holder 

 Henry Thomsen ”Solbåden” 
(Elmotorer) 

1  

Ialt:16 
Accenter 

  27 16 
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Der diskuteres livligt blandt medlemmerne på generalforsamlingen 

 

Referat fra generalforsamlingen i dansk Accent 26 Klub 
18. marts 2018 i Vallensbæk sejlklub 

 
Referent: 
Leif Andersen 
Rekordernes år kunne godt være generalforsamlingens overskrift, 26 personer deltog 
i generalforsamlingen i Vallensbæk. Året med klubbens hidtil højeste antal 
medlemmer og stor optimisme i forhold til klubbens fremtid. Hvad er grundlaget for 
at skrive en sådan indledning? Det kan du læse noget om i referatet.  
 
Formanden bød velkommen og benyttede lejligheden til at minde 
generalforsamlingen om, hvad klubbens grundlag egentlig er, og at det er i dette 
perspektiv generalforsamlingens diskussioner samt bestyrelsens beretning skal ses, 
og således vurdere om klubben er på rette vej. 
 
I §3 Klubbens formål står der: 

a) at styrke sammenholdet mellem Accent 26 sejlere/ejere 
b) at skabe interesse for øget tilgang til klassen 
c) at fremme interessen for kapsejlads og tursejlads, samt arbejde for at bevare 

bådens egenskaber som turbåd 
d) at virke som specialklub under Dansk Sejlunion 
e) at udskrive træffestævner og kapsejladser 
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1. Valg af dirigent  
Henrik Weldingh blev valgt som dirigent. 

 Henrik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt 

 Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for 
den kommende sæson v/Leif  
(Hele beretningen er vedlagt som bilag (fil) til denne udsendelse) 

 
Hovedpunkter fra beretningen 
Medlemmer: 

 Der er pt 64 medlemmer (59 Accenter og 5 medejere/gaster). En 
stigning på 2 Accenter samt 1 gast. Klubben er stadig en af de største 
specialklubber under DS 

 Der er i det forgangne år handlet 8 Accenter (hvad vi ved), og det er 
lykkedes at beholde alle i klubben 

 Glædeligt med en fortsat positiv udvikling 
 

Hjemmesiden: 

 Der arbejdes på til stadighed at forbedre funktionaliteten, her er vi 
endnu ikke i mål. I fremtiden vil der blive tilknyttet 2 webmastere til 
arbejdet en forøgelse på 100% 

 Der blev spurgt fra salen om det ikke var på tide at nedlægge hjemmesiden da 
det meste kommunikation foregik på de 2 platforme på facebook? 
 
Efter flere indlæg var der næsten 100% enighed om at fortsætte hjemmesiden. 
Ikke mindst argumentet om den flygtighed der præger facebook og 
vanskelighederne med at finde tilbage til tidligere indlæg. Facebook er til den 
hurtige kommunikation, hjemmesiden er der, hvor vi skal opsamle og bevare 
de mere ”tunge” ting vedr. klubben 
 
Arrangementer: 

 Årets træf gik hæderligt, der var 6 både i Roskilde, 3 både til SRPI, 0 både 
til eskadresejlads og 5 både i Sundby 

           Træffene/kapsejlads i 2018 forventes at blive træf i Nyborg på Fyn, træf       
           og SRPI i Roskilde og træf i Sundby 

 Det blev foreslået fra salen at træffene i Nyborg og Sundby måske kunne 
placeres i juni eller august ikke nødvendigvis i juli da mange netop i denne 
måned har andre planer. Denne diskussion betyder at bestyrelsen i samarbejde 
med de som skal arrangere træffene, hurtigt melde ud vedr. evt. ændringer af 
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træf datoer.  
Det ligger dog fast at træffet i Roskilde er den 14-15 juni, da træffet er knyttet 
sammen med SRPI 
 
Sociale medier: 

 De 2 platforme på facebook fungerer stadig som en vigtig del af 
klubbens markedsføring. Nye medlemmers tilbagemeldinger er at 
mange finder os her  

 Når de så er blevet indmeldt og får adgang til den lukkede gruppe vedr. 
Teknik oplever vi en kraftig stigning i spørgsmål samt garvede 
medlemmers positive tilgang til at hjælpe nye sejlere, noget som bliver 
utroligt vel modtaget 

 Igen i år opstod der en god diskussion om det ikke kunne lade sig gøre at 
fastholde mange af de gode, spændende og relevante ”tråde” især på teknik- 
platformen?  
 

Webmasteren og andre gode kræfter har forsøgt at løse dette spørgsmål. Det er 
endnu ikke lykkedes 
Der blev opfordret til, at vi hver især, når vi stiller et teknisk spørgsmål og opdager at 
der er mange som byder ind med kloge og brugbare råd med billeder etc, bruger 
dette grundlag til en lille artikel med billeder beskriver løsningen. Artiklen sendes til 
redaktørerne eller webmaster. De kan så lægge artiklen ind på hjemmesiden eller 
bruge i det næste klubblad 
 
            Klubbladet: 

 Der er i årets løb udsendt 2 blade henholdsvis på 24 sider og på 31 sider. 
Volumen er ikke det vigtigste, men kvaliteten af indholdet er det som 
vejer tungest. Bestyrelsen er meget tilfreds med medlemmernes aktive 
deltagelse i levering af materiale. Stor tilfredshed fra 
generalforsamlingen med klubbladet 
 

              Organisatorisk udvikling: 

 Her mener bestyrelsen ikke at det er lykkedes, specielt udviklingen af 
kommunikationen med de lokale kontaktpersoner skal revideres 
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Efter disse diskussioner blev bestyrelsens beretning godkendt med akklamation  
 
 

3. Godkendelse af regnskabet  
 

 
V/Lars Augustesen (kasserer) 

 Kassereren fremlagde det underskrevne og reviderede regnskab 

 Regnskabet viser en sund økonomi, med lidt på kistebunden  (4252,66 
kr.) 

 Der blev spurgt om der er planlagt større indkøb i det kommende år? 
 
Kassereren svarede at der ikke forelå nogle planer. 

 
Ellers var der ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som blev godkendt med 
akklamation 
 

4. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår at fastholde kr. 100,00- 
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Dette blev vedtaget 
 
(Alle medlemmer bedes indbetale kontingentet for 2018 nu og skulle der være 
en enkelt som stadigvæk mangler at betale for 2017, så er det nok på tide at 

betale det😉 
 

5. Valg af bestyrelse i rækkefølgen: Formand, næstformand, kasserer, 2 
bestyrelsesmedlemmer  
Formand Leif ”Verona” 
Næstformand Palli  ”Von” 
Kasserer Lars ”Springeren” 
2 bestyrelsesmedlemmer Claus ”Jacohai” og Peter ”Nemo” 

 
6. Valg af revisor og suppleant  

Revisor Mona  ”Segin” og suppleant Gunnar ”Verona» 
 

Alle blev genvalgt med akklamation 
 

7. Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag 

 
8. Eventuelt  

Kim ”Besse”  
Hvornår har du sidst svømmet under din båd? Har du haft brug for at dykke under 
båden for at fjerne tang, net, liner etc ?  
Kim kunne præsentere et ”Mini dykkerkursus”, som måske kunne være relevant for 
klubbens medlemmer, du kan læse mere i den efterfølgende tekst. 
Er du interesseret kan du tage direkte kontakt til Kim. 
 
"Dykker certifikat for bådejere" 
 
Jeg faldt over en annonce for en workshop med emnet "Diving Basics for Boat 
Owners" og synes det virker ret interessant.  
Jeg har ved flere lejligheder haft et ønske om at kunne dykke ned under båden for 
bl.a. at kunne kontrollere kølen efter grundstødning, eller for at rengøre bund og 
skrue i løbet af sæsonen.  
Men hidtil har jeg enten været nødt til at erhverve et komplet dykkercertifikat eller 
nøjes med at holde vejret så længe jeg kan.  
 
Det kan der nu laves om på med dette kursus. 



15 
 

 
Jeg har talt med en instruktør, der i øvrigt bor i Vallensbæk, han fortalte bl.a. at han 
pr. kursus underviser op til 5 deltagere og at han også gerne kommer forbi i en evt. 
sejlklub og fortæller om kurset. 
Yderligere kan han også levere det nødvendige udstyr. 
 
Kunne du være interesseret i dette kursus?  
 
Jeg vil gerne stå for arrangementet, dvs. skaffe lokaler og så videre. 
Læs evt. mere på dette link: http://is-
expl.com/education/64_diving_basics_for_boat_owners 
 
Med venlig hilsen 
Kim B. Jørs ”Besse” 

  
Ved Kirkebjerg 34. 
2605 Brøndby  

  
Mobiltelefon:     2618 0674 

E-mail:               kim@jors.dk 
 
Næste aktivitet  
Gæsteoplæg:  
Der tales meget om, at det er ved at være tiden til at skifte den originale motor på 

Accenten til en elmotor? Pt har vi kendskab til 2 Accenter ”Oline”/Roskilde og ”Sofia 

Olivia”/Veddelev, som er ved at få monteret elmotor.   

Henry Thomsen fra Solbaaden,  

Oplæg om elmotor i båden.  

Foredraget var en meget stor succes. Kompetent fremført af Henry Thomsen på en 

sådan måde at selv ikke el nørder kunne være med. 

Det var muligt at stille spørgsmål undervejs, en mulighed mange gjorde brug af. Så 

mange at hvis du skulle være blevet interesseret i at høre mere, kan vi kun opfordre 

dig til at ringe eller maile direkte til Henry, så er vi ikke i tvivl om at du er i gode 

hænder. 

 

http://is-expl.com/education/64_diving_basics_for_boat_owners
http://is-expl.com/education/64_diving_basics_for_boat_owners
https://maps.google.com/?q=Ved+Kirkebjerg+34.+%0D%0A+2605+Br%C3%B8ndby&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ved+Kirkebjerg+34.+%0D%0A+2605+Br%C3%B8ndby&entry=gmail&source=g
mailto:kim@jors.dk
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Der lyttes til et spændende oplæg vedr. elmotorer 
 

 
 

 

Derefter kunne vi gå til sidste aktivitet, spisning og socialt samvær. Tak til alle for en  

god generalforsamling, tak til Peter ”Nemo” som sørgede for at generalforsamlingen 

kunne foregå i Vallensbæk sejlklub, med høj service og nogle  fantastiske lokaler og 

sidst tak for at så mange fandt tid til at deltage i generalforsamlingen.  

”Klubben er jo ikke stærkere end medlemmerne ønsker” 

Vi håber vi ses på vandet til sommer😉 
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Skift billede eller video 

JUN.15 

Træf i Roskilde  

Kontakt: palli@gmail.com 
 

 

 
Skift billede eller video 

JUN.16 

Sjælland rundt på indersiden (SRPI) 
Kontakt: http://www.herslevstrandsejlklub.dk/srpi/tilmelding/skema 
 
 
 

https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.383577352106585/1672282916183586/?type=3
https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.383577352106585/1672282916183586/?type=3
https://www.facebook.com/events/383577338773253/
https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.2101659410064897/1672287769516434/?type=3
https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.2101659410064897/1672287769516434/?type=3
https://www.facebook.com/events/2101659400064898/
https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.383577352106585/1672282916183586/?type=3
https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.2101659410064897/1672287769516434/?type=3
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Skift billede eller video 

Dato meldes ud senere 

Træf i Sundby 
Kontakt: claus.brask.thomsen@get2net.dk 

 

 
Træf i Nyborg kontakt og dato meldes ud senere. Hold dig orienteret på facebook 

eller klubbens hjemmeside 
 

 

https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.149236092434691/1672291892849355/?type=3
https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.149236092434691/1672291892849355/?type=3
https://www.facebook.com/events/149235999101367/
https://www.facebook.com/accent26.net/photos/gm.149236092434691/1672291892849355/?type=3

