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Har du spørgsmål ? – gamle som nye medlemmer 
 
Som nyt medlem har du sikkert en række spørgsmål, og vi håber at du får besvaret nogle af 
dem her. Hvis du efterfølgende har spørgsmål som ikke er besvaret, er du velkommen til at 
kontakte en af nedenstående personer. 
 
Generelle spørgsmål: 
Jesper Bjerge Christensen, mail: fam@bjergec.dk , telefon 6068 0569 
 
Øvrige i klubbens ledelse og kontaktpersoner: 
Formand: Bjarne Venø Petersen, mail: bveno@mail.dk, telefon 3054 1492 
Juniorer og søstjerner: Claus Møller Christensen, mail: claus@4chr.dk , telefon 2945 4905 
Sejlerskole: Jesper Bjerge Christensen, mail: fam@bjergec.dk , telefon 6068 0569 
Indmeldelse: Arne Hansen, Kasserer, mail: arha@stofanet.dk , telefon 2844 5904. 

Vores klub er baseret på frivillighed og hjælpsomhed, så en ekstra hånd er altid velkommen. 
Og som bådejer med plads i havnen, er man tillige forpligtet til at yde mindst 4 timers arbejde 
om året for klubben. 
 
Kan jeg hjælpe med noget? 
Bestemt. Der er altid gøremål i en klub som vores. 

• Hvis du vil hjælpe til vores stævner, kan du kontakte Claus Møller Christensen, mail: 
claus@4chr.dk, telefon 29454905 

• Hvis du vil hjælpe til vores aftenmatch, kan du kontakte Bjarne Levin, mail: 
bel@herlufsholm.dk , telefon 40551446  

• Hvis du vil hjælpe ved vores arrangementer fra aktivitetsudvalget, kan du kontakte 
Sussi Petersen, mail bveno@mail.dk, telefon 29807605 

• Hvis du vil hjælpe med vedligehold af klubhus, broer eller andet kan du kontakte Ole 
Mouridsen, mail: omou@live.dk, telefon 42180456 

 
Hvis jeg har eller gerne vil købe båd - hvordan får jeg en plads i havnen? 
Du skal kontakte kassereren og oplyse størrelsen på din båd (længde, bredde og dybgang). 
Hvis der er ledige pladser som passer, vil kassereren sende dig en opkrævning på indskud for 
pladsen, samt dit medlemskab. 
Du kan også afgive de samme oplysninger på indmeldingsblanketten som du finder på 
hjemmesiden under bliv medlem. 
 
Fortøjninger skal forsynes med affjedring for at mindske belastningen på broen. Egnet kan 
være en fortøjningsfjeder, “kødben el.lign. Båden skal forsynes med et tilstrækkeligt antal 
fendere, i praksis mindst 2 på hver side af båden 
 
Forsikringer 
Det er obligatorisk for alle bådejere, at have tegnet ansvarsforsikring på båden. Bådejere kan 
gennem klubben (og Dansk Sejlunion) tegne en ansvarsforsikring til fordelagtig pris.  
 
Brug af klubbens ophalervogn / bedding, kraner og øvrige udstyr, sker på eget 
ansvar og risiko, jvf. Havne- og ordensreglementet. 
 
Brug af beddingsvogn.  
I entreen til klubhuset står der en reol, hvori der ligger en “Beddingsbog”. Bogen er en 
kalenderbog og deri kan man reservere “beddingstid”. Det anbefales kraftigt at man får et 
erfarent medlem til at bistå ved betjeningen af spil og beddingsvogn. Tilse at hjullejer smøres 
med vandfast fedt inden vognen køres ud. 
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Vognen skal altid sikres med kæden når vognen er trukket op. 
  
Bedding og vogn rengøres efter brug. 
  
Klubben råder over 1 stk højtryksrenser og 1 stk festo slibemaskine med støvsuger til 
afrensning af bundmaling. Begge dele opbevares i det hvide skab i beddingsrummet, ved 
spillet til beddingen. Til skabet kræves en B-nøgle. B-nøgle kan lånes hos hovmesteren. 
 
Mastekranen er elektrisk – og anvendes på eget ansvar. Maks belastning er 250 kg. 
 
Masteskur 
Masteskuret er til opbevaring af master fra klubbens medlemmets både. Masteskuret kan 
benyttes fra medio oktober, og skal være ryddet senest 1. juni. Master og bomme der 
opbevares i skuret er for medlemmernes egen regning og risiko, og alt skal forsynes med 
tydelig navn og telefonnummer på ejeren. 
 
Omklædning, bad og toilet  efterlades i ren og pæn stand. Brug gerne gulvsvaberen. 
 
Strøm på broerne er til opladning af håndværktøj eller batterier men må kun anvendes 
når der er opsyn med båden. 
 
Ud at sejle som gast 
Hvis du ikke har båd, men godt kunne tænke dig at komme med ud at sejle, kan du kontakte 
Bjarne Venø Petersen, som vil kunne fortælle om vores aftenkapsejlads Meny Cup.  
 
Kan jeg få nøglebrik til klubhuset 
Ja, det kan du ved henvendelse til formanden. 
 
Kan klubhuset lejes? 
Ja, kontakten går gennem bestyrelsen – skriv gerne via hjemmesiden eller til Peter Jensen på  
peter@skalsbjerg.dk   
 
Har du børn eller børnebørn? 
For juniorer (fra 5 år) tilbyder vi undervisning, ligesom der kan stilles joller til rådighed ved 
træningen. Se mere under juniorafdelingen 
 
Sejlerskole 
For voksne tilbydes der sejlerskole med praktisk instruktion. Kontakt Jesper Bjerge 
Christensen. 
 
Joller på jollepladsen 
Seniorer som selv har sejljolle kan ved kontakt til juniorlederen, få anvist plads til denne på 
jollepladsen, i der omfang der stadig er pladser. 
 


