
vil runde sin lille haveserie af med at minde om:
Hvis man skal brænde affald af i haven, husk
den rigtige påklædning: Tørklæde af hæklet

messingtråd, overall af asbest med opslag og udvendige lom-
mer af blik, knæstrømper i lysegul glasuld og til sidst høj-
skaftede snørestøvler af ildfast tegl (røde). – Lad blot
fantasien råde.
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Boganmeldelse:

Lystsejlernes leksikon
Anmeldt af Per Hofman Hansen

På forlaget Norden-
vind er her i foråret
udkommet et stort
og velillustreret lek-
sikon, som henven-
der sig til alle, der
interesserer sig for
lystsejlads, skibsfart
og maritime emner
i det hele taget. Lek-
sikonet er udarbej-
det af fanødrengen,
s k i b s i n g e n i ø r
Anker W. Laurid-
sen, der er født 1938
og som levede sine
første drengeår i
Nordby, hvor han i
skolen kaldtes
»Lille Anker«. Gen-
nem et langt liv har
han kloden rundt

arbejdet for flere danske værfter og rederier og dokket skibe
og løst havariopgaver. Forfatteren har således altid været
knyttet til havet. Det har givet ham lyst til at viderebringe sin
omfattende viden på en lettilgængelig måde i det 400 sider
store leksikon. Forfatteren forklarer det selv således: »Årsa-
gen til at jeg gik i gang med leksikonet var, at jeg følte et
behov for at fastholde og forklare de maritime begreber, samt
de naturoplevelser man kan møde til søs, på en let forståelig
måde«. Se også forfatterens egen hjemmeside www.ankers-
point.dk.

Bogværket er illustreret af store smukke fotografier og et
utal at fine pædagogiske stregtegninger, der bedre end
mange ord forklarer begreber som Williamson’s turn, kabel-
slået tov, trekanthat, luggersejl, klædekølle, elefantfod og vio-
linstag blot for at nævne nogle få.

Leksikonet er meget bredt anlagt både i tid og emne. Der
er definitioner af historisk udtryk som daviskvadrant, sol-
sten, plimsoller, at gå planken ud, pisserende, mosegris, 
hestevod og klabautermand og nutidens ofte engelske 
specialudtryk og forkortelser som A/Amax, ATIS, BAE 
Systems plc, bulkcarrier, Capesize ship, CA/RO, MMSI,
Triple-E-klassen, X-bov, VLCC og LRIT.

Bogen sluttes af med en række større kapitler om bl.a. hav-
nemoral, sæder og skikke, tæring, motoren, kompasset,
stedsbestemmelse, GPS, kursen og om hvorfor båden flyder
og hvorfor den ikke vælter, om vindstyrke og hastighed, sejl
og sejlskibstyper, vindforhold, splejsninger og meget mere.

Leksikonet er således oplagt at have ombord i lystbåden, i
bilen hvis man færdes meget ved de danske havne eller i hus
og sommerhus tæt ved havet, hvor man bare må vide, hvad
der foregår, hvad de mange specialfartøjer bruges til og de
mange underlige maritime betegnelser dækker over. En
meget smukt tilrettelagt farveillustreret bog.

Fakta: Lystsejlernes Leksikon. Af. Anker W. Lauridsen. Forlaget
Nordenvind (www.nordenvind.dk), 2013. ISBN: 978-87-87735-
14-8. 303 sider. 399 kr. Fås gennem boghandelen og marinebutik-
ker. Klubber og foreninger har mulighed for at opnå mængderabat
ved henvendelse til forlaget.

Læserbrev:

Fanø Vand
Nu kommer der efterhånden mere lys på sagen! Man har
efter kraftige opfordringer endelig valgt at lægge referater
fra generalforsamlingerne i Fanø Vand A/S på kommunens
hjemmeside. Men for mig at se, gør det os ikke meget klo-
gere.

Vi mangler stadig motivet for at lave et AMBA. Ifølge
borgmesteren er det for at give forbrugerne mest mulig ind-
flydelse, men i sit læserbrev d. 11.4. skriver han, at dette kan
opnås ved en ændring af vedtægterne i Fanø Vand A/S.
Hvorfor så lave et AMBA, der skal eje A/S’et??

De årlige administrationsomkostninger i Fanø Vand A/S
var ifølge regnskabet 2011: 2.259.409 kr. (heraf personaleom-
kostninger: 1.152.900 kr.) Vil disse blive mindre, hvis vi også
får et AMBA? I så fald vil det være ret så relevant at få oplyst
forventede ekstraudgifter i AMBA’et, samt hvem der dækker
disse udgifter.

Man har allerede haft store omkostninger til advokat mm.
ved at arbejde på »at få sin vilje« mht. til at stifte dette
AMBA – et AMBA befolkningen har nedstemt, og ingen
andre kommuner har valgt at oprette. Mener man, at vandet
bliver billigere? I så fald ville det være rart, at se budget med
overslag over forventninger til fremtidig takstudvikling.

Heldigvis kan man ikke tvinge forbrugerne til at være
medlemmer i AMBA’et. Vand får vi alligevel gennem A/S’et,
og så må vi håbe, man nu tager borgmesteren på ordet og får
ændret vedtægterne, så forbrugerne får flertal i A/S besty-
relsen.

Iøvrigt står der i A/S vedtægterne: »Selskabets generalfor-
samling er ikke åben for offentligheden.« Hvorfor? Burde vi
ikke alle have mulighed for at følge med på så væsentligt et
område? Især når der i samme vedtægters § 3.2 står: »Selska-
bet skal drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for
forbrugerne.«

Men også dette kan løses ved  vedtægtsændring. For mig
at se, er det stadig vanskeligt at se, hvad vi skal med et
AMBA, når vi har mulighed for gennem en vedtægtsæn-
dring at opnå det samme med Fanø Vand A/S.

Venlig hilsen
Agnes Skov

Golf:

Åbningsmatch
Lørdag d. 4. maj afholdt Fanø Vesterhavsbads Golfklub 
åbningsmatch, sponseret af Færgen, med følgende resultat:

Vinderne i de enkelte rækker
A-rækken
1. plads Ivan Dinsen 35 point
2. plads Peter Kristensen 35 point
3. plads Anne-Liese Larsen 34 point

B-rækken
1. plads Anne Marie Mouritzen 40 point
2. plads Steen Jerne 38 point
3. plads Søren Sørensen 37 point

C-rækken
1. plads Søren Due Thomsen 41 point
2. plads Erik Hornum Hansen 36 point
3. plads Henrik Aafeldt 35 point

Tættest på flaget på par-3 hullerne: 
Sponsor: Fanø Kranservice
Hul 2 Steen Porsgaard 4,25 meter
Hul 5 Anne Marie Mouritzen 3,30 meter
Hul 6 Henrik Foldager 6,15 meter
Hul 16 Villy Kristensen 1,95 meter

SALT åbnede i »spritnye« lokaler
300 besøgende til åbningen af SALT, Galleri Fuglekøjen og
bogreception.

Flere end 300 besøgende kom forbi i lørdags og var med til at fejre
åbningen af design- og tøjbutik SALT på den nye beliggenhed i
Danske Banks tidligere lokaler på Hovedgaden 74 på Fanø. Og det
var ikke kun folk fra Fanø, som kikkede forbi, flere af de besøgende
kom fra Esbjerg, Herning, Kolding, Odense, Århus og København.

Og der var nok at se på: I den tidligere bankboks i kælderen
udstillede fotograf Morten Fog sine fotografier i formater fra
1x1,5 meter til polaroidstørrelse, og i de tilstødende lokaler
holdt Forlaget Fuglekøjen reception for Bjørn Themsens nye
roman »NON PLUS ULTRA – hvad vi drømmer om, når vi
drømmer om døden«. Og så var der selvfølgelig åbent i bu-
tikken, hvor folk prøvede tøj og så på kunsthåndværk til
musik fra bandet »Det store scoreshow«, som også spiller
ved VELLIT-forfatterarrangementerne på Huset i Esbjerg.

– Det var en fantastisk dag! Jeg er helt overvældet over alle
de besøgende, og jeg kunne ikke ønske mig en bedre start
her i vores nye lokaler, siger Mathilde Valbjørn, indehaver af
SALT.

Fotograf Morten Fogs udstilling »Does size matter« kan
ses i Galleri Fuglekøjen frem til begyndelsen af juli måned.

Fotograf Morten Fog, butiksindehaver Mathilde Valbjørn og for-
fatter Bjørn Themsen foran butik SALTs nye lokaler.

Fotograf Morten Fog bag tremmer i Galleri Fuglekøjen.

Forfatter Bjørn Themsen læser op fra sin roman »NON PLUS
ULTRA – hvad vi drømmer om, når vi drømmer om døden«.
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ADVOKATFIRMAET
HELGA MADSEN & PARTNERE A/S

Vidste du...
at kun en person, der har boet i mindst 5 år i
Danmark, er berettiget til at købe sommerhus
her, og det gælder også, selvom køber er
dansk statsborger.
Det er derfor vigtigt at få den rette assistance
ved handel med fast ejendom.

“             
Advokat 
Thomas Harder

“
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