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Formandens hjørne

Skibslagsmødet og generalforsamlingen forløb fint. Kombinationen var en god 
idé og gav en mængde gode input - nu er det så spændende om folk vil leve 
op til det de lovede. Konstitueringen blev udskudt da vi var under tidspres og 
bestyrelsen havde lige en del der skulle diskuteres, - absolut ikke negativt. 
Jeg havde igen bebudet min afgang, men da ingen ville overtage posten og 
opgaverne blev bedre fordelt akcepterede jeg endnu et år. Som det fremgår 
af aktivitetsplanen er der allerede nu et stort og spændende program og der 
er jævnligt nye forespørgsler, men vi skal passe på for er det på hverdage er 
vi kun 2 skippere til Sebbe i området. De første 2 officielle arbejdsweekender 
er afholdt - der har desuden været en uofficiel med 4 deltagere, det er abso-
lut positivt, men den sidste arbejdsweekend var mildest talt dårlig besøgt - 3 
om lørdagen og 3 om søndagen. Det positive er så at der er blevet lavet en 
masse af det der var planlagt, men vågn op, kom over og vær med til at få 
skibet gjort klar - det er ikke kun arbejde, men også hygge.
Lige en opfordring! Se på aktivitetsplanen - søsætning - her skulle vi gerne 
have alle folk af huse. Med 10 mand tager det hele dagen at få skibet i van-
det, med 20 mand tager det 15 min. Det er ikke kun bestyrelsens ansvar at få 
skibet i vandet - det er også dit!
Råsejlerseminaret er nu indvarslet - det kom sent, men der er et spændende 
program. Vi er nu 4 tilmeldte, men skulle da gerne blive en halv snes stykker.
I DR programmet “Viden om” har der netop været en udsendelse om Havh-
ingsten. Den går bag om og beretter om det originale skibs historie og fundet 
samt sætter fokus på sejl og rig. Her bliver en mængde teorier og beregninger 
gennemgået samt ugså sejlføring og sejlads.

Steen Weile

Kongebroen - tidligere en præsentabel bro - idag lidt mere “skulpturel”.



Skibslagsmøde 14. januar 2006

Hvad gør vi?

Arbejdsmæssigt.
Viggo og Klaus vurderer at skivet godt kan sejle en sæson mere hvis nr 2 
agterste spantefag tages ud mit gemüse (og sættes i igen). Flække i 3. bor-
dgang 2. fag og et par stykker frem bør laskes. Der skal indkøbes noget etnisk 
værktøj til formålet, siger Klaus Kay. Forstnerbor. Thor er tovholder og skaffer 
niels, maria etc. bistand samt stærke mænd. Og koordinerer med bestyrelse. 
Nøgler fås evt. hos Q8.

Panikken reduceres, er der nogen der vil ha en lakrids.

Alm. vedligehold:

Dørk. Gitte tilbyder at være tovholder på ny dørk, og vil gerne udbede sig 
frilvillige.

Skraves & smøres

Mast skal slankes. Det prøver Kathrine.

Årer. Tilbud indhentes på 22, 26, 28 stks. Med max knibning på finish. Kalun-
dborg og lokale. 17.000 penge er modtaget til formålet. Katrine Jonasen er 
tovholder.

Pyntebrædder

Køkken

Jord på tag. Kompost kan hentes på genbrugscenter. Hvem har en trailer?

Steen foreslår at holde fest til søsætning, så folk har god grund til at blive 
hængende og evt. bestille noget. Thor foreslår sin kammerat Claus som kok 
og arbejdshest. Katrine J foreslår at nogle lokale sørger for at der er hentet 
en trailerfuld kompost eller 2; hvis nogle skulle få lyst til at kaste (jord) op på 
taget. 

Skotlamper, skal trækkes strøm

Toilet

Viggo foreslår at bestyrelsen prioriterer rækkefølge og kronologi og arbejdsp-
lan, og offentliggør på hjemmeside og kølsvin med tovholder.



Viggo vil gerne sejle RomRegatta

Katrine Arrangerer sommertogt. Indrullerer forlev, spejderne fra sidste års tur 
etc.
Sommertogtet bliver i Uge 29.

Viggo foreslår at bestyrelsen kigger på nørdforeninger i lokalområdet, lokalhi-
storisk dittendatten etc.

Ingrid foreslår at lave forældrearrangement, med sine 2. klasses unger når 
skivet er i vandet. Hvem bakker op?

Klaus anbefaler at der planlægges længere frem, så vi fx. idag får sat dato på 
søsætning. Ligeledes er det problematisk når planer og tidspunkter ikke over-
holdes. Nye evt. interesserede ved ikke hvad de kan forvente, og risikerer at 
blive skuffede og gå hjem. Thor foreslår et sommermøde, hvor den kommende 
sæson planlægges i stedet for om vinteren. og så ku man jo oss lige sejle en 
tur. Og hygge er vigtigt!

Konstituerende bestyrelsesmøde

Idet vi både holdt skibslagsmøde og generalforsamling samt fællesspisning og 
bestyrelsen lige skulle have nogle ting til at falde på plads blev konstitueringen 
udskudt til førstkommende bestyrelsesmøde. Dette møde har vi nu holdt og 
det resulterede i nogen diskussion om rigets tistand (i en meget positiv stemn-
ing).
Resultatet blev at arbejdsopgaverne skal fordeles noget mere, både i bestyr-
elsen og blandt medlemmerne og med det for øje og den manglende formand-
skandidat blev resultatet følgende:

 Formand  Steen Weile
 Næstformand  Kurt Deutschbein
 Kasserer  Nicole Møller
 Sekretær  Allan Jensen
 Materialeforvalter Katrine Jonasen
 Bestyrelsesmedlem Birgith Bladt
 Bestyrelsesmedlem Kathrine Kay

Vi håber på at vi sammen med medlemmerne kan udrette en masse på naust 
og skibe samt få nogle rigtig gode sejlture og oplevelser.

Steen Weile



Generalforsamling

ad 1) Dirigent: Viggo

ad 2) Referent: Thor

ad 3) Formanden aflagde sin beretning. Herunder gennemgang af det kom
 mende års projekter som aftalt ved skibslagsmødet inden generalfor
 samlingen.

ad 4) Kasseren gennemgik regnskabet. Det viste et overskud på 45.615,62 kr.
 (en del, hvoraf er øremærket til næste års projekter). Det blev 
 applauderet. 

ad 5) Budgettet fulgte med regnskabet. Det blev vedtaget uden nævnevær
 dige bemærkninger.

ad 6) Bestyrelsen foreslår uændrede satser. 
 Thor foreslog at indføre en studenter- og pensionisttakster. Dette forslag 
 blev skudt ned på skammelig vis. Især af den tilstedeværende pensionist.
  (og specielt på grund af, at det er meget besværligt at administrere.) 
 Herefter fulgte en debat om hvad vi tager for dækning af udgifter til
 arrangementer. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

ad 7) Ingen indkomne forslag

ad 8) Knud Møller modtager ikke genvalg, ligesom Claus Lorentzen udtræder
 af bestyrelsen. Det gav en del diskussion om formalia. 
 Kathrine d. 2 meldte sig til at tage over for Claus. 
 Pli foreslog Allan. Det gav mere diskussion om formalia. Bestyrelsen
 indrømmede, at den har sovet i timen og ikke havde sørget for at Allan 
 var blevet meldt ind. Der var generel enighed om, at vi ikke ville lade os 
 stoppe af det.
 Steen Weile, Allan Jensen, Katrine Jonasen og Birgit Bladt blev valgt
 Valget af suppleanter gav endnu mere diskussion af formalia, da det var 
 dirigentens udprægede ønske at få kampvalg – hans forehavende
 mislykkedes og det endte med at Peter Ingerslev (Pli), Sylvie Ann Weile
 og Connie Reick blev vlagt i nævnte rækkefølge

ad 9) Wilford Hansen og Ivan lorenzen blev valgt i som henholdvis revisor og 
 dennes suppleant.

ad 10) De stående udvalg blev gennedsat som foreslået i dagsordenen.

ad 11) Katrine gennemgik indholdet af skibslaugsmødet, som løb af stabelen
  før generalforsamlingen. 
 Derefter udviklede der sig en generel diskussion om lauget og vores 
 virke. Exe foreslog, at man inviterede en lokal journalist ned til nausten 
 og med ud og sejle. 



Formandsberetning 2005

Så står vi igen overfor en ny sæson og det er som altid spændende hvad den vil 
bringe.

Når jeg ser tilbage på 2005, må jeg konstatere, at der er for få, der nyder vort skibslag. 
Vi har haft en række attraktive arrangementer, hvor vi kun har været en lille flok til at 
gennemføre og nyde det. Her tænker jeg på midsommerarrangementet med Nydam-
selskabet og Hjortspringbåden ved Sottrup Skov, - jeg tænker på ”En søndag på Als” 
og Pavarotti, hvor vi har vist vores skibe frem og hygget os med god mad og drikke. 
Sommertogtet blev også aflyst i sidste øjeblik på grund af manglende mandskab – det 
er ikke godt!
Arbejdsmæssigt kunne vi også godt være nogle flere – det virker på mig lidt mærkeligt, 
at det ikke er tilfældet, for stemningen er utrolig god, når vi er sammen. Ved søsætning 
og ophaling var vi også kun et absolut minimum, men det var nogle hårde hunde, der 
ville have arbejdet gjort og det endda med et smil på læben.
Der er også noget positivt at spore, idet vi har set flere tidligere Sebbefolk på nausten 
og så er der også kommet nye til – så medlemstallet er stabilt.

Bestyrelsesarbejdet har lidt noget under, at vi generelt set kun har været fem medlem-
mer til møderne. Møderne har været lagt sammen med arbejdsweekender for at alle 
kune være med, men det gav ikke det store resultat. Der har selvfølgelig været en gr-
und til manglende fremmøde – vi kan alle komme i en situation, hvor privatlivet kræver 
mere end lige planlagt, men det giver et større arbejde for de øvrige.

Økonomien har det fint – det vil kassereren berette om senere. Kassereren har været 
meget økonomisk og alligevel har der ikke manglet noget. Regnskabsføreren har også 
gjort et godt arbejde – så det er der styr på.

Hvad fik vi så lavet på skibe og naust det forløbne år? Løftingen agter i skibet blev 
skiftet og ca. en trediedel af dørken er ny – vi har træ til resten. Vi fik også en helt 
ny bro – flottere end nogensinde. I de sidste arbejs-weekender har vi ikke været så 
mange, men vi har gennemført noget, vi skulle have gjort løbende – oprydning. Bulhu-
set er ryddet for mange ubrugelige ting, der havde hobet sig op gennem årene, diverse 
ukurant træ, der lå rundt omkring husene er samlet og loftet på nausten er gennemgået 
og mange ubrugelige ting kasseret. Næste fase er at få det kørt væk. Vi er nu klar til 
næste sæsons arbejde.
 
Hvad skal der så laves? Jo almindelig vedligeholdelse samt reparationer på 
skibene. Nye årer (vi satser på en form for halvfabrikat, så vi selv kun skal 
lave det ”fine” arbejde) og så er der toiletbygningen, der skal renoveres og 
erstatte de to plastiktoiletter, der står foran bulhuset. 



Pyntebrædderne på nausten er heller ikke monteret. Vi har desuden et lille 
køkkenprojekt og så trænger væggen indvendig i nausten til at blive repareret 
og kalket. Vi har også fået monteret et antal skotlamper, der mangler elektrisk 
tilslutning. Og så er der lige nausttaget, der trænger til nogle ton jord samt 
maling af de udvendige vægge.

Af aktiviter for 2006 har vi: Romregattaen i Kristi himmelfart, midsommerar-
rangement i weekenden 2. juli, samt Historisk søndag på søen (Nordborg Sø 
med Ottar) 12. august. Der ligger et par kommercielle arrangementer der blev 
udskudt til 2006 og så skulle der gerne være et sommertogt. Der kommer 
utvivlsomt mere til – så er det så lige det, om vi kan stille mandskab!

Kølsvinet er ikke udkommet så ofte som ønskeligt, men der skal stof til og in-
dlæggene har været ret sparsomme – forhåbentlig kommer der lidt flere næste 
år, for det er vores alles talerør. Jeg synes vores ”desktopper” har fået nogle 
fine blade ud af det.
Vores Internetside har rundet 8.000 hits. Her gælder det samme – webmaster 
bor langt fra os, men modtager gerne indhold til siden. Den er i øvrigt blevet 
rost meget af en journalist, der arbejder med vikingetiden.
I bladet Sport og fritid, der uddeles i Augustenborg, har vi haft artikler i hver 
anden gang.

Dette var så mit sidste år som formand. Jeg havde varslet min afgang til sidste 
generalforsamling, men tog et år mere. Jeg fortsætter selvfølgelig i skibslaget 
og tager også gerne nogen arbejdsopgaver, men det har været for tidskræv-
ende og det har ikke mindst mit 300 år gamle hus lidt under, - nu hedder det 
ikke planker i Sebbe, men bindingsværk i huset.
Arbejdet er en vanskelig fornøjelse, og det gælder også i skibslaget. Der har 
været rigtig mange fornøjelige stunder og det fortsætter da forhåbentlig også 
fremover.
Det er mit store håb, at skibslaget Sebbe Als også vil eksistere om 10 år – en 
aktivitet der i 36 år har været til gavn og glæde for mange mennesker.

Steen Weile
Formand



En travl weekend - 14. januar

Lørdag. Der var et stort program for weekenden - arbejde på nausten, bestyr-
elsesmøde, skibslagsmøde, ordinær generalforsamling, fællesspisning og så 
arbejde på nausten om søndagen.
Der mødte en god halv snes på nuasten lørdag formiddag og diverse opgaver 
blev sat igang. Så var der morgenkaffe da vor udsendte medarbejder 

vendte tilbage med brødet. Så gik vi atter igang. Vi skulle have haft besøg 
af en træskibsbygger, men han var var åbenbart blevet forhindret for han 
dukkede ikke op. 12.30 kørte bestyrelsen op til spejderhytten hvor vi holdt 
bestyrelsesmøde i god ro og orden. Programmet var forberedelse til skib-
slagsmødet og generalforsamlingen. Klokken 14 kom de øvrige og så startede 
diskussioner om skibslagets fremtid både med hensyn til vedligeholdelse og 
ture. Det blev et meget godt møde hvor folk talte frit fra leveren og der blev 
fastlagt en hel del som det vil fremgå af referatet. Det virkelig positive var at 
stemningen var helt i top. Mødet gik så godt at ordstyreren havde svært ved at 
få folket stoppet igen så det medførte at generalforsamlingen blev skubbet en 
halv time.
Generalforsamlingen gik også fint. Der blev forelagt beretninger, både fra 
formand og kasserer og der blev valgt bestyrelse m.v. Da vi kom til eventuelt 
blomstrede indlæggende igen og ordstyreren sad konstant med 8 - 10 der 
havde noget at sige og til sidst måtte han hårdt og brutalt lukke general-
forsamlingen. 



Normalt holder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde under gener-
alforsamlingen, men bestyrelsen havde valgt først at konstituere sig på først 
kommende bestyrelsesmøde da de har temmelig meget at snakke om.
Så var der spisning - Sylvie havde lavet mad til de ca. 20 deltagere og det var 
godt oven på arbejde samt møderækken.

Søndag. To personer havde overnattet på nausten og tre andre stødte til med 
friske rundstykker - senere kom endnu en. Ottar havde dagen i forvejen fået 
skrabet løs bundmaling af og fritlagt en del råt træ - dette blev strøget over 
med lindolie. Masten, der er lidt for tyk blev fisket ned og fik en gang høvl og 
skjoldremsstykket der skal udskiftes blev gjort klar. Klokken 13.30 lukkede vi 
for at nå at holde lidt weekend derhjemme. En lang og positiv weekend var 
slut.

Steen Weile



Arbejdsweekend 11. - 12. februar

Så er arbejdsweekenden til ende. Der kom ikke ret mange mennesker, men 
dem der kom var meget effektive. Skjoldremmen foran i styrbord side er 
skiftet, det spantefag der skulle repareres er taget ud og nyt træ under udar-
bejdelse, naglerne hvor der skal indsættes en laske er taget ud og lasken 
påbegyndt, så det er ikke så ringe. Typisk for arbejdet var at vi generelt set lod 
elværktøjet ligge og i stedet anvende det traditionelle værktøj. Det tager lidt 
længere tid, men vi hører ikke de hvinende værktøjer, men bare hug, hug, ... 

Ved afslutningen stod den på oprydning. Det tager ikke ret lang tid at lægge 
værktøjet på plads, men hvor er det dejligt at kunne finde det næste gang det 
skal bruges - det skulle gerne blive en tradition.
Der var i lørdags 2 personer på Slotsallé for at  rydde op efter vort rottebe-
søg - det var ikke så festligt, nærmere betegnet ret ulækkert. De har ødelagt 
nogen af vore nye hynder og forlystet sig med en del af de gamle rednings-
veste samt en del andet. Meldingen lyder på at der står 5 sorte plastsække til 
udsmidning.



Vejret har været fint - især i lørdags - søndag var det tåget, men stille og fint, 
formiddagspausen blev afholdt på Knuds bænk udendørs.
Der har været afholdt en arbejdsweekend uden om de officielle hvor en lille 
flok bla. gik igang med den del af den nye dørk som vi ikke nåede sidste år - 
flot - det må meget gerne ske igen!
Der er stadig en masse vi gerne skulle have gjort ved skibet inden søsætnin-
gen så forhåbentlig er der flere der vil tage deres tørn og dukker op i næste 
arbejdsweekend den 18. / 19. marts!

Steen Weile



Aktivitetsplan 2006

Arbejde
Arbejdsweekend  18. - 19. marts Birgith
Påskelejr  13. - 16. april Nicole
Søsætning  Ottar 15. april   
Søsætning Sebbe + Fie 29. - 30. april Steen
Optagning  Sebbe 9. - 10. september Allan
Optagning  Ottar + Fie 7. - 8. oktober Allan

Arrangementer / ture
Råsejlerseminar i Ribe  10. - 12. marts
Romregatta Sebbe og Ottar 25. - 28. maj Viggo Jonasen
Puks venner grill Sebbe og naust 17. juni ?
Midsommerarrangement Sebbe og Ottar 30. juni - 2. juli Birgith
Sommertogt Sebbe + Ottar? juli - uge 29 Katrine Jonasen
Fjordsejlads EC Sebbe 26. juli Kurt
Roklubben Ottar 5. august Niels Peter Clausen
Historisk dag på søen Ottar 12. august Allan
En søndag på fjorden Sebbe 20. august Nicole

Alle arbejdsweekender starter på nausten lørdag og søndag kl. 09.00. 

Nej så ryddeligt!

I efteråret fik vi ryddet grundigt op på nausten. Vi er mange og vi har hver især noget 
vi ikke kan nænne at smide ud, det bliver gemt rundt omkring. Disse ting gennemgik vi 
og ryddede ud med hård hånd. Vi havde også de gamle brofag liggende og samlet blev 
det et helt bjerg. Så var der lige det med at få det kørt væk for der skulle mere end en 
almindelig anhænger til. Og hjælpen kom! Vore værtfolk tilbød at stille med deres lille 
lastbil og lørdag d. 25 februar blev ”bjerget” fjernet ved hjælp af 3 skibslagsmedlemmer 
samt Niels.
Loftet er nu ryddet, bulhuset ligeledes og omgivelserne udenom er nu også ryddet – 
herligt, det bliver dejligt når foråret kommer til vort lille paradis.

Steen Weile



Midsommerarrangement

Som sidste år arrangeres der midsommerfest i samarbejde med Hjortspring-
båden og Nydamselskabet. Turen går igen til Sottrupskov og finder sted : 30. 
juni - 2. juli.

Programoplæg:
Fredag sidst på eftermiddagen - vi mødes på havnen, stuver skibet og sejler 
til Sottrupskov hvor vi spiser aftensmad og telter.
Lørdag morgen er der morgenkaffe og sejlads. Over middag skal skibene 
ligge ved broen og så er der åbent hus. Om aftenen serveres et eller andet 
spiseligt.
Søndag morgen er der morgenkaffe. Herefter rydder vi lejren og sejler tilbage 
til Augustenborg.

Program med tidspunkter og pris for spisning kommer så snart dette er aftalt 
med de øvrige lag.

Sidste år var første gang arrangementet blev afholdt og det var en succes - 
reserver allerede nu dagene og vær med - der skal både sejles og hygges.

Tilmelding: Birgit B. Bladt - Tlf. 744470700

Romregatta 25. – 28. Maj og Sommertogt 17-23 juli (uge 29)

Romregattaen behøver næppe nærmere præsentation, men alligevel: I 
Flensborg afholdes i kristi himmelfartsferien et af nordeuropas største vet-
eranskibstræf, med op mod 100 (nogle gange lidt flere) deltagende skibe, 
havnefest ad libitum (nogle gange lidt mere) og de seneste år noget ganske 
forrygende sejlads hvor sebbe har fået løv at afprøve sit mandskab. 
Oplevelser garanteres. Vi mødes torsdag morgen kl 9 på dæmningen, med 
afgang så hurtigt som vejret, skipper klistermås’s tugt og mandskabets 
disciplin tillader det. Hjemkomst beregnes til tidligt søndag aften (til dæmnin-
gen, resten må I selv klare) Til forplejning regnes ca. 50 kr pr. dag pr. snude, 
druk og hor ikke iberegnet. Evt. overskud fra madkassen vil blive brugt på at 
forkæle mandskabet. Man betaler fodermester om bord.

Viggo Jonasen er skipper.

Tilmelding sker hos undertegnede. 



Sommertogtet 17. - 23 juli (uge 29)

Sommertogtet kommer til at foregå i fællesskab med Freja Byrding. Vi reg-
ner med at sejle begge skive sammen i fryd og gammen; men i tilfælde af 
voldsomt mandefald bemandes hvad vi kan. Sejlplanen er bogstavelig talt 
som vinden blæser, idét det handler om at få noget lækker sejlads frem for at 
nå steder hen på tidspunkter. Hygge, røverhistorier og god mad står højt på 
dagsordenen. De der har lyst mødes søndag formiddag på nausten og går 
grej mv. over, resten mødes mandag kl. 9 på dæmningen, med afgang efter 
samme opskrift som til romregattaen. Ved tilmelding indbetales 50 kr. pr. dag 
pr. snude til forplejning på konto 8401 1030230. Det er muligt at tilmelde sig 
til fx. halvdelen af ugen, med det forbehold at folk der sejler alle dage vil have 
forrang i tilfælde af pladsmangel (bliver næppe et problem, men så 
er det sagt). 

Katrine Jonasen er skipper
Hun vil gerne ha en frivillig til at være navigatør, og en anden til at være foder-
mester.

Til begge ture gælder det at der skal pakkes vandtæt, dvs. I kajakposer eller 
i sorte sække/affaldsposer i tasken. Der kan blive meget vådt i sådan et skib. 
Ligeledes skal der pakkes varmt tøj og masser af skiftetøj. Man kan aldrig 
have for mange uldne sokker med; og hvis det bliver 30 grader og solskin, kan 
man jo bare tage dem af. Regntøj og gummestøvler er et must, gerne noget 
slidstærkt af slagsen.
På sommertogtet medbringes telt, hvis nu vi skulle finde på at sove i land.

Tilmelding:

Katrine Jonasen
Odensegade 30 4. Tv
8000 Aarhus C
+45 61331666
frkjonas@gmail.com
skype: frkjonas

- Og husk: Først til mølle får kværnede rotter i rugmelet:o)





Bestyrelsen    
  
Formand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. privat: 74473176
Tlf. arbejde: 74883292
E-mail:  steen@sebbeals.dk
 
Næstformand
Kurt Deutschbein
Borresvej 10, Sundsmark
6440 Sønderborg
Tlf. privat: 74420588
E-mail:  kurt@sebbeals.dk 
 
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. privat 74471078
E-mail:  nicole@sebbeals.dk
 
Sekretær
Allan Jensen
Vestermark 4
6470 Sydals
Tlf: privat: 74420110
E-mail:  allan@sebbeals.dk 

 
Materialeforvalter
Katrine Jonasen
Odensegade 30, 4. tv
8000 Århus C
Tlf. privat: 61331666
E-mail:  Katrine@sebbeals.dk
 
Kathrine Kay
Sognefjordsgade 1, 2. th
2300 København S

Birgit B. Bladt
Trenerparken 12, Dybbøl
6400 Sønderborg
Tlf. privat: 74470700

Dan Sørensen
Ramserl 20, Ketting,
6440 Augustenborg 74471355
 

Kølsvinsredaktion
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
74473176
74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
744470033
svendsen@sebbeals.dk

 
Helle Bech Sørensen
Dybbølgade 16
6400 Sønderborg
74485656
helle@sebbeals.dk
 

Peter Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
74471078
remontius@sebbeals.dk

 
Webmaster
Anders Weile
Esromgade 4c, 4. sal
2200 København N
35823380
anders@sebbeals.dk


