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Så starter en ny sommer med vores 

faste arrangementer, bl.a. vores 

mandags sejladser. 

Vi mangler stadig det sidste maler-

arbejde, så Marna kan se fin ud, når 

vi skal til Pinsestævne i Flensborg. 

Men mon ikke det hele falder på 

plads igen, når vi begynder at sejle 

igen. 

Det ligger lidt tungt med bladet,. 

Jeg skal opfordre til at alle kan sen-

de indlæg, så vi kan få nogle andre 

input og nogle måske sjove oplevel-

ser fra  vores sejladser. I kan bare 

maile det til mig, så skal jeg nok 

sørge for at Jørgen får det. 

Her i vinter fik vi et sponsorat fra 

Nordea bank på 10,000 kr. De pen-

ge bliver brugt på vores trålspil, at 

det kan komme på sin rette plads 

igen, så Marna igen ligner en fiske-

kutter. 

Der er sendt girokort ud med dette 

blad, brug det eller prøv på vores 

konto, regnr. 5056 konto 106509-0. 

HUSK at sætte navn på. En hel del 

glemmer dette, så til tider er det no-

get af et arbejde at finde ud af, 

hvem der har betalt. 

Ellers glæder vi os bare til at se nog-

le kendte ansigter, men også nogle 

nye på vores sejladser hen over 

sommeren. Håber den bliver lige så 

god som sidste år. 

Vi ses. 

Hilsen 

Per  

Formanden 

har ordet                                       Per Thomsen 
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Vi sejler med Marna til Flensborg 

fredag d. 6. juni fra Faaborg kl. 13. 

Alle interesserede kan give mig et 

kald på min telefon 20785697 eller 

mail  lizziper@gmail.com. 

Der er jo ikke mange sovepladser 

på Marna. Så hvis vi bliver for 

mange, kan det gå hen og blive et 

problem. Men vi plejer at finde ud 

af det, tag en sovepose med for en 

sikkerheds skyld. 

Man er også velkommen til at bare 

at sejle med ud, eller hjem søndag 

kl. 15 fra Flensborg, hvis man har 

lyst. Hvis man vil deltage i fælles-

spisning lørdag kl. 19 skal jeg have 

besked rimeligt hurtigt, da vi skal 

tilmelde os på forhånd. 

Hilsen Per. 

Pinsestævne Flensborg 

Hjemmeside og Facebook. 
 

Husk at chekke hjemmesiden og Facebook fra tid til anden. Giv gerne nogle 

”Synes godt om” og ”Følg” klik!  På Facebook kan du selv sætte billeder, histo-

rier og kommentarer ind. De vil, på et tidspunkt, kunne ses på hjemmesiden 

også. Adressen er, som altid, www.marna.dk, hvor der også er link til Face-

book siden. 

Hilsen Jørgen 

mailto:lizziper@gmail.com
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FORENINGEN til BEVARELSE AF  FISKEFARTØJET  

SG 100 MARNA AF FAABORG 

  

Generalforsamling  24 Februar  2014 

 

Referat . 

_________  

 

1) valg af dirigent – Jesper Anhøj blev valgt og godkendte indkaldelse af generalfor-

samlingen.  

 

2) bestyrelsens beretning –  Per Thomsen fremlagde beretningen og den blev god-

kendt  af de fremmødte medlemmer.  

 

Nogle hovedpunkter i beretningen: 

Marna har sejlet fint, mandagsturene har være godt besøgt. Så godt at der en enkelt 

dag blev sejlet to gange. I fremtiden vil det være efter først-til-mølle, og man kan risi-

kere ikke at komme med. 

 

En tur til Korshavn var en succes, med ca. 40 deltagere også i egne både. Det skal 

gentages. 

 

Samarbejdet med Træskibspladsen er vokset, og vil vokse yderligere. Vi har hjulpet 

med oprydning og klargøring til nyt byggeri. Vi vil også hjælpe dem med at søge mid-

ler i diverse fonde. 

 

Nordea har støttet os med kr. 10.000, øremærket til spillet. 

 

Til næste vinter kan vi få monteret en rigtig kølkøler, vi har skaffet brugt. 

 

Pinsestævne i Flensborg bliver en af de store ture i år. 

 

 

3) regnskab og budget – Palle Petersen fremlagde regnskab og budget og det blev 

godkendt  af de fremmødte medlemmer. 

 

4) indkomne forslag -    Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.  

 

5) fastsættelse af kontingent – Kontingent uændret. 

 

6) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter .  

 

På valg er:  

Per Thomsen bestyrelsen - valg for 2 år – Genvalgt 
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Finn J. Jensen do. - valg for 2 år – Genvalgt  

 

Bjarne Madsen do. - valg for 2 år – Genvalgt 

 

Werner Mikkelsen do. - valg for 2 år – Genvalgt 

 

Henrik Hansen har valgt at udtræde af bestyrelsen. 

Jørgen Strøtvedt Nielsen blev valgt for resterende 1 år 

 

Suppleanter: 

Svend Hulthins - valg for 1 år – Genvalgt  

 

Mogens Andersen - valg for 1 år – Genvalgt 

 

7) valg af revisor:  

 

På valg er:  

Jesper Anhøj - valg for 2 år – Genvalgt 

 

8) eventuelt . 

Hvad koster en tur med Marna? Foranlediget af en forespørgsel fra en gruppe perso-

ner, som gerne ville have en tur sammen. Tjahh - tjoh ... Det må man jo finde ud af! 

Mon ikke det løser sig. 

 

Forsamlingen blev bedt om at være mere behjælpelig end sidste år, når Marna skal på 

land i uge 15. Malere søges. 

 

Jørgen Graversens hustru ved en del om fundraising. Palle Petersen burde snakke 

med hende. 

 

Deltagerantallet ved dette års Nytårsfrokost var en rekord, og der er ikke plads til fle-

re i Flotillehuset. Der var ikke stemning for at skifte lokale, så næste år vil det blive 

efter først-til-mølle princippet. Man kan altså risikere ikke at kunne komme med, 

hvis der er fyldt op. 

Referent: Jørgen Strøtvedt 
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Foreningens Bestyrelse m. tlf. 

Aktivitetskalender  2014   

Hver mandag: Mandagssejladser fra kl. 19. I år sammen med træskibs-

pladsen når der er vind nok til sejlene. 

Hver tirsdag: Kl. 17: fyraftenskaffe på træskibspladsen. 

Hver onsdag: Bliver der arbejdet på Marna fra kl. 09.  

6-8. juni: Pinsestævne i Flensborg. 

21-25. juli: Fyn rundt. Vi sejler dem i møde, den aften de kommer 

til Faaborg. 

6. september: Fra om formiddagen. Fællesspisning på Korshavn. Pro-

gram og tilmelding kommer senere. Følg med på hjem-

mesiden www.marna.dk og Facebook. 

11. oktober: Æbleræs til Svendborg. Kl. 8 fra Faaborg, hjemkomst 

tidspunkt ukendt.  

1. november: Afriggersuppe på træskibspladsen ved Poul Erik Simon-

sen. Tilmelding nødvendig. 

Per Thomsen, formand              20785697  

Henning Krog, næstformand            62601440 

Palle Petersen, kasserer                    23425845 

Jørgen Strøtvedt, sekretær                  62682272 

Finn Jessen Jensen                           30203742 

Werner Mikkelsen                           50509672 

Bjarne Madsen                                 49703005 


