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Formanden
har ordet

Så er endnu en sommer gået med en
masse aktiviteter. Vi har netop sejlet
julemanden til Dyreborg i frisk vind.
Nok lidt for frisk, men det gik, og det
var hyggeligt som sædvanligt.

der sat begrænset tid på hvornår man
kan tilmelde sig, så vi sikrer os at alle
har fået bladet og kan tilmelde sig på
lige vilkår. Ligeledes har vi en generalforsamling, hvor man godt kunne komme med idéer til næste års aktiviteter,
eller tage en tørn i bestyrelsen.

Her i vinter skal vi have dækket Marna
over, så vi nemmere kan arbejde med
hende uanset vejr. Vi skal bl.a. have
givet motoren lidt maling, og den skal
have en ny kølkøler på. Så kan vi bedre
styre temperaturen på motoren, når vi
er ude og sejle.

Til sommer fylder Marna 75 år. Det
skal jo fejres, så vi prøver at få en lille
fest op at stå. Hold øje med aktivitetskalenderen på vores hjemmeside, det
er altid den mest opdaterede.

Vinteren byder på nytårsfrokost, hvor
vi max kan være 45 deltagere. Derfor er

God jul og godt nytår.
Hilsen Per

TAK

TRAWLSPIL

For at få økonomien til at hænge sammen i vores lille forening Marna, prøver vi at få nogle sponsorater fra fonde
og virksomheder. Det er ikke altid lige
billigt at udført vedligehold og fornyelse af det snart 75 år gamle skib.

Vi var nogle, der syntes at det gamle
trawlspil manglede. Marna så forkert
ud, der manglede ligesom noget, når
det nu er en gammel fiskekutter.
Så vi prøvede at finde nogle penge, gik
i banken og fik søgt 10,000 kr. Efter
en del venten lykkedes det.

En stor tak til Blue Star Line, campingpladsen på Sinebjerg og de fonde som
har bidraget med midler til foreningen,
så vi stadig har mulighed for at se og
sejle med Marna.

Det var spændende, da vi begyndte at
skille spillet ad, og sende det ud i byen
for sandblæsning og pulverlakering
sammen med en ny aksel.
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I år fandt vi ud af at det skulle gå på
omgang at lave turen. Hvert år dannes
et nyt hold, som holder i to år. Dermed
vil mindst det ene af de to hold, have
prøvet det før. Men med det nye hold
bliver det alligevel ikke helt det samme
som sidst.
I år var det rigtig fint vejr, så vi fik
brugt vores sejl både på turen ud og
hjem. Med en rigtig smuk solnedgang
på hjemturen. Vi glæder os allerede til
næste år.

Endelig en dejlig sommerdag kunne vi
vise trawlspillet frem for den gode giver
Nordea Fonden.

TUR TIL KORSHAVN
I September 2014 var vi på vores fælles
tur til Korshavn sammen med træskibspladsen. Det er anden gang vi afholder
dette, så det er så småt ved at tage form
med bl.a. musik og fællesspisning. Sejladsen hvor man fordeler de deltagende
ud på de skibe der sejler, så alle kan
komme med, og ellers hygge sig.
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NYTÅRSFROKOST
lørdag 17. Januar 2015
Kl. 13.00 i Flotillehuset Kanalvej 22, 5600 Faaborg.

MENU
Hvide sild
Paneret fiskefilet
Æg med rejer og mayonnaise
Tarteletter med høns i asparges
Sennepsglaseret skinke med grønlangkål
Roastbeef
Osteanretning (naturligvis med gammelost)
Kaffe m/småkager.
Pris pr. couvert: 180 kr.

På generalforsamlingen 2014 besluttede vi at nytårsfrokosten fortsat skulle finde sted i Flotillehuset, trods begrænsningen på 45 personer. Bestyrelsen har derfor besluttet at tilmelding først kan finde sted, når vi er sikre på
at alle har modtaget indbydelsen. Tilmeldingerne håndteres efter først-tilmølle princippet.

TILMELDING:
FRA OG MED 1. JANUAR TIL SENEST 9. JANUAR 2015
Tilmed dig/jer ved at indbetale kr. 180,- pr. person i Jyske Bank, Faaborg
reg.nr. 5056 - kontonr. 106509-0
OBS: Husk navn og adresse, så vi ved, hvem der er tilmeldt.
Betaling kan også ske til:
Palle Petersen, Klerkegade 3, 5600 Faaborg - tlf. 23425845
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GENERALFORSAMLING 2015
INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
3. FEBRUAR 2015 KL. 19.30

Flotillehuset,
Kanalvej 22,
5600 Faaborg

DAGSORDEN:
1) valg af dirigent 2) bestyrelsens beretning 3) regnskab og budget 4) indkomne forslag - Skal være bestyrelsen i hænde, senest den 16. januar 2015.
5) fastsættelse af kontingent 6) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter .
På valg er:


Palle Petersen - valg for 2 år -



Henning Krog - valg for 2 år -



Jørgen Strøtvedt - valg for 2 år -

Suppleanter:


Svend Hulthins - valg for 1 år -



Mogens Andersen - valg for 1 år -

7) valg af revisor:
På valg er:


Anders Rehde Nielsen - valg for 2 år -

8) eventuelt 5

PINSESTÆVNE
Fredag 6. juni 2014 omkring kl. 13 sejlede Marna til TS Pinsestævne i Flensborg. Vinden var lidt kraftig, bølgerne
værre, så vi valgte at sejle rundt om
Als, ned gennem det smukke Alssund.
Det hjalp på passagerernes humør. De
kunne komme op fra lukafet, og pøsen
blive brugt til sit oprindelige formål.
De valgte dog at tage toget hjem….

ost og pølse.

Lørdag aften havde Træskibs Sammenslutningen arrangeret festmiddag. Det
foregik på et værft, desværre lidt langt
væk fra skibene. Ellers var det et flot
sted. Dejlig mad, og godt øl. Marna fik
desværre ingen præmie, den gik til en
anden fiskekutter. Noget vi selvfølgelig
stod totalt uforstående overfor.
Ved 19 tiden ankom vi til Flensborg.
Fantastisk syn med den gamle by og
alle sejlskibene. Hele kajen var dækket
op til fest med boder overalt. Bl.a. solgte de en ganske udmærket mojito, som
klart kan anbefales.

Søndag tog vi hjem, efter en god morgenmad, igen arrangeret af TS. Vejret
var fint og alt gik godt. I Fåborg Fjord
blev vi dog mødt af et dødt marsvin.
Ellers et smukt dyr. Vi fiskede det op i
dammen, og orienterede de rette myndigheder som tog sig af det videre forløb.

Lørdag havde vinden lagt sig, og vi var
med i paradesejladsen ud i bugten,
hvor vi lagde bi og nød synet. Hyggelig
frokost med dækstole, godt tysk brød,

På hele turen vakte Marnas motor opmærksomhed. En god lyd fra gamle
dage, en tidslomme. Det kan vi være
stolte af.
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RUM REGATTA
Den store tur i 2015: 36. Flensborg
Rum Regatta torsdag 14.—søndag 17.
maj 2015

andenpladsen, får en 3 liters flaske
Johannsen rom. Desuden uddeles præmier for bedst restaureret skib og lignende.

I gamle dage sejlede skibene sukkerrør
fra De Vestindiske Øer til Flensborg for
at blive brændt til rom. Deraf navnet
Rum Regatta, til minde om det, der
dengang var en stor industri. Nu er der
kun to brænderier tilbage i Flensborg,
Johannsen og Braasch.

Marna sejler tidligt fredag morgen, så
vi kan nå at se Flensborg Fjord Regatta
som starter fredag kl. 11.30 fra Sønderborg. Selve Rum Regattaen starter lørdag kl. 11 fra Flensborg. Vi sejler hjem
søndag, ca. kl. 15.

LINKS

Regattaen har været afholdt siden
1980, første weekend efter Kristi Himmelfartsdag , og har nu over 100 deltagende skibe. Efter sigende den største
samling gaffelriggere i Nordeuropa.
Som sagt i sloganet ”Lieber heil und
zweiter, als kaputt und breiter” (som
jeg ikke kan finde en god oversættelse
på) drejer det sig ikke om at komme
først, men derimod om andenpladsen.
Førstepladsen vinder ”et eller andet
ligegyldigt uden værdi”. Vinderen, altså

Der er jo ikke mange sovepladser på
Marna. Så hvis vi bliver for mange, kan
det godt gå hen og blive en udfordring.
Men vi plejer at finde ud af det. Tag en
sovepose med for en sikkerheds skyld.
Man er også velkommen til bare at
sejle med ud, eller hjem, hvis man har
lyst.
Interesserede kan give Per et kald på
telefon 20785697 eller mail lizziper@gmail.com.

http://www.fjordregion.com/maritim/maritimhistoriske-oplevelser/maritimhistoriske-events.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0cgkKpnIUjs
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Aktivitetskalender 2015
17. januar

Nytårsfrokost i Flotillehuset kl.13.00

3. februar

Generalforsamling i Flotillehuset kl.19.30

Hver mandag:

Mandagssejladser fra kl. 19. I år sammen med træskibspladsen
når der er vind nok til sejlene.

Hver tirsdag:

Kl. 17: fyraftenskaffe på træskibspladsen.

Hver onsdag:

Bliver der arbejdet på Marna fra kl. 09.

15-17. maj:

Rum Regatta i Flensborg.

23. juli:

Fyn rundt. Vi sejler dem i møde, den aften de kommer til Faaborg.

september:

Fællesspisning på Korshavn. Program og tilmelding kommer
senere. Følg med på hjemmesiden www.marna.dk og Facebook.

oktober:

Æbleræs til Svendborg. Kl. 8 fra Faaborg, hjemkomst tidspunkt
ukendt.

november:

Afriggersuppe på træskibspladsen. Tilmelding nødvendig.

Foreningens Bestyrelse m. tlf.
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

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, historier 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 Facebook siden.
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