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Foråret er lige om hjørnet. Marna skal 

på land lige om lidt, og det er snart den 

første mandag i maj, hvor vi starter på 

sejladserne. Jeg glæder mig til at se 

nogle kendte ansigter, som man ikke 

har set hele vinteren. Men også gerne 

nogle af de nye, som jeg ved har meldt 

sig ind. Ja ,vi skulle gerne have rundet 

100 medlemmer her i vinter, efter hvad 

vi kan se på medlemslisten 

I dette blad er der girokort med, men 

den der betaler med netbank, husk at 

skrive navn! Så bliver kassereren glad, 

og det sparer ham for en del arbejde. 

Hen over sommeren er der en del der 

deltager i vores aktiviteter, man er al-

tid velkommen til at skrive om sine op-

levelser og sende det til Jørgen eller 

mig. Så kan vi få nogle historier i bla-

det og på vores hjemmeside, det er al-

tid sjovt at se tingene fra en anden 

synsvinkel.  

Marna fylder 75 år til sommer. Der bli-

ver en lille komsammen i den anled-

ning. For fejres skal hun! Datoen kom-

mer på aktivitetskalenderen på hjem-

mesiden, når vi finder ud, af hvad der 

skal ske. 

Så er der bare at sige: vi ses i løbet af 

sommeren, håber at den bliver lige så 

god som sidste år. 

Vi ses på Marna  

Hilsen Per. 

    

 

MARNA SKAL PÅ LAND 
 

I uge 16 skal Marna på sit årlige bed-

dingsophold på Dyreborg. Vi skal have 

smurt bund og dam, malet fribord, skif-

tet tærezink og monteret ny kølkøler. 

Der bliver nok at tage fat på, så dem der 

kan, og har lyst: kig forbi! Det er altid 

hyggeligt, husk kaffe og madpakke. 

Om onsdagen d. 15. er arbejdsholdet der 

fra kl. 09.00. De andre dage er det om 

eftermiddagen ca.  17.30.       

Hilsen Per 

Tlf.: 20785697. 

Formanden 

har ordet 
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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
3. FEBRUAR 2015 KL. 19.30 

Dagsorden:  

1)  valg af dirigent - Jesper Anhøj foreslået og valgt. Konstaterede at forsamlingen 

var lovligt indkaldt som beskrevet i foreningens love, og gav ordet til Formand Per. 

2)  bestyrelsens beretning - nogle hovedpunkter: 

Dejligt med pænt fremmøde ved forårets klargøring på bedding i Dyreborg. 

Trawlspillet er blevet istandsat og monteret på Marna. En stor tak til ar-

bejdsholdet, som ellers havde nok at lave på Træskibspladsen. En stor tak til 

Nordea Fonden som gjorde det økonomisk muligt. 

Årets store tur til TS Pinsestævne i Flensborg forløb godt, i frisk vind og høj 

sø. Marna var også, som sædvanlig, i Dyreborg til kapsejlads, og senest med-

bringende Julemanden. 

Dette års store tur går til Rumregatta i Flensborg. 

Til foråret skal Marna på bedding i Dyreborg. Bundsmøres, og kølkøleren 

skal monteres. Der bliver igen brug for mange hænder.  

Endelig en tak til alle som deltager i bestyrelsen, mandagssejladserne og 

ikke mindst Nytårsfrokosten, og gør det rigtig hyggeligt. 

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

godkendt af de fremmødte medlemmer. Jesper Anhøj bemærkede at han ville fore-

trække ordene "Hensat til dækning af fremtidige tab" frem for "Årets overskud".  

Tak til Blue Star Line for endnu en gang at sponsorere 12.000 kr. 

4)  indkomne forslag - Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.  

5)  fastsættelse af kontingent - Kontingent uændret. 

6)  valg af bestyrelse - Palle Petersen, Henning Krogh og Jørgen Strøtvedt blev gen-

valgt. Blandt suppleanterne trådte Jan Jensen ind i stedet for Svend Hulthins og 

Mogens Andersen blev genvalgt. 

7)  valg af revisor - Anders Rehde Nielsen blev genvalgt. 

8)  eventuelt - Intet at bemærke og dirigenten lukkede generalforsamlingen med 

tak for god ro og orden. 

Referent: Jørgen Strøtvedt 
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Foreningens Bestyrelse m. tlf. 

Aktivitetskalender  2015   

Uge 16 På bedding i Dyreborg 

Hver mandag 

kl. 19: 

Mandagssejladser sammen med træskibspladsen, når der er vind 

nok til sejlene.  Første gang 4. maj.  

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 Faa-

borg. 

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. 

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 kom-

mentarer 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. 


