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Formanden
har ordet

S

å er et år gået, igen med en masse akti
viteter. Bl.a. sejlture til Nakskov og
Augustenborg, men også til Æbleræs i
Svendborg.

M
T
O

andagsturene er også gået godt i år.
Der har kun været få aflysninger på
grund af vejret.

il næste år er vi en mere, der kan sejle.
Så tag godt imod Jan, de fleste af jer
kender ham fra sejlturene.
nsdagsholdet har også haft travlt i år.
Bl.a. hydralikken til vores spil som nu
kører igen, efter mange år hvor det lige var
ved at blive sendt til skrothandleren, men
heldigvis lykkedes det at få det renoveret.

V

i lægger da osse hårdt ud i det nye år
med nytårsfrokost på stadion, og ge
neneralforsamling på Træskibspladsen. Så
jeg glæder mig allerede nu til at tage hul på
et nyt år med medlemmerne og Marna.

G

2

od jul og godt nytår.

Per

redakt
ionelt
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H

usk at chekke hjemmesiden og Facebook fra tid til an
den. 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 hjem
mesiden også. Adressen er, som altid, www.marna.dk, hvor
der også er link til Facebook siden.

A

ltså! En god historie er altid tiden værd. Og den behø
ver ikke være sand. Send din bedste Marna historie til
info@marna.dk. Gerne den næstbedste også. Hvis dine
billeder skal i bladet, må de rigtig gerne fylde en hel masse.
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Nytårsfrokost
lørdag 21. januar 2017 kl. 13

Klubhuset, Stadionvej 4, 5600 Faaborg.

MENU
Røde og hvide sild
Karrysalat med æg
Kalvefilet
Marineret skinke
Svinemørbrad
Æbleflæsk
Lun leverpostej
Blandet salat med dressing
Små bagte kartofler
Flødekartofler
Ostebord med bla. gammel ost og rom
Pris pr. couvert: 220 kr.
TILMELDING:
SENEST 8. JANUAR 2017
Tilmed dig/jer ved at indbetale kr. 220, pr. person i
Jyske Bank, Faaborg reg.nr. 5056  kontonr. 1065090
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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Ordinær generalforsamling
21. februar 2017 kl. 19.30

Øhavscentret på Munkholm, Faaborg Fiskerihavn

D A G S O R D E N :
1) valg af dirigent
2) bestyrelsens beretning
3) regnskab og budget
4) indkomne forslag
5) fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår forhøjelse til 300,
6) Brugerbetaling til vejledende afstemning:
Vi er knap 100 medlemmer, med ca. 100.000 på kontoen. Vi har dog mistet
sponsoren Blue Star Line, og dermed 12.000/år. Det er trist. Vi skal finde en ny,
men indtil da kan det være en ide med brugerbetaling på sejlturene.
Forslaget stilles uden den store begejstring, men det er desværre nødvendigt.
Vi kan sætte en bøtte op, hvor folk opfordres til at smide en 20'er på
mandagsturene. På de længere ture kan man deles om dieselen.
Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at sige tusind tak til Blue Star Line.
Marna har nydt meget godt af det flotte sponsorat.
7) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter .
På valg er:
·

Palle Petersen  valg for 2 år  modtager genvalg

·

Henning Krogh  valg for 2 år  modtager genvalg

·

Jørgen Strøtvedt  valg for 2 år  modtager genvalg

Suppleanter:
·

Jan Jensen  valg for 1 år  modtager genvalg

·

Mogens Andersen  valg for 1 år  modtager genvalg

8) valg af revisor:
På valg er:
·

Anders Rehde Nielsen  valg for 2 år  modtager genvalg

9) eventuelt
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På musiktogt med
Marna af Faaborg
En historie af Hans Barfod
Phil & Fod – en munter musikduo fra Karrebæksmin
de – har de sidste tre somre spillet en del gange på
Faaborg Røgeri og Café. Sidste år fik vi ideen til en
sejltur med Marna i Det sydfynske Øhav, og Line fra
Røgeriet formidlede kontakten til skipper Per
Thomsen og en to dags sejltur blev aftalt.
Vejret har jo været meget skiftende denne sommer, så
skipper Per sidste ord, da vi planlagde var: ”Vi impro
viserer!” – og det kom vi da også til!
Vi sejlede fra Faaborg havn torsdag morgen og vores
første mål var Lyø.
Der var snart stemning på molen i den lille havn. Solen
skinnede og Phil & Fod stillede op under Marnas fine
sejl, der fungerede som en perfekt scene.
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Næste morgen var det blæst yderligere op
og vores plan om at sejle til Avernakø holdt
ikke.
Vi vendte stævnen mod Faaborg og spille
de på vej ind i havnen med masser af bifald
fra folk på molerne og i bådene.
På Vestkaj – Marnas faste plads – spillede
vi i flere omgange til glæde for fobipasse
rende, men vi kom ikke på havet mere.
Til trods for det drilske vejr var det en rig
tig god tur, og Phil & Fod & Oscar nød
samværet med den gode skipper Per.
Et musiktogt med Marna og Phil & Fod er
en rigtig god idé, og vi håber det kan lykkes
en anden gang, og at vejret så er med os.

Folk stimlede samlede og nød musikken og
klappede, dansede og sang med.
Phil’s søn, Oscar, på 11 år var med og han
trak kegler med Kim Larsen sange og nogle
hjemmelavede børne sange. Folk kastede
mønter i hatten.
Vi holdt pause og gik op til byen og spiste i
fin stemning.
Da vi kom tilbage til Marna, var det blæst
op. Der var ingen på molen, så vi beslut
tede at søge til anden havn med mere læ.
Vi sejlede mod Dyreborg og riggede mu
sikken til, så vi kunne komme spillende i
havn. Folk klappede og vinkede på molen,
men plads var der ikke til os, så vi tog mod
Bjørnø.
Der lå vi for natten og hyggede oppe ved
Evald Købmand med grillpølser med godt
tilbehør.
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Nyt fra
Træskibspladsen.
B:001  1
Projekt kultur/skudehavn:
Projektet er en del af Faaborg ny Kultur
/Skudehavn. Det placeres for enden af
Munkholm på et opfyldt areal, med tilhø
rende kaj så bla. bevaringsværdige træski
be kan foretage div. vedligeholdelsesarbej
der. Opfyldningen vil samtidig give læ for
en ny jollehavn for fritidsfiskerne. Faaborg
Midtfyn kommune har foreløbig bevilliget
1 mio. til opfyldningen, der er på ca.
45.000 m3. Resten forventes finansieret af
private fonde, som har vist interesse, samt
frivilligt arbejde.
Projektet omfatter nyt bådeværft med mo
torværksted, jolleskur med udstilling/info
samt nyt klublokale/værksted til kajak
klubben "Malik".
Bådeværftet skal fungere som et sted, hvor
ejere af træskibe kan benytte maskiner og
værksteder, så de selv kan udføre repara
tion og vedligeholdelse. Værftet skal drives
på frivillig basis af foreningen "Træskibs
pladsen", hvor bla. foreningen "Marna" og
den nyoprettede forening omkring "Hav
gasen", samt private ejere af træskibe i
Faaborg er medlemmer.
"Træskibspladsen" har nu værksted på
Munkholm 4. 5600 Faaborg havn, lejemå
let udløber om kort tid og bygningen ned
rives i forbindelse med projektet, for at
give plads til kajakklubben "Malik".
Træskibspladsen
06.10.2016
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Tegningen næste side:
Træskibspladsens bestyrelse har godkendt
at det er den udformning, vi arbejder vi
dere med. Men det betyder ikke, at det er
sådan, det kommer til at se ud.
Tidshorisonten er pt. ca. 3 år før arbejdet
med bygningerne kan påbegyndes.
Først rammes en spuns som kaj, for at op
fyldningen midt på arealet kan påbegyn
des. Faaborg havn står for det arbejde.
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Her er nogle skitser af projektet, som der er arbejdet med,
når der er indhentet priser fra lokale håndværkere. Det er
planen at et prissat skitseprojekt fremsendes januar 2017 til
de fonde som har vist interesse. Samtidig skal det vurderes,
hvor meget der kan udføres som frivilligt arbejde, da fondene
ikke betaler uden en indsats fra de involverede foreninger.
Venlig hilsen bestyrelsen.
Bjarne Madsen.

Foreningen Træskibspladsen' bestyrelse:
Formand: Poul Erik Simonsen.

2147 4582

Næstformand: Bjarne Madsen.

4970 3005

Kasserer: Finn Mortensen.

4068 6522

Sekretær: Arne Rasmussen.

2044 4205

Bestyrelsesmedlem : Finn Jessen Jensen.

6261 8918

Supleanter:
Lars Jensen.

2262 1253

Tommy Hovmand.

6095 0839

Der er forsat åbent bestyrelsesmøde d. 1. tirsdag i måneden.
Om sommeren sejler jagten "De To Søstre" hver mandag kl. 19,
men kontakt Poul Erik for en sikkerheds skyld.
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Aktivitetskalender 2017
Hver mandag:

Kl. 19: Mandagssejladser sammen med Træskibspladsen, når der
er vind nok til sejlene. Første gang 1. maj.

Hver tirsdag:

Kl. 17: Fyraftenskaffe på træskibspladsen.

Hver onsdag:

Bliver der arbejdet på Marna fra kl. 09.

21. januar:

Kl. 14: Nytårsfrokost (se inde i bladet).

21. februar:

Kl. 19.30: GENERALFORSAMLING (se inde i bladet).

April:

På bedding i Dyreborg.

Juni:

Pålidelighedsejlads i Dyreborg.

Oktober:

Æbleræs til Svendborg.

November:

Afriggersuppe på træskibspladsen.

December:

Marna ankommer til Dyreborg med julemanden.

Foreningens Bestyrelse
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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

