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Formanden
har ordet

I

skrivende stund er vi ved at gøre klar til det årlige
beddingsophold i Dyreborg. Med bundsmøring og
malerarbejde, så hun kan blive fin igen efter vinter
en.

I

år vil vi prøve at sejle til Romregatta i Flensborg.
Pinsestævnet er lagt i Hobro, som er lidt langt
væk og vil tage nogle fridage og en hel del dieselolie
at komme til.

P

å turen er der jo begrænset med sovepladser, så
vi må se hvad folk kan finde ud af med telte eller
måske hotel. Alt efter hvad man nu synes man vil
bruge på det. Måske kan man få sovepladser på nog
le af de andre skibe.

I

år er de bevaringsværdige skibe, der er på vej Fyn
rundt, vendt tilbage. Vi gør som tidligere: sejler
ud og tager imod dem! Hvis de ikke allerede er kom
met. Medlemmerne har førsteparket, da det jo er be
grænset hvor mange vi kan være. Først til mølle, tag
lidt godt med. Det er altid populært.

K

apsejlladsen på Dyreborg har vi ikke datoen på
endnu. Så kig på nettet, vores hjemmeside, og
prøv at tage med for hyggens skyld. Husk lidt godt til
frokost, eller vi laver noget i fællesskab.

E
G

llers er der bare at sige "Kig forbi en mandag til
en hyggetur. Eller kig ned til arbejdsholdet, det
kan være, de mangler en hånd".
od sommer

Per

2

redakt
ionelt

Forsidebillede: Alexandra i Flensborg sidst
vi var der. TS Pinsestævne 2014.

Medlemsblad for
Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet
Marna af Faaborg SG100.

Indhold:

Oplag: 150.
Fotografer: Kjeld Hansen, m.fl.
Redaktion og layout: Jørgen Strøtvedt

Eftertryk er tilladt med redaktionens
samtykke og med tydelig kildeangivelse.
Indlæg sendes til info@marna.dk, og
modtages med tak.
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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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Marnas
Klokkefond.
Fondens formål er at indsamle midler til indkøb af
klokke med indgraveret navn og årstal til trawlkutteren
SG 100 Marna af Faaborg.
Det er fondsbestyrerens opgave at Klokken medtages
ved Generalforsamling, Nytårsfrokost og til runde og
halvrunde fødselsdage, hvor fødselaren ikke ønsker at
modtage den sædvanlige kurv.
Hvis der er midler tilovers skal de ydes som tilskud til
lettelse af arbejdsholdrs indsasts.
Ved oprettelsen d. 25.01.2017 er der tilført fonden
kr. 300,00.
Fondsbestyrer: Finn Jessen Jensen
Du ønskes tillykke med udnævelsen.
Arbejdsholdet.
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Ordinær generalforsamling
21. februar 2017 kl. 19.30

Øhavscentret på Munkholm, Faaborg Fiskerihavn

R E F E R A T:
1) valg af dirigent:
Jesper Anhøj blev valgt enstemmigt og kunne konstatere at
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt
2) bestyrelsens beretning:
Marna har det godt. Det sædvanlige beddingsophold blev vel overstået.
Men før turen til Pinsestævne i Nakskov måtte vi have en
nødreperation af toppakningen. Aftenturene hver mandag, kapsejlads i
Dyreborg, Æbleræs i Svendborg og Julemand til Dyreborg forløb
altsammen fint. Der var en god tur til Augustenborg, med overnatning i
Dyvig også, for 7 personer.
Arbejdsholdet har arbejdet med ny mesan, fået hydralikken til at køre
på spillet, arbejdet med køling og toppakning.
Så mistede vi vores sponsor, Blue Star Line. Tak for de år de har
bidraget med 12.000. Bestyrelsen har diskuteret hvad vi gør fremover
(se pkt. 6)
Sammen med Træskibspladsen, Garnfiskerne og Malik Kajak Klub har
vi deltaget i møder omkring havn og bygninger.
Vores sekretær arbejder med MobilePay. Det er et større papirarbejde.
3) regnskab og budget
blev fremlagt og godkendt (se bilagene senere i bladet).
4) indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5) fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår forhøjelse til 300,
Forslaget blev vedtaget.
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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.
Passagerer vil blive opfordret til at smide en 20'er i bøtten. På de
længere ture vil man deles om dieselen. De såkaldte "pligtture",
Dyreborg turene, Æbleræs o.lign. holdes dog udenfor.
Vi kunne alle gøre lidt reklame for andre arrangementer, som tur med
brudepar eller spredning af aske i havet.
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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
Alle blev genvalgt

8) valg af revisor:
På valg er:
·

Anders Rehde Nielsen  valg for 2 år  modtager genvalg
Anders blev genvalgt

9) eventuelt
Finn Jessen Jensen: Der er 3 år til spunsvæggen, den ny kaj, er færdig.
I planen lægges meget i frivilliges hænder. Blandt andre vi skal altså
være klar til den tid. Nye hænder! Arbejdsholdet er jo ca. 3 år ældre til
den tid.
Snart vil man begynde at rive bygninger ned, også værkstedet hvor
arbejdsholdet holder til. Nye bygninger vil blive bygget, men der vil
altså ikke være noget sted, i 3 år måske, hvor Marnas dele kan blive
vedligeholdt. Det er ødelæggende!
På "Vaskepladsen" er en bygning, som ingen rigtig vil vedkende sig.
Her kunne nogle af Træskibspladsens maskiner og værktøj opbevares.
Hvis vi får tilladelse til at sætte et par containere her, indrettet til
værksteder, kunne det være en midlertidig løsning.
Bjarne, Finn og Palle vil forsøge sig med et skriv til borgmesteren.

Herefter sluttede Generalforsamlingen med ordstyrerens tak for god ro
og orden.
Referent: Jørgen Strøtvedt
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RUmregatta
torsdag 25.—søndag 28. maj 2017
Skibene sejler "Heringsregatta Flensburg"
fra Kappeln til Sønderborg. Her ankom
mer de ca. kl. 15 hvor vi støder til. I Søn
derborg er "Gaffelmarkedet" åbent fra kl.
12.
Fredag sejler vi afsted mod Flensburg. Un
dervejs er flere regatta'er i gang, så der bli
ver nok at kikke på.
Lørdag er så selve Rumregatta. Fra kl.11 til
16.30 sejler vi rundt i bugten. Marna del
tager som sådan ikke, det er jo for sejlski
be, men vi lader os beundre og det er jo
ikke så værst endda. Der er ikke mange
skibe som Marna, i så god stand.
Lørdag aften er der fest med levende mu
sik i "Gaffelteltet".

Søndag smutter vi hjem.
I gamle dage sejlede skibene sukkerrør fra
De Vestindiske Øer til Flensborg for at bli
ve brændt til rom. Deraf navnet Rum Re
gatta, til minde om det, der dengang var en
stor industri. Nu er der kun to brænderier
tilbage i Flensborg, Johannsen og Braasch.
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Regattaen har været afholdt siden 1980,
første weekend efter Kristi Himmelfarts
dag, og har nu over 100 deltagende skibe.
Efter sigende den største samling gaffelrig
gere i Nordeuropa. Som sagt i sloganet
”Lieber heil und zweiter, als kaputt und
breiter” (som jeg (stadig) ikke kan finde en
god oversættelse på) . Det drejer det sig ik
ke om at komme først, men derimod om
andenpladsen. Førstepladsen vinder ”et el
ler andet ligegyldigt uden værdi”. Vin
deren, altså andenpladsen, får en 3 liters
flaske Johannsen rom. Desuden uddeles
præmier for bedst restaureret skib og lig
nende.
Der er jo ikke mange sovepladser på Mar
na. Så hvis vi bliver 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 lizzi
per@gmail.com.

I denne udgave af bladet følger der
girokort med. Beløbet er kr. 300, som
vedtaget på generalforsamlingen. Gironr.
73 0081265933. Man kan også indbetale
på netbank 5056 1065090, og som noget
nyt på MobilePay nr. 60584580.
Tryk på "Vælg modtager" og scan koden
her th. med MobilePay app'en, så er det
meste gjort for dig.
Men uanset hvilken metode du vælger:
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN!
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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.

Torsdag 25. maj: Rumregatta. Afgang Faaborg kl. 08.00.
Hjemme igen søndag. Tilmelding til formanden.
Begrænsede sovepladser.
27. juli:

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe. Vi sejler
dem i møde kl. 16. Kun for medlemmer, da det
kniber med pladsen efterhånden.

Juni:

Pålidelighedsejlads i Dyreborg.

14. oktober:

Æbleræs til Svendborg.Tilmelding til formanden

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

