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Formanden
har ordet

v

elkommen til et nyt år. I skrivende
stund er vi i gang med beddingsophold
og Marna kommer hjem i næste uge. Det
hele er trukket lidt ud i år på grund af det
sene forår. Malerarbejdet er lidt svært at
planlægge, da vejret skifter hele tiden. Jeg
tvivler efterhånden på at vi bliver færdige til
Romregatta, men ellers laver vi en sejltur,
når vi er færdige. Måske en tur til
Ærøskøbing hvor man er i gang med at
genopbygge en gammel dampfærge. Vi
kunne måske blive flere skibe, og få et par
gode dage ud af det .

V

i håber på vejret bliver bedre end sidste
år, hvor aktiviteterne ikke var så godt
besøgt. Det kunne faktisk godt ses på vores
nytårsfrokost, som ellers er godt besøgt.

S

om noget nyt afholder vi Æbleræs
sammen med Træskibspladsen og Håbet.
Der kommer også en lille armada fra
museumshavnen i Kappeln. Jeg håber dette
arrangement kan være et plaster på såret, for
den ellers gode tur vi havde til Korshavn for
nogle år siden.

V

ores projekt med den nye skudehavn
tager også form for tiden. Broerne er
ved at blive slået og spunsen er færdig. Men
vi mangler store sten til læmolen, og før den
er færdig, kan man kun ligge i havnen når
det er godt vejr. Så det kniber nok lidt med,
at vi kan tage den i brug i år. Vi mangler også
stadig at få midlerne til bygningerne på land
på plads, men det skal nok lykkes. Dette er et
fælles projekt med flere foreninger og
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træskibsejere. Alle skal jo høres, men i det
store hele er vi rimelig enige om, hvor
stregerne skal slås.

I

dette blad er der et girokort med, men
man kan også lave en bankoverførsel eller
betale med MobilePay. Husk at skrive hvem I
er, det gør arbejdet meget lettere for vores
kasserer.

H

vis man kender nogen, der kunne have
interesse for vores lille forening, så
bare prøv at tage dem med. Vi kunne godt
bruge nogle nye medlemmer, for der falder
jo stille og roligt nogen fra i den anden ende.
Økonomien skulle jo gerne hænge sammen,
og hænder kan man jo altid bruge.

S

å har jeg kun tilbage at ønske jer alle en
god sommer og forhåbentlig nogle gode
timer sammen på Marna.
Hilsen Per.

redakt
ionelt

Eftertryk er tilladt med redaktionens
samtykke og med tydelig kildeangivelse.
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KONTINGENT

I denne udgave af bladet følger der
girokort med. Beløbet er kr. 300,
Gironr. 73 0081265933.
Netbank 5056 1065090.
MobilePay nr. 53245.
OBS! NYT NUMMER
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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På bedding i Dyreborg

F

redag d. 9. april var det tid til at tage
Marna på bedding. Der var lidt forår i
luften, så det så ud til et par dage med
tørvejr .

K

eld og jeg sejlede efter fyraften til
Dyreborg, hvor Frank Erik og Sten var
klar med beddingsvognen, som var sat til
Marnas brede og var klar til at køre ud når vi
lå ud for vognen. Der er ikke så megen plads
i havnen, og det var lavvandet, så det var
ikke helt nemt. Men efter et par tilløb og
godt med trækken i vognen lykkedes det at
komme op, minus en halv meter. Nu stod det
på med spuling af bunden, og kradse det
værste løse maling af, så hun kunne tørre et
par dage, inden vi kunne komme til at male.

M

andag aften kørte Marianne og jeg
over og smurte dammen. Marianne
har heldigvis en størrelse, så hun kan komme
ud i enderne af dammen. Jeg fik skrabet
fribordet imens, og givet det en gang
grundingsolie. Næste dag kom Ella og
Gunner, og fik skrabet løs på alt det løse
maling, de kunne komme i nærheden af. Da
jeg var blevet færdig med dammen, skulle vi
have malet fribordet. Men da var det blevet
så højvande, at de måtte trække mig rundt
om skibet på en tømmerflåde, selvom Marna
faktisk stod på land .
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O

nsdag kom arbejdsholdet fra
morgenstunden og fik bundsmurt
resten. Fik fyldt fedt på skruehovedet og gået
alt tærezink efter. Nu var hun faktisk klar til
at sætte i vandet, men vejret var så dårligt at
vi må vente til mandag. Det næste, der
presser sig på, er at få malet det vi kan fra en
flåde. Så skal styrehus og lukaf have en tur
med penslen, lige så snart det bliver vejr til
det.
Per
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Ordinær generalforsamling
21. februar 2018 kl. 19.30
Øhavscentret på Munkholm, Faaborg Fiskerihavn

REFERAT
1) valg af dirigent
Palle P. blev foreslået og valgt
2) bestyrelsens beretning
Formand Per fortalte om året, der som sædvanlig var startet med en tur på
bedding i Dyreborg. 25.28. maj var Marna med til Rumregatta i Flensborg.
Fem personer var med til en rigtig fin sejlads med godt vejr. På trods af alle
klude blev sat, inkl. baldakin og kaptajnens hængekøje, blev vi nummer
sidst. Til gengæld vandt vi som sædvanlig Dyreborg Kapsejlads senere på
året. Til sidst Æbleræs i Svendborg, hvor der også var dejligt vejr.
Mandagssejladserne har ellers lidt under dårligt vejr, med flere aflysninger
til følge. Arbejdsholdet har heller ikke været glade for det. I den forbindelse
en stor tak til Finn, som har været tovholder i mange år, men som nu vil
stoppe.
Nytårsfrokosten gik med god mad og drikke. Rigtig hyggeligt, selvom der
ikke var så mange, som vi plejer.
Formandens tid går også med møder omkring den nye havn. Det er et
spændende projekt som er afhængigt af donationer, som igen skal fordeles,
som man kan blive enige om.
3) regnskab og budget
Blev fremlagt af Palle og godkendt. Som følge af et mindre medlemsfrafald,
er der mindre at gøre godt med.
4) indkomne forslag
Ingen
5) fastsættelse af kontingent
Ingen ændring. Kr. 300, som sidst.
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7) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter .
Per, Werner og Bjarne blev valgt til endnu en periode. Finn havde ønsket at
stoppe, og Ejner Jansen blev valgt i stedet. Suppleanterne Jan og Mogens
blev genvalgt.

8) valg af revisor:
Jesper Anhøj blev genvalgt
9) eventuelt
Det blev foreslået at spare lidt på bladet. Måske nøjes med at udkomme 12
gange om året. Til gengæld etablere et nyhedsbrev, som jo kan udkomme, så
snart der er noget at fortælle. Facebook siden fungerer såmænd godt nok til
det formål, men lader dem uden trang til Facebook i stikken. Sekretær
Jørgen lovede at kikke på sagen.
Et toilet om bord ville være rart, mente nogen. Men så er skibet jo ikke
originalt længere, mente andre.
Referent: Jørgen Strøtvedt

Marnas
Klokkefond
Fondens formål er at indsamle midler til
indkøb af klokke med indgraveret navn og
årstal til trawlkutteren SG 100
Marna af Faaborg.

MobilePay:
53245
Mrk.: Klokke
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Aktivitetskalender 2018
Hver mandag:

Kl. 19: Mandagssejladser sammen med
Træskibspladsen, når der er vind nok til
sejlene. Første gang 7. maj. Ferie uge 28, da alle
skipperne er taget på ferie.

Hver tirsdag:

Kl. 17: Fyraftenskaffe på træskibspladsen.

Hver onsdag:

Bliver der arbejdet på Marna fra kl. 09.

Torsdag 10. maj:

Rumregatta i Flensborg (hvis Marna bliver klar)

Juni:

Kapsejlads på Dyreborg.

27. juli:

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe.
Vi sejler dem i møde, hvis de ikke kommer for
tidligt. Kun for medlemmer, da det kniber med
pladsen.

21.  23. september: Faaborg Æbleræs.
12. oktober:

Æbleræs til Svendborg.

November:

Afriggersuppe på træskibspladsen.

December:

Marna ankommer til Dyreborg med
julemanden.

Hold øje med hjemmesiden, www.marna.dk, og Facebook. Nøjagtige
datoer, nye aktiviteter eller afvigelser kommer her.

Foreningens Bestyrelse
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Per Thomsen, formand

20785697

Henning Krog, næstformand

62601440

Palle Petersen, kasserer

23425845

Jørgen Strøtvedt, sekretær

62682272

Ejner Jansen

24936255

Werner Mikkelsen

50509672

Bjarne Madsen

49703005

