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Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet SG100 Marna af Faaborg

Et par ord fra
Formanden
Så er der gået et år igen, med stort set de 
sam me aktiviteter som de andre år.

I  det nye  år  runder Marna  et  skarpt hjørne, 
da  hun  bliver  80.  Den  nye  havn  skal  for
ment  lig  også  indvies.  Så  der  skal  fejres!  Da 
må  vi  hellere  gøre  Marna  pæn,  så  hun  er 
klar. I den anledning har arbejdsholdet bedt 
om  hjælp.  Især  med  malerarbejde,  da  det 
kniber med at nå det.

På generalforsamlingen i år skal vi have fun
det  3  nye  bestyrelsesmedlemmer.  Ejner, 
Werner og jeg selv stopper. Så mød op! Vi får 
brug  for  alle  dem,  der  kan  gøre  en  forskel. 
Der mangler  også  nogle  flere  kræfter  på  ar
bejdsholdet.  Nogle  der  kan  bære  arven  vi
dere med  vedligehold  og  sejllads med  vores 
skønne skib Marna. 

Godt Nytår
Per

Skarpe skær i sigte!
Vores  forening  trænger  til  nye  kræfter  i  be
styrelsen  og  på  arbejdsholdet.  Formand  Per 
vil gerne stoppe, og hidtil har ingen meldt sig 
i  stedet.  To  andre  bestyrelsesmedlemmer 
stopper  også  nu,  ved  generalforsamlingen. 
Per  fortsætter  naturligvis  som  skipper  på 
Marna,  så skipperholdet er  intakt, og sejlad
serne er ikke umiddelbart i fare. Men de fem 
gutter  på  arbejdsholdet  har  også  brug  for 
fornyelse,  ellers  kommer  vi  til  at  stå  uden 
sejlklart  skib.  Og  det  kan  hverken  vi  i  fore
ningen eller Marna være tjent med.

Per er stadig, efter 25 år, yngste mand blandt 
de aktive. Arbejdsholdet er mellem 75 og 80 
år, med diverse skavanker.

Arbejdsholdet mødes onsdage kl. 9.00, drik
ker  formiddagskaffe  kl.  10.00,  spiser  mad
pakker kl. 12.00 og fortsætter til kl. ca. 15.00.

Kom ned på skibet og tag en snak med dren
gene. De er såmænd ikke så slemme, slet  ik
ke som rygtet siger. 



 

KONTINGENT

Husk at betale kontingent. 
Beløbet er kr. 300, 

Netbank: 2021 0727728473.

MobilePay: 53245.

Og uanset hvilken metode du 
vælger: 

HUSK AT SKRIVE DIT NAVN! 

Ny sponsor.
Arbejdsholdet har fået sig en sponsor til 
deres formiddagskaffe.

Et af de nyeste medlemmer i Foreningen til 
bevarelse af fiskefartøjet SG100 MARNA af 
Faaborg, Bagermester Fritz Brøndum af 
”Vesterports Bageri”, deltog ved vores 
Julefrokost 21. nov. Her fik jeg, Ejner, en god 
snak med Fritz om arbejdsholdets arbejde 
hver onsdag og vores vigtige kaffepause kl. 
10. Jeg fik en aftale med Fritz om at være 
sponsor på brød til kaffen hver onsdag.

Det vil vi sige mange tusinde tak for.

Vi 5 mand har ellers på skift hentet brød 
forskellige steder i byen, så denne aftale vil vi 
nyde.

Klokkefonden.
Blev stiftet af Finn Jensen tilbage i 2017. Den 
har indtil nu givet klokken med indgravering 
og et nyt svejseværk. Ved Julefrokosten i 
november kom der yderligere 550, kr. i den, 
så nu snakker vi om at få os en stiksav.

Det er netop formålet med Klokkefonden: at 
lette arbejdsholdets opgaver ved 
vedligeholdelsen. Klokken skal medbringes 
til generalforsamlinger og andre festlige 
lejligheder.

Klokkefondens sparebøsse er lavet som en 
klokke af Bjarne Madsen.

Ved Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe 
gav Faaborg Røgeri Cafe en fadøl, kaffe eller 
is til nye medlemmer af vores forening.

Det var en hyggelig dag med harmonika på 
dækket, og alle nød det gode vejr.

Tusind tak til Line

Dansk Træemballage A/S i Haastrup har 
været så venlige at sponsere noget stort 
solidt tømmer til os. I rigelige mængder. Det 
bliver brugt til bl.a. lønning og svineryg.

Tusind tak til DTE.



 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet

SG100 Marna af Faaborg
26. februar 2020 kl. 19.30

Afholdes i Forum Faaborg
Sundvænget 8, 5600 Faaborg.

Dagsorden
1) valg af dirigent

2) bestyrelsens beretning

3)  regnskab og budget

4)  indkomne forslag

5)  fastsættelse af kontingent

7) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter . 

På valg er:

Per Thomsen  modtager ikke genvalg

Ejner Jansen  modtager ikke genvalg

Werner Mikkelsen  modtager ikke genvalg

Bjarne Madsen  valg for 2 år

Suppleanter:

Jan Jensen  valg for 1 år

Mogens Andersen  valg for 1 år

8) valg af revisor:

På valg er:

Jesper Anhøj  valg for 2 år

9) Meld dig på Malerholdet

10) eventuelt



 

Per Thomsen, formand 20785697 

Henning Krog, næstformand 62601440

Palle Petersen, kasserer 23425845

Jørgen Strøtvedt, sekretær 31154820

Ejner Jansen 24936255

Werner Mikkelsen 50509672

Bjarne Madsen 49703005

Foreningens Bestyrelse

Eftertryk er tilladt med 
redaktionens samtykke og med 
tydelig kildeangivelse.

Indlæg sendes til info@marna.dk, 
og modtages med tak.

annoncør? 
sponsor?
Ring til Palle Petersen 23425845, 
eller skriv til info@marna.dk

Hver mandag: Kl. 19: Mandagssejladser sammen med
Træskibspladsen, når der er vind nok til 
sejlene. Første gang 4. 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. 

Onsdag 26. februar: Generalforsamling.

Torsdag 21. maj: Rumregatta i Flensborg.

Juni: Kapsejlads på Dyreborg.

Fredag 21. 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.

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.

Aktivitetskalender  2020


