
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skibslaget Sebbe Als 

Dato: Søndag 13. Januar 2019 

Adresse: Augustenborg Sejlklub, Havnen 10, Augustenborg 

 

Plan for dagen: 

Skibslagsmøde (uden for referat) kl 13.00 

Alle interesserede opfordres til at møde op, hilse på andre skibslagsmedlemmer samt komme med 

deres mening og forslag til hvad der bør gøres i skibslaget. 

Generalforsamling kl 14.00  

Det er vigtigt med et stort fremmøde, for at vi kan beslutte hvad der skal ske fremover i skibslaget! 

Dagsordenen for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår 

5. Budget for det følgende år 

6. Kontingent og leje 

7. Status fra udvalg 

a. Jubilæumsudvalg 

b. Arkivudvalg 

8. Forslag til kommende aktiviteter 2019 

9. Indkomne forslag  

a. Klublokale (se bilag 1) 

b. Vedtægtsændring (se bilag 2) 

10. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen (bestyrelse for 2 år, suppleanter for 1 år) 

a. På tur afgår kasserer Solvej Christensen (modtager genvalg), bestyrelsesmedlem 

Kurt Bille (modtager genvalg) og Dennis Thomsen (modtager genvalg).   

b. På tur afgår suppleanter Dean Grossmann (modtager genvalg) og Nicole Møller 

(modtager genvalg) 

c. Øvrige bestyrelse (ikke på valg) – Allan Jensen og Søren Juhl Møller 

11.  Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år) 

12. Valg af stående udvalg (1 år):  Medieudvalg, arkivudvalg, jubilæumsudvalg 

13. Valg af webmaster (1 år) 

14. Bestyrelseskonstituering 

15. Eventuelt 

Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 16. december 

2018. 

Husk! Du skal have betalt kontingent og være optaget som medlem for at have stemmeret ved 

generalforsamlingen! 

 



 
 

 

Efter generalforsamlingen vil skibslaget gerne byde på aftensmad. Tilmelding til dette kan ske til 

Conny på tlf 28772892 eller email rickconni@hotmail.com senest 6/1 2019. Der vil være 

drikkevarer til salg til rimelige priser 

 

Sebbe Als var med til filmen Redbad i Holland i 2017, og filmen er nu udkommet. Der vil være 

Danmarkspremiere på filmen efter generalforsamlingen! 

 

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen (Augustenborg, 26/12 2018) 

  

mailto:rickconni@hotmail.com


 
Bilag 1 (side 1 af 3) 

Forslag til generalforsamlingen 13. januar 2019 

For at få mere fokus på vore aktiviteter og sikre vore akivalier har vi et stort behov et et lokale hvor 

vi kan arbejde, mødes og arkivere vore historiske ting. 

Kommunen støtter og hjælper kulturelle aktiviteter og vi er jo ikke bare et vikingeskib. Det ville være 

skønt hvis vi af den vej kunne få et lokale. 

Jeg har derfor udarbejdet et oplæg til en kontakt / forespørgsel til kommunen. (se bilag) 

1. Mit første forslag er at bestyrelsen pålægges kontakte kommunen om dette. 

2. Mit andet forslag er at generalforsamlingen vælger 2 personer der kan tage denne opgave. 

Med skibslagshilsen 

Steen Weile  



 
 

Bilag 1 (side 2 af 3) 

Att. Sønderborg kommune, Udvalget for Kultur Stephan 

Kleinschmidt 
 

Ansøgning om kulturelt klublokale      Augustenborg xx 

November 2018 

Vikingeskibslaget har planer om flere nye kulturelle aktiviteter. 

I sommerhalvåret har vi vores naust (bådehus) hvor vi kan afholde møder og fortælle om vikingetiden 

samt historien om verdens ældste sejlende vikingeskib. 

Vi har desuden fået et kælderlokale stillet til rådighed til redningsveste samt andet udstyr. 

I vinterperioden sejler vi ikke og det er for koldt til at gennemføre aktiviteter på nausten. 

Vi savner derfor et lokale hvor vi kan afholde vores møder samt arkivere skibslagets 50 årige historie. 

Papirer, billeder, film m.v. Lokalet skal samtidig kunne anvendes til at formidle vort store kendskab til 

vikingerne og vikingetiden. Arkiveringsudvalget arbejder i øjeblikket på at få skibets historie på 

hjemmesiden gennem skibslagets ca. 3000 sider medlemsblade samt avisartikler gennem tiden. 

Vi har ikke de store krav, men de ville være fint hvis der var adgang til toilet. 

Vi vil derfor forespørge om kommunen har mulighed for at stille et lokale til rådighed for derved at 

være med til at bevare denne historie der gennem årene har været med til at sætte fokus på 

Augustenborg (Sønderborg). 

For nærmere info, se bilag. 

Med venlig hilsen 

Skibslaget Sebbe als 

Hjemmeside: sebbeals.dk 

Kontaktperson: xx 

  



 
Bilag 1 (side 3 af 3) 

Det kulturelle liv omkring Skibslaget Sebbe Als 
Skibslaget er grundlagt med det formål at efterprøve den gamle vikingekultur med bygning af et 

vikingeskib med de traditionelle værktøjer som vore forfædre havde til rådighed. 

Projektet var helt unikt idet de skibe der hidtil var bygget var blevet fremstillet ved hjælp af moderne 

maskiner med savede planker. 

Det viste sig at sejlegenskaberne var vidt forskellige idet skibet blev lettere og meget mere smidigt 

end de hidtidige skibe. 

Vi prøver ikke at lege vikinger, med udbreder vor viden om sejlads med vikingeskibe. Gennem 

vedligeholdelse af skibe samt den naust vi har bygget motiverer vi både børn og unge til at lave et 

stykke arbejde og nyde resultatet bagefter. Børn kan ikke blive medlemmer, men sammen med 

deres forældre er de velkomne til at deltage. 

Vi har gennem vore ture som ambassadører for Danmark og Augustenborg (Sønderborg) skabt en 

stor interesse for vikinger og vikingetiden i både indland og udland. 

Gennem adskillige film har vi også udvidet kendskabet til en meget spændende tid hvor vikingerne 

også har levet og sejlet her i området. 

Vi formidler også kulturen omkring vikingetiden gennem vor hjemmeside hvor man kan følge vore 

aktiviteter. 

Samarbejdet med øvrige vikingeforeninger har vi også deltaget i både indenlands og udenlands. 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Vikingemuseet i Slesvig (Hedeby), de øvrige vikingeskibslag med træf, 

sejladser og seminarer. 

Gennem foredrag på skoler og andre foreninger har vi legeledes formidlet viden om vikingekulturen. 

Om sommeren anvender vi nausten til forskellige arrangementer, men om vinteren hvor folk har 

best tid ligger det stille. 

Vi har et arkiveringsudvalg der arbejder på at bevare vor unike historie. Vi har et kælderlokale i 

Augustenborg til opbevaring af vore redningsveste og andet udstyr, men her han man ikke opholde 

sig og vore papirer billeder med videre har ikke godt af at blive lagret her! 

Vi mangler et lokale hvar vi kan opbevare vore dyrebare billeder og papirer samt et sted hvor vi kan 

afholde møder samt mødes med andre interesserede der vil høre om vikingekulturen. Det ville være 

fantastisk hvis vi kunne hænge vor historie op på væggene - bygning af skibet, anvendte værktøjer, 

sejlads, Norgestur, USA tur og mange andre. Det ville være rigtig fint hvis vi på en skærm kunne vise 

andre interesserede de film om vikingerne vi har været med til at lave og derigennem formidle det 

spændende tidsbillede af kulturen omkring vikingerne. Vi har en viden om vikinger og vikingeskibe 

som man skal lede længe efter. 

Til sommer har vi 50 års jubilæum for vikingeskibets søsætning og vi er ubestridt det ældste sejlende 

vikingeskib i verden. 

Med vikingehilsen 

Skibslaget Sebbe Als 

  



 
 

Bilag 2 (side 1 af 1) 

Nuværende paragraf vedrørende medlemskaber 

§ 5.2 Medlemskaber i skibslaget 

▪ ▪      Ungdomsmedlemsskab  Kontingent A 
▪ ▪      Aspirant   Kontingent A 
▪ ▪      Medlem (stemmeret)  Kontingent B 
▪ ▪      Hvilende medlem  Kontingent A 
▪ ▪      Æresmedlem (stemmeret) Kontingentfri 

▪ ▪      Støttemedlem  Kontingent A 
 

 

 

FORSLAG TIL ÆNDRING – FRA BESTYRELSEN 

§5.2 Medlemskaber i skibslag 

• Kontingent A: ¼ kontingent 

Prøvemedlemskab som engangsforteelse, gældende fra maj til oktober 

• Kontingent B: ½ kontingent 

Unge 16-18 år 

Aspirant (flere dagssejlads) 

Støttemedlem 

• Kontingent C: fuldt kontingent med stemmeret 

• Kontingentfri 

Æresmedlemmer med stemmeret  

  


