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Nausten ligger dækket af sne, men om få måneder 
starter den 41. sæson i skibslagets historie



Formandens hjørne
 
Så har vi taget hul på 2010 - skibslagets 41. år. Generalforsamlingen er afholdt, 
sædvanen tro i god ro og orden. Ved generalforsamlingen forlod Dean og Kim 
bestyrelsen - jeg vil gerne takke dem for deres arbejde og håber at de vil fortsætte 
som aktive medlemmer. Efter en pause er jeg trådt ind i bestyrelsen igen og har 
fået formandsposten overdraget. Det ønsker jeg at bruge ret aktivt.
Mit mål er at få lavet flere større arrangementer / ture hvor det også vil være 
muligt for vore udenbys medlemmer at deltage. Målet er at få medlemmerne til at 
snakke mere om de herlige bedrifter vi gennemfører for ad den vej, at få gjort flere 
medlemmer aktive og skaffe nye medlemmer.
Vi har dog en større udfordring, da vi håber på at få Sebbe på værft i løbet af de 
næste måneder. Dette vil medføre at vi kun har Ottar at sejle med i denne sæson, 
men vi er ved at undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde med Freja 
Byrdingen.
Hvis det, mod forventning, ikke lykkes at skaffe penge nok nu skal vi have Sebbe 
gjort sejlklar. Vi står derfor lige nu med 2 muligheder og det er svært at stille en 
endelig aktivitetsplan op - den kan ændre sig.
Vores hjemmeside på Internettet anvendes meget, - vi har nu passeret 38.000 
hits. Siden er i høj grad vort ansigt ud ad til og vi skal derfor sørge for at der hele 
tiden kommer noget nyt og at vi har en opdateret aktivitetsplan da Kølsvinet i 
papirform kun udsendes 2 gange årligt.
Der vil være arbejdslejr 3 dage i påsken og jeg håber at se rigtig mange som i 
“gamle” dage - arbejde og hyggeligt samvær. Vi står dog i øjeblikket med nogen 
meterhøje udfordringer - de hedder sne og ligger på hele vore vej, men mon ikke 
foråret kommer? Sæt kryds i kalenderen - osse de udenbys - det er stadig tilladt 
at bade, lave sauna og bål, drikke rødvin og fortælle vitser!
Sejlreglement for 2010 samt skipperliste ligger nu på nettet. Det er fuldt lovligt 
for medlemmer at arrangere ture og kapre en skipper - det er bare at afgive en 
reservation til bestyrelsen.
Sidste nyt er at det ser ud til at det lykkes at skaffe midlerne til vor reparation. Vi 
forventer at have en endelig afgørelse på dette i løbet af marts.

Vel mødt til skibslagets 2010 aktiviteter!

Steen Weile
formand



Arbejds- og aktivitetsplan 2010

13. - 14. marts Arbejde på nausten
  Ansvarlig: Jens Peter
1. april  Påske lejr
  Ansvarlig:  Steen Weile
2. april  Påske lejr 
  Ansvarlig: Nicole Møller
3. april  Påske lejr - søsætning af Ottar
  Ansvarlig: Knud Møller
17. - 18. april Arbejde på nausten
  Ansvarlig:
1. Maj  Tur til Ribe vikingecenter 1300 års jubilæum
  Ansvarlig: Conny Rick
13. - 16. maj Romregatta
  Ansvarlig 
22. - 24. maj Pinsetur
  Ansvarlig
26. juni  “Sct. Hans” sammen med Hjortspring og Nydam
  Ansvarlig: Conny Rick
xx Juli  Sommertogt
  Ansvarlig: Conny Rick
7. August En historisk dag ved søen (Nordborg)
  Ansvarlig: Kim Christensen
15. August En søndag på Als (Augustenborg)
  Ansvarlig
20. august Kulturnat (Sønderborg)
  Ansvarlig: Knud Møller

Arbejdsopgaver

- Besnøring af årer
- Klargøring af Ottar
- Søsætning af Ottar
- Trækapning
- Træplantning
- Redningsveste



Ordinær generalforsamling i Sebbe Als, 16.01.10, i sejlklubben.

1. Valg af dirigent
• Viggo
2. Valg af referent
• Katrine
3. Formandens beretning
• Godkendt med applaus
• Viggo supplerer med sladder fra vikingeskibsforeningens forhandlinger
  med søfartsstyrelsen, som gerne ville have 50 cm fribord på råsejlere 
 til udlejning. Når vi sejler med medlemmer må vi gøre hvad som helst, 
 inden for rammerne af almindelige regler og godt sømandsskab. De 
 kommende regler, som alle ved ikke kan bruges, er ikke formuleret eller
 vedtaget endnu. Steen vil gerne have undersøgt mulighederne for en 
 dispensation for den indre Augustenborg fjord. Viggo vil afvente reglerne,
 og siden søge dispensation. 
• Transport af folk og fæ til naust, kan foregå med bus og bil mv. (da 
 havvejen ved volllerup er offentlig vej). Der skal dog tages hensyn til at vi
 ikke kan parkere ret mange uden at risikere at genere Dau’ernes heste
 vogns- og traktorkørsel.  Derfor er hensynsfuld af- og pålæsning og efter
 følgende parkering af overskydende biler ved gylletanken fortsat en
 god ide.
4. Driftsregnskab og status 2009
• Regnskab godkendt!
• Viggo supplerer at vores forsikring dækker skader på sebbe og grej, 
 samt eventuelle skader vi laver på andre skibe. Personskader går over 
 folks egen fritids- hhv. arbejdsulykkesforsikring.
• Wilford siger at vi skal overveje at indføre en ansvarsfraskrivelse i 
 vedtægterne
• Viggo foreslår at en sådan formulering om deltagernes eget ansvar, laves
 inden næste generalforsamling så de kan puttes ind.
• Conni gør opmærksom på at det er de færreste fritidsaktiviteter der gør 
 opmærksom på den slags.
• Viggo stiller i udsigt at bestyrelsen vil beslutte at gøre noget.
5. Budget 2010
• Der diskuteres om kontingentet skal hæves for at dække lille underskud.
• Viggo supplerer, at da skivet skal på værft, bruger vi ikke så meget på
 vedligehold; og hvis ikke, tjener vi mere på arrangementer.
• Steen: Hvis sebbe skal på værft, skal vi have rabat på falck i 2010.
• Budget godkendt!
6. Fastsættelse kontingent
• Bestyrelsen indstiller at kontingent er uændret.
• Svendsen foreslår at vi runder op til 300 kr.
• Kurt tilslutter sig til svendsen, fordi kontingentet ikke dækker de faste 
 udgifter.



• Viggo beslutter afstemning, forhøjelse til 300 for medlemmer og 150 for aspi-
 ranter vedtages.
7. Aktiviteter
• Knud: Romregatta, sommertogt og kulturnat prioriteres uanset om sebbe
 sejler eller ej.
• Viggo rekapitulerer at sebbe ikke sejler romregatta, men at Ottar gør, og at 
 sebbere også er velkomne med freja.
• Steen siger: Vigtigt med kontaktperson til arrangementer som annonceres på
  hjemmesiden, så gud og hvermand ikke ringer til Conni.
• Viggo opklarer: Eventuelle værftsplaner kendes ikke før sæsonen for fæld-
 ning af eg er ovre og der er kommet svar på ansøgninger om midler til repa
 ration. Derfor kan aktivitetsplan ikke lægges nagelfast før ultimo marts. MEN
 vi arbejder ikke for at få sebbe tidligt klar til romregatta.  
• Steen: Sebbe har søsterskiv i Limfjorden, som det kunne være sjovt at
 besøge. Aktiviteter behøver ikke være smalsporede ifht. om sebbe flyder
 eller ej.
• Svendsen foreslår: Kommende bestyrelse skal nedsætte Medieudvalg til at 
 tage sig af kommunikation
• Jenspeter: Der er mange andre sjove udflugtsmål i nær og fjern, som vi 
 kunne tage til som skibslagsudflugt
8. Indkomne forslag
• Steen: forslaget om deadline for indkomne forslag fylder hul i vedtægterne, 
 hvor det pt. kun står hvornår generalforsamlingen skal indkaldes, samt at 
 forslag skal være på dagsordenen.
• Vedtaget
9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 På tur afgår
 - Conni Rick (modtager genvalg)
 - Dean Grossman (modtager genvalg)
 - Kim Christensen (modtager ikke genvalg)
• Steen foreslår Jenspeter, Som foreslår Steen. Derved opstilles nu 4 kandi
 dater til 3 poster, og der er kampvalg. Wilford udnævnes til valgtilforordnet.
• Conni, Steen og JensPeter vælges, Dean stemmes ud og går i eksil i 
 Hejlsminde
 Øvrig bestyrelse består af
 - Knud Nicolaj Møller
 - Nicole Møller
 Valgene er for 2 år
• Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
 På tur afgår
 - Sylvie Ann Weile 
 - Katrine Jonasen
• Katrine Foreslår Dennis
• Steen foreslår Ingrid
• Svendsen foreslår Dean, som ikke modtager genvalg.



• Jens Peter forelår Sylvie
 - Dennis, Ingrid og Sylvie vælges.  Suppleanter konstituerer sig samtidig med
 bestyrelse
10. Valg af revisor og suppleant
 På tur afgår
 - Ivan Lorenzen – Revisor
 - Wilford Hansen – Revisorsuppleant
 - Viggo forespørger om der er andre villige, så vi kan få kampvalg? Det er
 der ikke.
 - Genvalg!

11. Valg af stående udvalg
• Kølsvinsredaktionen: Steen Weile, Allan Jensen
• Svendsen vælges.
• Webmaster: Anders Weile
• Exe tilbyder at stille op, så vi kan få kampvalg. 
• Viggo konstaterer at Exe er vant til at væve i det.
• Anders genvælges 
 Valgene er for et år
12. Eventuelt
• Nicole: Skippermangel er et problem ifht. arrangementer. 
• Viggo: Jf. eget sejladsreglement, kan vi indenfor den indre del af fjorden
 bruge vores korttursskippere.
• Steen: Nej, for skibstilsynet forlanger Y3 fordi Sebbe er over 15 meter.
• Viggo, bestyrelsen må tage stilling, gerne sammen med vikingeskibsforenin
 gen; og må i øvrigt ringe nordpå hvis lokummet brænder.
 Formanden afslutter i god ro og orden.

 Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
    Formand: Steen Weile
    Næstformand: Knud
    Materialemand: JensPeter
    Nicole: Kasserer
    Alt andet: Conni
 Suppleanter:
    1. Ingrid
    2. Sylvie
    3. Dennis

Suppleanter deltager (så vidt muligt) i bestyrelsesmøder.



Kontingent 2010

Som det fremgik af referatet fra generalforsamlingen er kontingentet, efter mange 
års fastfrysning, sat op til 300,- kr for medlemmer og 150,- kr for aspiranter og 
støttemedlemmer. Vedlagt girokort på beløbet der bedes indbetalt
 
senest 31. marts 2010.

Det vil lette arbejdet for kassereren hvis betalingsfristen overholdes!

“Den lille blotter” - ja naturen har sine luner!



Sommertogt 2009
 
11/7 2009
Turen startede kl. 11.00, hvor vi fik et slæb med Knud der i lille Fie trak os ud til 
indsejlingen til Sønderborg. Vi sejlede mod Kalvø, da der pludselig kom vind fra 

nord med regn. Søde sjæle tog 
os med på slæb. Stemningen 
var god, masser af sang og 
musik. Vi kom i land og mad-
holdet gik igang, med spagetti 
og kødsovs, vi havde kun to 
gryder, men det gik fint og 
maden smagte dejligt. De var 
også kreative og fik en salat 
tryllet frem. Bagefter var der 
hygge ved bål og mere sang og 
musik samt varm kakao.
 

12/7-2009
Kursen gik mod Årø, dejlig se-
jlads. Vi ville lave kaffe om bord, 
men det gik bare ikke, gasslan-
gen var utæt. Vi kom i land og 
fik teltene slået op. 2 personer 
fandt ud af at den lokale kiosk 
ville lave gammeldags biksemad 
med spejlæg - vi fik stablet en 
lille fest på benene med endnu 
mere sang, musik og dans. Jeg 
skulle lige sige, at vi er meget 
velkomne igen.



 
13/7 2009
Kiosken lavede morgenkaffe til os 
næste dag så vi fik tag over hove-
det og dejlig morgenmad.
Vi fik et lille slæb af Hans og be-
sætning på Frillen. Det lykkedes 
også at få kastet slæbeøl over som 
tak.
Turen gik så mod Fynshav. Dejlig 
tur og varmt. Da vi kom i land gik vi 
på indkøb og så var der grill-aften, 
med prominente gæster, Steen, 
Sylie og Troels. Igen hyggede vi os 
med mere sang og musik, takket 
være Allan med hele sit orkester 
samt el-guitar.
 

14/7-2009 
Afgang fra Fynshav - og hjem, - 
det kom vi også, da Knud trådte til 
med Fie og tog os på slæb.
Før det havde vi en let brise og 
rørte os ikke ud af stedet. Skipper 
sprang fra borde og flere fulgte 
med på en lille svømmetur. Så 
skete det, - bak i sejlet og vi var 
dermed ved at miste skipper, der 
svømmede som en gal. Vi red-
dede dog alle og havde igen vor 
skipper ombord - aldrig den slags 
mere, vel?
Så kom der vind og det gik fre-
mad. Vi havde brug for mere pro-
viant, så lille Fie og nogle stykker 



var inde på land for at proviantere.
Det blev en dejlig tur selv om Fie måtte slæbe os det sidste stykke hjem fra fyret 
ved Nordals.
  
VH
Conny



Bestyrelsen    
  
Formand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
74473176 / 60163176
74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Næstformand
Knud Møller
Konkylievej 3   1, mf
6400 Sønderborg
Tlf. 25777447
knud@sebbeals.dk
 
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk
 
Sekretær / aktiviteter
Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. 28772892
conni@sebbeals.dk

Materialeforvalter
Jens Peter Borup Østergaard
Bispeparken 54
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74428192 / 23201244
jenspeter@sebbeals.dk 

Udvalg
Kølsvinsredaktion
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
74473176 / 60163176
74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
744470033
svendsen@sebbeals.dk
 
Allan Jensen
Østerbyvej 13
Kegnæs
6470 Skovby
Tlf. 74420110
allan@sebbeals.dk

Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3th.
2200 København N
32111411 / 41404833
anders@sebbeals.dk



Medlemsskab af Skibslaget Sebbe Als

Medlemsskab af skibslaget byder på
flere fordele i forhold til mange andre
foreninger - hele familien kan være
med og der er ingen krav til at man
skal kunne noget.
Se venligst, inde i bladet, hvad du går
glip af hvis du som medlem ikke dukker op
eller hvis du ikke er medlem af foreningen.

Klik ind og se! - www.sebbeals.dk

We need you!
Vi har det fint sammen, men vil gerne være flere til at dele glæder 
(og arbejde) med. Vi er Danmark ældste skibslag og Danmarks 
ældste sejlende vikingeskib. Vi vil ikke sejle vores egen sø - vi vil 
have dig med!


