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Formandens klumme
Så er generalforsamlingen overstået og den nye bestyrelse har holdt sit første møde.
Og vi er godt igang med forberedelserne til den kommende sejlsæson. Nyhedsbrevet
tegner til at blive en stor sukses. Gennem det har vi mulighed for løbende at opdatere
planerne som det er sket allerede nu. Modtager du ikke nyhedsbrevet kan du bare
sende din E-mail adresse til undertegnede, så kommer du på listen.
Og planer samt aktiviteter er der nok af, allerede nu, men der mangler skippere,
specielt til et sommertogt til Slesvig eller fra Slesvig og hjem. Planlægningen kan vi
sagtens tage os af, så det er bare at tage tjansen som skipper.
Og så er der arbejdsopgaverne, der ikke er så voldsomme i år, men der er altid noget
der skal laves. Vi vil meget gerne hvis vi kan få en god gammeldags påske arbejdslejr
med deltagelse fra nær og fjern. Det er planen at Ottar skal i vandet og så er der også
mulighed for sejlads.
Kom og vær med, det er også dit skib!
Skibslagshilsner
Formanden
Arbejdsplan
26-02-2012
03-03-2012
04-03-2012
17-03-2012
18-03-2012
05-04-2012
06-04-2012
21-04-2012
28-04-2012

Oprydning på nauste			
Arbejdsdag				
Arbejdsdag				
Arbejdsdag				
Arbejdsdag				
Påskelejr – søsætning Ottar		
Påskelejr				
Bundmale Sebbe				
Sebbe, søsætning			

ansvarlig: Ingrid
ansvarlig: Ingrid
ansvarlig: Nicole
ansvarlig: Steen
ansvarlig: Solvej
ansvarlig: Kurt
ansvarlig: Sylvie
ansvarlig: Jens Peter
ansvarlig: Ingrid

Romregatta Sebbe			
Romregatta Ottar				
Sankt Hans fest				
Koncert i Augustenborg slotspark		
Vikingedage, Schleswig + sommertogt
Lukket arrangement
		
Roklubsarrangement Ottar			
En Historisk dag ved Søen
En søndag på Als
Kulturnat				

skipper: Viggo
skipper: Katrine
ansvarlig: Solvej
ansvarlig: Ingrid
Ikke fastlagt (Steen)
ansvarlig: Solvej
skipper: Nicole

Aktivitetsplan
17-05-2012
17-05-2012
30-06-2012
04-07-2012
14-07-2012
11-08-2012
?		
04-08-2012
19- 08-2012
24-08-2012

ansvarlig: Nicole

I tillæg til ovennævnte vil der nok komme 3 foredrag og naustleje.

Arbejdsopgaver
•
•
•
•

Ottar skrabes og males samt småreparationer
Sebbes spant/pullert fremstilles og monteres
Sebbe skrabes og males
Tovværk gennemgåes

•

Broen spal repareres

Kontaktpersoner
Det vil være en stor hjælp hvis I vil melde til kontaktpersonen for de arbejdsdage eller
ture I vil med på.
Steen Weile		
Sylvie Weile		
Jens Peter B. Østergaard
Solvej Christensen
Kurt Deutschbein		
Ingrid Larvad		
Nicole Møller		
Viggo Jonassen		
Katrine Jonassen		

Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74473176 / 26372136
Tlf. 74428192 / 23201244
Tlf. 21932727		
Tlf. 74420588		
Tlf. 31587915		
Tlf. 74471078		
Tlf. 61712219		
Tlf. 61331666		

steen@sebbeals.dk
steen@sebbeals.dk
jenspeter@sebbeals.dk
solvej@sebbeals.dk
kurt@sebbeals.dk
ingrid@sebbeals.dk
nicole@sebbeals.dk
viggojonasen@gmail.com
frkjonas@gmail.com

GENERALFORSAMLING SEBBE ALS LØRDAG, DEN 14.1 2012
14 medlemmer, 1 aspirant og 1 støttemedlem havde trodset dronning Margrethes 40 års gallafest
og mødt op til den årlige generalforsamling i skibslaget Sebbe Als.
Efter at have konsulteret sit kronometer, bød formanden præcis klokken 16.00 velkommen og
erklærede den treogfyrretyvende generalforsamling for lovlig indkaldt og åben. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Lad os begynde ved punkt 1.
1. valg af diregent:		
2. valg af referent:		
3. formandens års-		
beretning:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Kurt Deutschbein blev enstemmigt valgt som dirigent.
Peter Svendsen blev enstemmigt valgt som referent.
Steen Weile aflagde formandsberetning for 2011. Der havde grundet Sebbes renovering og vejrliget ikke været den store sejlaktivitet.
Renoveringen havde drænet vores kassebeholdning, men heldigvis fik vi nogle gode arrangementer på nausten, som gav lidt
penge. Efter en fin søsætningsfest og en tur med Sebbe til 		
Sønderborg t/r kan vi konstatere, hun er tæt og sejler så godt som
aldrig før. Der er allerede nu nogle aktiviteter på bedding og med
et skib der nu er fit for fight må vi håbe på nogle gode sejladser
og ture i 2012. Som noget nyt er der indført et nyheds brev til alle
med en e-mail, da Kølsvinet af økonomiske årsager, “kun” 		
kommer 2 gange om året. Tilsidst en stor tak til alle der har været
med til at føre skibslaget videre samt et tre gange skibslag ohøj,
for danmarks ældste sejlende vikingeskib. Formandens lyriske
udskejelser udi en formandsberetning, kan iøvrigt læses i sin
helhed i næste nummer af Kølsvinet.

4. driftsregnskab og
Kassereren, i form af Solvej Christensen, fremlagde regnskabet.
status for for 2011:		
Det blev status for status herefter godkendt. Stor ros til 		
			
bestyrelsen for at ende med et regnskab på +42.000 kr, i et år med
			
store udgifter til Sebbes renovering.
5. budget for 2012:		
Samme Solvej gennemgik budgettet for 2012. Det viser et lille
			
underskud på 5000 kr, men at et par gode arrangementer på naus
			
ten skulle nok kunne vende dette til et overskud. Budgettet blev
			
herefter godkendt.
6. kontingent:		
Kontingentet foreslåes uændret fra sidste år - nemlig:
			
- aspiranter og støttemedlemmer
150,- kr
			
- medlemmer			
300,- kr
			
Dette blev, efter en kort diskussion om tiden er inde til at droppe
			
kravet om aspiranter (kræver forslag om en vedtægtsændring,
			
hvilket ikke forelå), godkendt.
7. aktiviteter 2012:		
På nuværende tidspunkt er der følgende aktiviteter på bedding.
			
•
den 5.4 søsætning Ottar (gerne kombineret med en
				
påske arbejds/hyggelejr)
			
•
den 28.4 søsætning Sebbe
			
•
den 17.5 romregatta
			
•
den 30.6 skt. Hansfest
			
•
den 14.7 vikingedage i Slesvig (gerne kombineret med
				
et sommertogt)
			
•
den 11.8 lukket arrangement
			
•
den 19.8 søndag på Als
			
•
den ?
kulturnat
			
•
den ?
historisk dag ved søen		
8. indkomne forslag:
Ved nærmere eftersyn må vi konstatere der ikke er 		
kommet nogen forslag.
9. valg til bestyrelsen:
Medlemmer: Steen Weile blev enstemmigt genvalgt. Det samme
			
gjorde Jens Peter Borup “Valdemar Henri Frederik” Østergaard.
			
Conny Rick ønskede ikke genvalg. Kurt Deutschbein blev foreslået
			
og enstemmigt valgt.
Suppleanter:		
Sylvie Weile og Dennis Thomsen blev enstemmigt genvalgt.
			
Som ny suppleant blev Nicole Møller foreslået og enstemmigt
			
valgt.
10. valg af revisor:		
Ivan Lorenzen og Wilford Hansen blev, traditionen tro, enstem
			
migt og suppleant: genvalgt.
11. valg af div. udvalg:
Medieudvalg: Steen Weile og Peter Svendsen blev enstemmigt
			
genvalgt.
			
Webmaster: Anders Weile blev enstemmigt genvalgt.
12. eventuelt:		
Knud Møller: Tak til bestyrelsen og alle for et godt arbejde og
			
samvær i det foregangne år.
Keld Hack: 		
Er meget tilfreds med skibslagets hjemmeside og det nye 		
			
nyhedsbrev.
Peter Svendsen: 		
Henstiller til den nye bestyrelse, om på forhånd, at få koordineret
			
en skipper til årets forskellige aktiviteter, så de ikke bliver til
			
noget pga. manglende skipper.
Keld Hack: 		
Stiller sig gerne til rådighed for at lære fra sig vedrørende tov
			
værks arbejde.

Erik Jørgensen: 		
Finn Lassen kan også bruges (til tovværk). Nicole Møller: Efterly
			
serarbejdsopgaver på skibe og naust.
Steen Weile: 		
Dette er overladt til den nye bestyrelse.
Nicole Møller: 		
Vigtigt at nogle af medlemmerne også laver nogle aktiviteter.
Steen Weile:		
Det er ikke kun bestyrelsen som lave arbejdet og aktiviteterne i
skibslaget. Alle medlemmer opfordres hermed til at stå for nogle aktiviteter. Solvej Christensen:
Afslutningsvis takkede hun Conny Rick for hendes arbejde i bestyrelsen og overrakte hende en
lille present efterfulgt af applaus fra os andre.
Herefter vågnede dirigenten op og takkede de ærede medlemmer for forholdsvis god ro og orden
og hermed var den årlige generalforsamling i skibslaget Sebbe Als til ende.
Den nyvalgte bestyrelse trak sig tilbage i de frastødende gemakker for at konstituere sig og
sandelig om ikke de blev enige om følgende:
Formand:		
Steen Weile
Næstformand:		
Jens Peter Borup Østergaard
Kasserer:			
Solvej Christensen
Sekretær:			
Kurt Deutschbein
Materialeforvalter:		
Ingrid Larvad
1. suppleant		
Nicole Møller
2. suppleant		
Dennis Thomsen
3. suppleant		
Sylvie Weile
Og ikke nok med det - de havde som første embedsopgave besluttet sig for, at Jørgen Tang Larsen, ikke længere skulle være aspirant, men fuldgyldig medlem af skibslaget med ret til at bære
sabel og waders.
		
med skibslagshilsen
		

Peter Svendsen

Formandsberetning 2011
Året 2011 skriver sig ind i Sebbes historie som det år Sebbe blev søsat med omkring 70 meter
nye egeplanker i bunden. Det havde kostet megen tid i 2010 at skaffe pengene, men det lykkedes,
så nu skulle vi kunne sejle mange år igen. Desværre blev reparationen dyrere, så det lænsede
næsten vor kassebeholdning.
Vi startede med at få skibet søsat og i maj lavede vi så en officiel søsætning, hvor bl.a. alle
sponsorer var inviteret. Skibet var trukket delvis op på land ved nausten og blev så skubbet ud.
Sønderborgs borgmester Aase Nygaard, sørgede for at ofre lidt mjød til havguderne for at sikre
god vind. Det har vi sådan set også haft i sejlperioden, men desværre også en masse vand.
Det blev til en Romregatta med en fin deltagelse, selv om vi ikke fik de 3 liter rom!
En af vore vigtige aktiviteter for at få nogle penge i kassen og holde skibslaget kørende, er arrangementerne på nausten. Her fik vi 3 store og gjorde vort bedste for at sikre os dels at de kom
igen, delt positiv omtale så vi får andre fremover. Det lykkedes – vi fik nogle ture med meget
glade mennesker. Kviteringen for et arrangement med en beretning med fotos for turene faldt
også i vældig god jord – de kommer igen.
Så var der sct. Hans arrangementet hvor Nydam og Hjortspring var inviteret. Det blev et begrænset antal mennesker, men til gengæld et fint arrangement.
Der var også et sommertogt, der desværre kun var ret kort og ramt af vejrliget – det blev ikke
den helt store sejlads.

Kulturnat i Sønderborg var noget med at slæbe skibet ud om fredagen og hjem om lørdagen,
men der var folk nok om lørdagen, så det blev sejlads fra den nye bro til havnen i Augustenborg
i et hug – årets bedste sejlads.
En Søndag på Als blev også gennemført og blev også en god tur, selv om musikken nok ikke lige
er den mest ”ophidsende”.
Ottar har kun været rigtig ude i fjorden en gang. Det gav en fin sejlads ud til Katholm og tilbage
til lufthavnen. Her gjorde vejret at vi måtte tage et slæb hjem.
En historisk dag på søen i Nordborg blev også gennemført og gik godt selv om Formanden ved
sin ankomst uden varsel fik stukket en mikrofon i hånden og måtte så berette om Sebbe for hele
publikum – om eftermiddagen fik Peter Svendsen fornøjelsen.
Sejlegenskaber
Det var en stor ”operation” Sebbe var igennem og det kan ofte give skavanker, her ændrede
sejlegenskaber. Men vi kan konstatere at Sebbe sejler lige så godt som før og hun er tæt.
Optagning af skibe
Skibene blev taget op planmæssigt og de ligger på plads, klar til at vi går igang i foråret.
Arbejde før næste sæson
Ved ophalingen af Sebbe skete der noget der ikke burde ske. Den ene pullert forskibs knækkede.
Den havde nogle svage punkter og når det nu skulle ske, var det godt at det skete under ophalingen og ikke under sejlads. Vi har fået nyt groet træ og det bliver den største opgave i forbindelse
med klargøring af skibet. Ottar er stadig i fin form så der bliver ikke de helt store tidskrævende
reparationer før søsætning.
En ting har manglet de sidste år og det er den gode gammeldags påskelejr på nausten hvor
man både arbejder, men også rå-hygger. Måske er der nogen der får lyst til at tage denne gamle
tradition op igen?
Aktiviteter 2012
For 2012 ligger der allerede nu en række arrangementer som vi håber medlemmerne vil bakke
op om. Et af de spændende er en invitation til Slesvig fra vikingeskibsmuseet. Sidst vi var
dernede var det en stor sukses, både for os og for arrangørerne. Jeg talte med Ute Drews i
efteråret og de var meget opsat på at vi kom igen. Hilsen fra Viggo – han tager Romregattaen!
Nye medlemmer
Det er svært at ”annoncere” efter nye medlemmer og et arrangement, som kulturnatten hvor
folk kort hører om skibet har heller ikke givet det store, men vi har dog pludselig fået nye stabile
medlemmer i den modne alder fra Augustenborg og det er da noget vi hilser velkommen.
Nyhedsbrev
Porto er dyr – meget dyr og vi har derfor de sidste år kun udsendt Kølsvinet 2 gange årligt. Vi
var så et par stykker der fik den idé at lave et nyhedsbrev og det må vist betegnes som en sukses.
Efter det første blev sendt ud har vi fået flere E-mail adresser. Og det er jo også let at lave. Der
ligger en skabelon, så det er bare at fylde lidt tekst og billeder ind og så ”send”. Set i forhold
til at skulle sætte et blad op , få det trykt, lave kuverter, lave labels, pakke og sende er det jo et
superhurtigt medie. Der er enkelte der ikke har E-mail, de må så holde sig orienteret ved andre.
Conny har valgt at forlade bestyrelsen, men fortsat gøre en indsats for skibslaget. Jeg vil gerne
sige sige tak til Conny for hendes indsats.
Jeg vil afslutte med at sige tak til medlemmerne for at de gennem året har været med til at føre
Skibslaget videre. Vi har grund til at være stolte af den gamle dame – Danmarks ældste sejlende
vikingeskib.
Udbring sammen med mig 3 gange ”skibslag ohøj”.
Steen Weile
Formand

Bestyrelsen

Suppleanter

Udvalg

Formand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

1. suppleant
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk

Kølsvinsredaktion
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Næstformand
Jens Peter B. Østergaard
Bispeparken 54
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 23201244
jenspeter@sebbeals.dk
Kasserer
Solvej Christensen
Midtkobbel 71
6440 Augustenborg
Tlf. 21932727
solvej@sebbeals.dk

2. suppleant
Dennis Fredensborg Thomsen
Damgade
6400 Sønderborg
Tlf. 29897035
dennis@sebbeals.dk
3. suppleant
Sylvie Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 26372136
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 21358390
svendsen@sebbeals.dk
Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3th.
2200 København N
Tlf. 32111411 / 31344833
anders@sebbeals.dk

Sekretær / aktiviteter
Kurt Deutschbein
Borrevej 10
Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf. 74420588
kurt@sebbeals.dk
Materialeforvalter
Ingrid Larvad
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 31587915
ingrid@sebbeals.dk

Isen er her - det blev vinter, men foråret er bestilt!

Bøje trodser vinterkulden - Kaj er fløjet sydpå!

Lige nu kan vi bare drømme om og
glæde os til sejlsæsonen

Romregatta 2011 i Flensborg fjord

