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Aktivitetsplan

- Koncert (1/5) - Ottar    1. maj
- Romregatta - Sebbe (Viggo)   17. - 20. maj
- Foredrag på nausten mm. (Conny)   16. juni 
- Midsommer arrangement    Dato ikke fastlagt
- Sommertogt - Sebbe (Exe + Conny)   6. - 9. juli 
- En søndag på Als - Sebbe   19. august
- En søndag på søen Ottar    ?
- Roklubben med Ottar     (2. weekend august)

Sommertogtet vil sansynligvis gå til Barsø - af og påstigning vil være muligt.
Kontakt Connie hvis du vil sikre dig en af de attraktive pladser!

Der vil ud over ovennævnte nok komme et par ekstra aktiviteter. Der vil helt sikkert også 
blive en del mindre sejladser med Ottar.

Steen Weile

Arbejdsplan

Arbejdsdage starter kl. 09.00, både lørdag og søndag og fortsætter så længe vi har lyst.

3. - 4. marts Arbejde på nausten
17. - 18. marts Arbejde på nausten
5. - 9. april Arbejde på nausten + Søsætning af Ottar
4. - 5, maj Søsætning af Sebbe

Arbejdsopgaver:

- Generel vedligeholdelse af skibe
- 2 spantefag tages ud og repareres
- Generel vedligeholdelse af Naust (Knud)
- Rengøring samt træolie af Sebbe (Kim)
- Redningsveste (Kim)
- Kalfatring (Kim)
- Skjoldremme (Peter I + Peter L)
- Udskiftning af nagler (Knud)
- Toiletbygning (Jens Peter)

Ved sidste arbejdweekend blev de 2 foreste spantefag taget ud for at naglerne under kan 
blive skiftet. Her konstaterede vi skader på 2 bordgange som skal vurderes af bådebygger. 
Vi fandt desuden råd i en laske samt rælingsbordet over 1/2 meter - den øvrige bordgang 
skal udskiftes, men vi vurderer ikke at det behøver at være før næste år. Mere om dette 
senere. Afhængig af bådebyggerens vurdering kan det blive nødvendigt at afsætte flere 
arbejdsweekender.
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Formandens hjørne

Så blev det mig der blev formand, som vel er naturligt nok efter at have været næstformand.

Jeg vil her først og fremmest benytte lejligheden til at takke Steen mange gange for hans 
store indsats som formand og i det hele taget for hans livslange engagement for skiblaget 
”Sebbe Als”. Steen har lovet mig at han vil lægge mange timer i skiblaget fremover også, 
men at han de næste år får brug for lidt mere tid til sit gamle hus.

Sebbe ligger stadig i Nausten og er ved at blive gjort klar til sommerens togter, men – men 
- men kære venner, Sebbe har brug for hjælp. Sidste arbejdsweekend var der kun mødt to 
(2) medlemmer op. 
Der er for lidt, hvis hun skal være klar til Romregattaen i maj, så kom op af stolene og kik ned 
på Nausten, det behøver ikke nødvendigvis være hele weekenden en 4-5 timer kan også 
gøre det.

Det var med stor glæde at der på generalforsamlingen var 2 der meldte sig frivillig til at stå for 
vores to store arrangementer Romregattaen og Sommertogt.

Traditionen tro meldte Viggo sig igen til at være skipper på Romregattaen (mere herom an-
detsteds) og Exe ville meget gerne stå for sommertoget, som kommer til at strække sig over 
en 4-5 dage medmindre der er en der ønsker at tage over og forsætte yderligere nogle dage. 
En stor tak til Viggo og Exe med håb om solskin og god vind.

Udover at vi skal have gjort skibene klar har vi også andre projekter:

Nye årer, nu lader det til at der sker noget, vi har lavet en aftale med ”Maritimt Forsøgscen-
ter” om at få dem fremstillet og vi har fået lov at låne en åre hos Lindhejmsund som model. 
Det er Conny der står for dette store projekt med stort engagement. Tak for det.

Vi har også fået jord til taget af vores flinke naboer, som også har lovet at give en hjælpende 
hånd eller måske nærmere frontlæsser. Mange for det, Nausten trænger.

Vi har også igangsat et projekt omkring vores lokummer, Indmaden kan vi ikke rigtig gøre 
noget ved da vi mangler rindende vand, men de der grimme uhumske plastik huse. 
De vil i løbet af foråret blive erstattet af et nydeligt træskur. Det er Jens Peter der står for 
projektet. Tak for det.

Som i ser ovenover så har vi valgt at lægge opgaverne ud til forskellige ”projektledere”, 
som selvfølgelig til en hver tid kan råbe om hjælp, men hvis i skulle have lyst til at give en 
hjælpende hånd i nogle af disse projekter så kontakt dem direkte eller gi et ring til en fra 
bestyrelsen.

Der sker mange ting i vores lille skibslag, og der vil ske mange flere ting henover sommeren, 
både arbejdsmæssig, men nok mest socialt, så kik ind på vores hjemmeside i ny og næ, den 
bliver opdateret ofte.

Kurt

3



En formand stopper - en ny træder til

Efter en årrække som formand for skibslaget har jeg valgt at trække mig fra posten, da 
jeg har en mængde andre ting jeg skal have gjort. Min opgave vil nu være at få forskellige 
opgaver lagt ud til andre. Dette gælder både praktiske arbejdopgaver på skibet samt
arrangementer og meget andet.
Det har været nogen spændende år, men også været forbundet med en mængde opgaver. 
Et par af dem vil jeg dog fortsætte med, men vil opfordre andre til at være mere aktive 
- dette gælder bla. artikler til Kølsvinet og ikke mindst til Internettet. Internettet er et vigtigt 
værktøj i vor kommunikation både internt og ud til mulige medlemmer samt andre der har 
interesse i vikinger, skibe og hele den tidsalder. Vor side havde i januar i fjor været besøgt 
8.000 gange - vi har nu rundet 17.300. Og det er jo et fantastisk værktøj som alle kan 
bruge. Skriv en artikel i hvilket som helst program og send det til web marster og inden for 
kort tid er det synligt for alle interesserede - let og ligetil.
Vi står overfor en del arbejdsopgaver på skibet, vi er godt igang, men der skal flere til hvis 
vi skal have skibet færdigt til tiden - så kom er vær med - det er også dit skib!
Jeg håber I alle vil bakke den nye formand op og dermed gøre livet lettere for ham.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Retur fra sommertogtet -
tilbage i Augustenborg
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Generalforsamling i Sebbe Als 13.01.2007

Stemmeberettigede deltagere:
Steen Weile, Kurt Deutschbein, Viggo Jonassen, Nicole Møller, Peter Lehmann, Gitte Os-
ther, Connie, Flemming Møller, Exe, Peter Remontius, Troels Weile

Deltagere uden stemmeret:
Kim Christensen, Jonas Hansen

1. Valg af dirigent
Forslag til dirigent: Viggo - vedtaget.

2. Valg af referent
Forslag til referent: Allan - vedtaget.

3. Formandsberetning

Året 2006 blev et godt år på mange måder. Reparationer og vedligeholdelse gik fint og 
skibene kom i vandet til tiden. Det var ikke alle medlemmer der var lige aktive, men der 
kom nye friske kræfter til og det har resulteret i flere medlemsskaber. Vi nåede selvfølgelig 
ikke alt det vi ville, men hvornår gør man det?

Der blev atter sejlet Romregatta i Kristi Himmelfart med Sebbe og den første weekend i 
juli, havde vi det traditionelle midsommerarrangement ved Sottrupskov og så var der som-
mertogtet – vi fra det arbejdsramte folk tog imod en flok glade deltagere. Ind imellem havde 
vi nogen småsejladser i begge skibene. Filmarrangementet i september gik også fint, trods 
de heftige vejrmeldinger og det gav en fin sejlads nord for Als.

Skibene kom også godt på land og gjort klar til vinterens reparationer og vedligehold 
– ingen kunne på det tidspunkt vide at Sebbe skulle sejle igen, men efter en storm, steg 
vandet så meget og så hurtigt at Sebbe atter sejlede (uden skipper og besætning – ej 
heller forsvarligt fortøjet).

Efter at skibene var kommet op tog vi et check på tilstanden og hvad der skulle laves. Ottar 
er som sædvanlig let. Hun har sin revne i en planke i styrbord side lige over vandlinien som 
skal repareres og så er det ellers almindelig vedligehold. Sebbe skal der ofres noget mere 
tid på og efter vor egen gennemgang satte vi en bådebygger på for at få hans ”dom” over 
skibets tilstand. Han prikkede og stak og spurgte om meget. Skibet er i en fuld forsvarlig 
tilstand når visse reparationer er udført – ikke noget uoverkommeligt.

Kølsvinet (medlemsbladet) er udkommet i fuld udgave 3 gange. Det har været begrænset 
med hensyn til beretninger, idet trykningen er ret dyr og der var mange og lange beret-
ninger eksempelvis fra sommertogtet. Til disse beretninger har vi anvendt vor hjemmeside.

Hjemmesiden www.sebbeals.dk har været utrolig godt besøgt. Dette skyldes nok at den 
meget ofte bliver opdateret. Ud over skibslaget er der mange andre der besøger den; 
noget jeg har erfaret, når jeg har truffet andre mennesker der interesserer sig for vikinger. 
Bed sidste general-forsamling havde vi netop rundet 8.000 hits, nu har der været 16.750.

Medlemstallet er stadig stabilt. Vi har 61 Medlemmer – 23 aspiranter og 11 æresmedlem-
mer samt 8 støttemedlemmer.

Økonomien har det fint – det vil kassereren komme ind på om lidt.
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Vedtægtsændringerne er nødvendige idet vi har haft en kommunesammenlægning. I 
den forbindelse har vi foreslået nogle finpudsninger samt en nærmere specificering af 
medlemsskaber. 

Med dette vil jeg så afslutte posten som formand for skibslaget. Et skib skal holdes ved lige 
for at kunne sejle - mit gamle hus har nu fået mere patina end godt er og trænger mere 
end Sebbe til en kærlig hånd, så her kommer jeg til at lægge en større del af min tid det 
næste år. Som medlem af bestyrelsen vil jeg selvfølgelig stadig være aktiv, men der er 
andre der må trække noget mere.

En stor tak til alle medlemmer og aspiranter samt andre, der ikke blot i år, men gennem 
tiden har ydet en indsats for skibslaget – uden det havde vi ikke haft et skib i dag!

I den første lejekontrakt fra 1972 står der at ”Lejemålet gælder for 10 år og kan genforhan-
dles hvis skibslaget eksisterer så længe”. Det er 35 år siden .........

Steen Weile
---
Kommentarer til formandens beretning:
Peter Lehmann spørger, om der står på hjemmesiden hvordan man bliver medlem. Det 
gør der ikke. PLI og Allan laver en Ofte Stillede Spørgsmål, hvor bestyrelsen stiller både 
spørgsmål og svar.
Der er teknisk fejl på emailadresserne på hjemmesiden, så emails ikke kommer frem. Web-
master skal korrigere dette hurtigst muligt.

Der drøftes vedrørende kalfatring og sikkerhed - når det er under vandlinien, er det ikke 
tilladt. Over vandlinien er det OK. Dette grundet samlingerne, som er foretaget med fuge-
masse. Kalfatring vil ødelægge dette, og gøre utæthed langt mere alvorlig.

Formandens beretning er godkendt.

4.  Forelæggelse af driftsregnskab og status for det forløbne år.

Kassereren fremlægger årsregnskab 2006 (realiseret)
Samlet kassebeholdning: Godt 119.000 kroner.
Årets udgifter: 37.824,31 kr.
Årets indtægter: 68.513,82 kr.
Årets resultat: 30.689,51 kr.

Regnskabet for 2006 godkendt uden bemærkninger.

5. Budget for følgende år

Kassereren fremlægger budget 2007

Udgifter: 75.000 kr
Indtægter: 44.100 kr
Balance: -31.000 kr

Exe spørger om vedligeholdsudgift (38.000 kr) er realistisk. Steen oplyser, at årer alene er 
17.000 kroner. Dertil toiletbygning på 5.000. Der er søgt om penge til årer fra Danfoss, og 
har fået bevilget det, hvorfor alle årer skal skiftes ad én omgang.
Peter L mener at årer samt toiletbygning er en nyanskaffelse, ikke vedligehold.
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Peter R påpeger, at det er en udskiftning af eksisterende, ikke nyanskaffelse, og derfor er 
det vedligehold.

Budgettet for 2007 er godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og leje

Kontingent for 2007: Uændret i forhold til 2006.

7. Indkomne forslag – forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer
Forslag til nyt hjemstedsnavn: “Sønderborg Kommune”. Vedtaget.
Forslag vedr. børn/unge-samtykkeerklæring. Ingen protester.
Forslag vedr. medlemsskab:
Viggo foreslår, at dette forslag udsættes.
Steen tilføjer, at grunden til forslaget er, at der er klare linier omkring medlemsskabet, så 
man f.eks. ikke kan undlade at betale kontingent i flere år, dernæst betale kontingent og så 
være med igen.
Peter I tilføjer, at mod Søfartsstyrelsen er det et problem at sejle med ikke-medlemmer.
Exe tilføjer, at man ikke kan sejle med Sebbe uden at være aspirant.
Steen bemærker, at medlemmer ikke ekskluderes per 1/4, hvis de ikke har betalt. Der går 
typisk et år eller mere. 
Vedtægtsændringen udspecificerer blot, at man ikke kan undlade at betale kontingent i 
flere år og derefter være fuldgyldigt medlem.
Viggo ønsker, at 2. punkt udgår.
Steen informerer, at det gamle punkt betød, at man skulle betale for hele restanceperioden 
(kunne være flere år) før man kunne blive medlem. Hermed kan det nye være med til at 
holde på medlemmer, i modsætning til den tidligere formulering.

5.2 Viggo foreslår, at restancemedlemmer kun genoptages som fulde medlemmer ved 
bestyrelsesbeslutning (del 2). Vedtaget efter afstemning.
Delen med bestyrelsesbeslutning mht hvilende medlem (del 3) udgår. Vedtaget.

5.3 Vedtaget

5.4 Vedtaget

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Peter I på genvalg. Modtager ikke genvalg.
Knud Møller meddeler in absentia, at han gerne vil gå i bestyrelse.
Nicole, Kurt, Knud valgt ved fredsvalg.

Suppleanter:
1. Connie - genvalgt.
2. Sylvie - genvalgt.
3. Flemming Møller - valgt.

9. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Vilfort - genvalgt.
Suppleant: Ivan - genvalgt.
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10. Valg af stående udvalg

Jonas - erstatter Helle i Kølsvinsredaktionen

Webmaster genvalgt.

11. Eventuelt

Peter I bemærker at han og Peter L tager skjoldremmene.
Kim tager rengøring og spuling sammen med Connie
Spanter: ???
Steen bemærker, at der ligger en side på nettet med vedligehold.
Exe spørger, om vi kan lave en slags email-støttemedlemsskab, hvor nyhedsbreve kom-
mer den vej.
Steen ønsker en stander/plade, hvor der står lidt info om Sebbe, når hun er i havn.
Gitte spørger, om Kølsvinet kan komme elektronisk.
Steen bemærker, at dette delvis sker idag, da Kølsvinet er barberet ned og det meste lig-
ger på nettet.
Det konstateres, at papirudgaven af Kølsvinet er til medlemmer, og e-udgaven til alle. 
Derfor foreslåes det, at man aktivt kan fravælge papirudgaven, men at alle kan tilvælge 
e-udgaven.
Indkaldelse per papir. Kølsvin og andet gerne per email. Det giver også en besparelse.

Exe bemærker, at han vil arrangere sommertogtet som et stille og roligt sommertogt, hvor 
man kan tage familien med.

Dirigenten takker for forholdsvis god ro og orden.

Skibslagsmøde i Sebbe Als 13/1 2007

1. Status på reparationer

Skibstømrer så skibet igennem, og fandt ikke nogen store ting. Sebbe var faktisk i ret god 
stand, hendes alder taget i betragtning.

Skibet bør have en ordentlig gang olie; rens skibet, lad tørre, sprøjt olie på.
Exe mener, at det giver problemer at sprøjte olie på, da luft kan komme ind. Det er generelt 
bedre at stryge olie på - undtaget steder, hvor pensel ikke kan komme ind.
Højtryksrensning skal gøres med forsigtighed, for ikke at drive vand ind i træet.

Skjoldremme er fjernet, og nye er under udarbejdelse.

Fag er ved at blive skiftet; de fleste behøver ikke få skiftet træ, blot nye bolte.
Almindelig bolt-udskiftning pågår.
Exe bemærker, at når man bruger rustbeskyttende maling skal man bruge den samme 
type hele tiden - ved flere forskellige typer maling (zink/fosfor, bly mv.) arbejder metallerne, 
og boltene ruster lynhurtigt (galvanisk korrosion)
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Steen mener, at hvis vi blot hænger i, så bliver vi klar med Sebbe til søsætningen.

Toiletbygninger er under udarbejdelse - i træ, i stedet for det grimme plast. Indmaden gen-
bruges. Jens Peter Østergaard står for dette.

Ansvaret for opgaver skal fordeles, så hver står for en bestemt opgave, for at sikre flowet.

Projekt “jord på taget” er stort slet ikke blevet til noget i 2006. Der er lagt lidt jord og tang 
op, men ikke i nærheden af de 8-10 tons jord, som skal op.

Som det er nu, er vores lejekontrakt udløbet for 2 år siden, og er ikke fornyet. Vi bor på 
“lånt jord”, og har principielt ingen rettigheder, hvis der skulle blive en tvist med gårdens 
ejer. Dog har vi et særdeles godt samarbejde, så dette er pt. ikke et problem.

2. Arrangementer / medlemsstatus / public relations

Formandens vurdering af det forgangne kalenderår er meget godt. Rigeligt med arrange-
menter med begge skibe.

Der er flere forespørgsler på foredrag fra Kim.

Der er netto tilmeldingsgang; flere udenbys er faldet fra, men endnu flere lokale er meldt til.

Åbent hus vil ikke blive gentaget i år – sidst kom der kun 2-3 personer og kiggede.
Conni bemærker, at lokalkendskabet til Sebbe er meget begrænset blandt turister. Steen 
svarer, at der skal artikler i ugeavisen. Kim bemærker, at interesserede skal med ud at 
sejle, hvilket Steen er enige i.
Conni mener, at der bør uddeles pjecer i stil med Hjortspringbåden. Dette giver kendskab, 
ikke kun for turister, men også de lokale.
Exe stiller forslag om, at det skal være mere “åbent”. Dermed at der ikke direkte stilles krav 
før man kan komme ud at sejle, andet end kontingent. Steen bemærker, at det kan man 
allerede idag - ved indmelding som aspirant.
Kim mener, at der bør ske en kobling mellem f.eks. handelsstandsforeningen og Sebbe 
Als, for på den måde at promovere Sebbe.
Exe nævner en lignende, eksisterende model mellem Imme Gram og Tønder Festival.
Vi bør promovere at alle er velkomne, også familier med børn og lignende.
Viggo nævner, at vi bør kontakte Sønderborg Idrætshøjskole mht. foredrag.

3. Aktiviteter
- Nordborg på søen
- Romregatta – Viggo vil gerne stå for dette.
- Sommertogtet - Exe kan som sidste udvej, men ikke meget mere end 4-5 dage.
- Midsommerarrangement
- Foredrag

Steen foreslår, at sommertogtet er 4-5 dage - hvis andre vil længere, er de velkomne til at 
tage Ottar og “lege” videre med hende.
Kim foreslår, at sommertogtet kan brydes op i flere strækninger, hvor besætning kan på- 
eller afmønstre, inklusive skipper. På den måde kan togtet være længere, uden at nogen 
bliver udbrændte.
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Connie vil gerne stå for hvervning til sommertogt.

Viggo informerer, at der fra vikingeskibsklubben snart inviteres til råsejlertræf.
Der er i Freja et arrangement i uge 30 og 31, der hedder “Gamle mænd langt væk hjem-
mefra”, hvor der sejles så langt væk hjemmefra som det er realistisk på 14 dage - sejlads 
24 timer i døgnet udelukkes ikke.

4. Næste skibslagsmøde
Næste skibslagsmøde er 
ved søsætningen.

Fravalg af trykt Kølsvin

Der blev på generalforsamlingen 
foreslået at man kunne fravælge den 
trykte version af Kølsvinet og at vi så 
lægger det op på vor hjemmeside.
Det kan vi selvfølgelig ikke have no-
get imod. At lægge det på hjemmesi-
den er let og sparer vi nogle udsend-
elser er det også fint.
Er det derfor nok for dig at læse det 
på nettet kan du kontakte Nicole.
Indkaldelse til generalforsamling vil 
selvsagt fortsat blive tilsendt alle.

På bestyrelsens vegne
Steen Weile
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Bestyrelsen  
Formand
Kurt Deutschbein
Borrevej 10, Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf. privat: 74420588
E-mail:  kurt@sebbeals.dk 

Næstformand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. privat: 74473176
E-mail:  steen@sebbeals.dk
 
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. privat 74471078
E-mail:  nicole@sebbeals.dk
 
Sekretær
Allan Jensen
Østerbyvej 13
6470 Sydals
Tlf. privat:  74420110Tlf.    mobil: 21444237
E-mail:  allan@sebbeals.dk 
 
Materialeforvalter
Knud Møller
Konkylievej 3   1, mf
6400 Sønderborg
Tlf. 25777447
E-mail:  knud@sebbeals.dk

Katrine Jonasen
Odensegade 30, 4. tv
8000 Århus C
Tlf. privat: 61331666
E-mail:  Katrine@sebbeals.dk

Birgit B. Bladt
Trenerparken 12, Dybbøl
6400 Sønderborg
Tlf. privat: 74470700
E-Mail:  birgit@sebbeals.dk

Conny Rick (Sup.)
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. privat: 74472892
E-mail:  connie@sebbeals.dk

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

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
744470033
svendsen@sebbeals.dk
 
Peter Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
74471078
remontius@sebbeals.dk

Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3tv.
2200 København N
41404833
anders@sebbeals.dk
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Klip fra 2006

Rengøring af Sebbe under ophaling

Den fromme munk (Filmoptagelser)

Slavinder, styrmand og købmand

Sebbe skal have rejst masten

Sommer på nausten

Sebbe under ophaling


