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REDAKTRISSEORD
Redaktrisseord fra ”Æ” generalforsamling d. 27. jan. 2006 i ”Æ kælder” hvor en
del af de 18 laugsmed-lemmer sagde ord, styret af Kristian ”Æ” gartner, der mente, at man rigeligt kunne klare valgene med ”Æ” finger - (Ja, altså efter at vi havde
få´t ”Æ” labskovs, med dram, som det sig hør og bør, samt rigeligt forhørt os om,
og fået alt at vide om Victor, hans finger)
Efter beretningen (se omstående) var ordet frit: Hvad gør vi med gaverne fra
”Sleipner”? Specielt folkebåden – tankerne var mange: ankerplads, forsikring, benyttelse og af hvem?
Eks-medlem af Byrdinglauget – Jørgen Frieling har tilbudt os en eg, der skal fældes. Hans Erik vil følge op på sagen.
Victor er manden bag solcelleenergi til Nausten/afdækning heraf (man skal jo ikke
sådan kunne se, at vi er moderne) blev der vist sagt.
ARBEJDSWEEK -ENDS fremover vil de ligge fast: FØRSTE lø/sø i marts og november
Planlagte sejlture SKAL gennemføres, ellers er der ikke noget ved at tilmelde sig
dem/planlægge ferier efter dem – derfor godt at der er samarbejde med Sebbe Als.
Økonomien ser fornuftig ud; men vi bør påsé at kommunesammenlægningen ikke
glemmer truslen fra søsiden hvorfra vikingeangreb kan ventes, dersom - - Man
kunne måske tjene penge ved at lade skoler overvære plankeflækning. Kontingentet uændret. Enhver der sejler med er at regne for prøvemedlem og erlægger heri
20 kr/gælder også turister.
Vikingedragterne fra H.C. hin Andersen-togtet i sommer ligger hos Gert (der blev
rost for organisa-tionstalent) - der er 10 i alt.
SOMMERTOGTET ligger i uge 29 – sammen med Sebbe-folk eller ”Hende selv”
hvis der er bemanding til begge skibe.
PINSESOLEN beregnes sejlet i møde af ”de såkaldt unge”
VALG og konstitution ligger til formanden og referent at gøre rede for. Det er herligt, at se nye og genvalgte og i tilgift en gammelkendt – Velkommen Jørgen A
(om end blot suppleant)
En god aften sammen med gode venner i godt selskab og dertil var Ann-Christin

dukket frem fra de ”Sønderjyske-Riisiske” tåger. - ”Æ” tøws te de´ war er så ring´
endda, for ”spindesiden” var lidt sparsomt repræsenteret.
Sådan oplevet af red.
Siden Sidst
Lørdag den 4. marts dukkede Maja, Jesper, Jan, Claus og Mikkel op i Nausten –
Keld, Victor, Viggo og Gert var der vist også + Kedde på kort visit.
Målet var at få skuden renset totalt ud indvendig, få styr på værktøjet i skabet og få
begyndt rep. af flækket bordgang. Det sidste krævede hugning af lask – man fandt
ud af, at skarøksen er et fint redskab, hvis ellers den bliver brugt rigtigt (Skulle du
spotte Jesper med økse i hånd, er tilrådelig sikkerhedsafstand fem meter).
Vi nåede meget den dag og havde det gemytligt.

Jesper og Mikkel svinger øksen. Mon sikkerhedsafstanden til fotografen er ok?

10. til 12. marts var der råsejlsseminar i Ribe. Jeg har forgæves søgt et referat på
nettet. Men: Anners, Victor og Viggo er havnet i en gruppe, der skal forhandle med
søfartsstyrelsen om betingelserne for vor færden på den blå hylde, især og navnlig
når og hvis der er ”fremmede” om bord i skibene.
Der holdes stiftende møde i Middelfart i juni. Vi har sagt god for Victor som
”forhandler”.

I forlængelse af snakken på generalforsamlingen om ”reklamefremstød” over for
den nye storkommune, tog jeg kontakt og opdagede, at man allerede var opmærksom på vor ringhed. Der var tyve minutters besigtigelse af vore lokaliteter den 7.
april - det kommende byråd kom forbi. De var vældig positive – der er næppe belæg for at forvente forringelser mht. tilskud.
Vor nye værtspar (Charlotte og Nis), navlig Nis, har investeret i en fin Volvo
traktor med frontlæsser, som vi har fået lov at låne – herligt.
Efter slibning og priming af nitter og montering af lasken, fik vi brug for traktoren
– Freja skulle ud for at få sin årlige tur med tjæresprøjten, ført af ”Rummanden
fra Ribe”. Inden var riggen blevet tjæret. Da tjæren var næsten halvtør, blev der
bundsmurt og siden ilagt dæk, pumpe, mast, ror og rå. Alt sammen lavet af Kedde, Keld, Victor, Poul Henning og undertegnede.
Ved søsætningen den 29. april fik vi (minus Victor der var på arbejde) assistance
af Christian Gartner og Erling – med dette orgie ud i mandskab lagde vi ballasten
i med det samme.
Mandagen efter riggede Keld, Kedde og Victor – ser ud til at vi er sejlklar til den
13. maj, hvor Claus stiller med et hold.
I nausten er påbegyndt sammenfletning af tre 30 m lange bkyankertove – iden er,
at få et slæbetov, der er tilstrækkelig tungt til at undlade kæde (og så er det væsentligt mere skånsomt mod diverse lønninger).
Der må i den grad flettes videre!
Vi skal se at få styr på “papirnusseriet” omkring sejlads med prøvemedlemmer.
Nyeste tiltag er en seddel som kort og klart fortæller om vilkår, forsynes med
navn, adresse og tlfnr. Og skrives under.
En stak sedler vil ligge i radiokassen.
Ændringer i sejladsreglementet.
Materielle skader: Skibslaget, eller skibslagets forsikring, dækker alle skader,
opstået under brug af Freja. Undtaget herfra er skader opstået som følge af grov
uagtsomhed eller beruselse.
Personskader: Personskader opstået under arbejde på/sejlads med Freja er Ikke
dækket af skibslagets forsikringer. Medlemmerne tegner selv relevante forsikringer.
Redningsflåde: Inden sejlads påbegyndes løsnes flåden i stativet. Gjorden midt
på flådem, der holder den fast i stativet hægtes af i den ene side. Intet andet røres.
Her efter ligger flåden løst i stativet og kan frit flyde op ved forlis. Efter sejlads
hægtes gjorden på igen.
Gert

Generalforsamling 2006
Referat af Freja Byrding Generalforsamling d. 27/1-06
1. Valg af dirigent
Christian Gartner
2. Formanden aflægger beretning
Formandens beretning for 2005.
I denne bundfrosne tid – og efter et godt måltid – må det være passende at starte
generalforsamlingen med lidt motion.
Hr. Jensen stoppede som ”bladtrykker” efter utallige års småbrummende og effektiv indsats – samtidig blev Hans Jørgen og Herdis fri for at sende flere ”Sprøjter”
ud. Thomas har overtaget på bedste vis.
Trisse Tina har døjet med mangfoldigt, men fortsætter heldigvis – måske fordi hun
passer rigtig godt i selskabet. Fruen har fået hovedet skannet. Og hvad fandt man
så: Ingenting!
Ane og Dorthe stoppede/stopper i bestyrelsen efter adskillige år – ikke alene har de
skullet arbejde sammen med en samling ældre træge hanner, de har også hver gang
skullet køre 4-500 km og slippe broafgift. Beundringsværdigt.
Og så kommer vi til motionen: Klap, eller gør som Trissen, råb Hil!
Årets gang er beskrevet i de to ”Sprøjter”, det var muligt at samle stof til – altså er
der ingen grund til andet end kortfattet repetition:
Skuden kom planmæssigt i vandet , blev rigget og ballastet i et ugudeligt møgvejr
og kom til stor fortrydelse i Flensborg ikke til Rom Regatta. Jeg lovede dem at
presse hårdt for deltagelse i år: Kvind Jer op og kom afsted!
I pinsen blev der bygget kasser og sejlet, mestendels af folk under tredive.
De første fjorten dage af juni futtede Freja rundt på landevejen og i havnebassinerne i København og Odense.
I forbindelse med samme arrangement fik vi syet ti dragter og fyldt lidt guld i kisten.
To sommertogter blev det til.
Kreative Dage forsvandt grundet manglende annoncering.
I september kunne en pose guld mere dumpe ned i kisten, under forudsætning af, at
vi sejlede en tur til Vejle Fjord – det gjorde vi så.
Pålidelighedsløbet krævede mere kondition end der var ombord – slet ingen vind
fra nogen retninger. Oprydning i Nausten.
Rap i Noret blev afviklet, men med så få deltagere, at det er tvivlsomt om det gentages.
I gennem hele forløbet blev der sejlet mandagssejladser med fint fremmøde.

Skrænter og plads blev som vanligt hærget af Den gamle Gartner og hans altædende osende monster.
I en hel del år har beretningen indeholdt en passage om ”overdækningen der heller
ikke kom i år”. Nu er den her: Kedde fik lirket en saddelmager i gang og resultatet
var på testsejlads med ungdommen. Efterfølgende er overdækningen blevet delt i
to og har fået ”endevæg” = lukket overdækning af et halvt skiv.
De noget omdiskuterede åregaffelholdere har været udsat for den lovede opmærksomhed og er blevet pakket ind i en lille smule træ, for at sikre mod skrammer på
ben og helt fjerne muligheden for ihængende tovværk. Det hele kan fjernes igen
uden synlige spor på Freja, hvilket er væsentligt og må gælde for alt hvad vi måtte
få lyst til at eksperimentere med. Skuden skulle gerne vedblive at være en troværdig kopi af ”vrag tre”.
Hvis jeg rejser mig fra skrivedyret her og ser ud ad vinduet, falder blikket på en
folkebåd, som står på den anden side af vejen og venter på forårsklargøring – den
burde egentlig stå ved nausten, for den tilhører skibslaget. Vi har arvet – Skibslauget Slejpner har opløst sig selv og overgivet sit jordiske gods til os. Ud over en
folkebåd med tilhørende ny påhængsmotor, er der et næsten nyt råsejl og en del
mindre løsøre.
Selv om det ikke kan ses af regnskabet, er vi blevet minimum 35.000 kr. rigere –
og har fået mulighed for at sejle ”moderne”.
Her må klappes taknemmeligt – Victor ka´ viderebringe lyden.
Til vores julefrokost var vi ikke mange – influenzaen hærgede og tidspunktet vat
dårligt. Vi fik besøg af vore nye værtspar, repræsenteret ved mændene – de er nogle meget rare mennesker (gælder også kvinderne), som vi nok skal få det godt
med.
Under samme julefrokost sludrede vi om det betimelige i fremover at henlægge
begivenheden til sidste fredag i november.
Kort inden julefrokosten købte og monterede vi en solfanger med indbygget, solcelledrevet blæser – alt sammen for at drive fugten ud af opholdsrummet. Fremover kan radiokasse, sejl, telt med mere overvintre i rummet.
Et par stykker af os har set Freja efter i sømmene og må konstatere, at en udskiftning af planken i stb.side ikke kan udskydes i det uendelige – men nok i år.
Der skal repareres en revne for og lappes på den udskiftningstjenlige planke +
sædvanligt forårsklargøring. Der ud over er der en del tovværk at forny og et
Slejpner sejl at prøve/tilpasse – vores eget er ved at have set sin bedste tid.

Lad mig slutte med det efterhånden obligatoriske ønske om, at vi får os snøvlet
sammen til at pakke skorstenen ind i den kommende sæson. Ønsker kán gå i opfyldelse – bare tænk på overdækningen!
Gert
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilationen må gerne skærmes af for at bevare fremtoningen af nausten.
KUN de nødvendige ting skal opbevares i løftningen
Folkebådens forsikring er 200 kr. om året. Det foreslås at den kan lejes ud
Der vil være en del administration ved dette
Der forespørges på interesse mht. folkebåden.
Folkebåden er et godt undervisnings redskab til at lære folk at sejle og give
dem kendskab til havet
”Opbevaring” af folkebåden påregnes at være i Hejlsminde havn, hun kommer muligvis til at ligge for svaj i/ved havnen.
Der oplyses om muligheden for at få et egetræ som ville kunne bruges til
planker.
Victor tager kontakt til Frilling ang dette.

Formandens beretning er vedtaget.
3. Kassereren aflægger driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
•
Det vides ikke om tilskuddene fortsætter efter 2007 med det håbes
•
Det foreslås at man kan lave forskellige ”reklame fremstød” til den nye
Kolding storkommune. Evt. kan man lave forskellig ”værksteder” som skoler kan benytte sig af.
Bestyrelsen tager kontakt til kommunen m.h.t. dette.
Driftsregnskabet er godkendt
4. Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige bidrag iflg. §5
•
Prøvemedlemskab 20 kr.(gælder kun en tur)
•
Kontingentet fastholdes.
•
Familie medlemskaber gælder for sammenbonende par/familier
§5 – 50kr/md i nødstilfælde
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg : Gert, Victor, Viggo og Dorthe. Gert, Victor og Viggo vil gerne modtage
genvalg. Keld Bunkenborg stiller op til bestyrelsen. Der er ikke andre opstillede,
derfor er der fredsvalg.
Suppleanter : Jan Christensen og Jørgen Anders Jørgensen stiller op. Der er ikke
andre, der stiller op, derfor fredsvalg.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor – Gert Jøhnk
Revisor suppleant – Hans Erik Jensen
7. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
8. Evt.
Victor: Råsejler seminar Ribe 10-12 marts, under Slejpner.
Beretning fra st. bededag
Hejlsminde 13-14 maj
2006
Kl. 10.00 ankommer der en
flok unge mennesker fra en
forening, der hedder UNF
(Ungdommens Naturvidenskabelige Forening), der
gerne vil prøve kræfter
med et vikingeskib.
Vi stævner ud fra Hejlsminde lørdag for næsten
ingen vind og sejler en
smule søndagssejlads uden
problemer af nogen art.
Hun sejler perfekt, og det
viser sig, at der ikke er
brug for Kedde ved roret,
hun kan selv. Om bord bliver der spist frokost og
hygget med kaffe og kiks,
da der jo ikke er ret meget
vind, kan man jo tillade sig
de små fornøjelser.

Tja, lidt vind må der jo ha været at dømme efter
flaget. Og bestemt en god stemning.

Om aftenen bliver der lavet bålpakker, som bliver indtaget med største velbehag.
Det er nu en dejlig spise. Efter at have hygget inde i nausten går besætningen til ro
i Frejas telt, der er stillet op ude på græsset. Det er en lidt kølig nat, men det er jo
vikinger, der er med.

Bål skal der til og der er de ”unge” mennesker go gode til.

Søndag er der lige rigeligt med vind (op til
10m/s), og vi går ud for rebet sejl. Det viser
sig dog hurtigt, at vi ikke kan krydse. Hun er
simpelthen ikke til at få rundt, og vi beslutter
at stoppe sejladsen, for ikke at skulle ro hjem
fra Middelfart.
Alt i alt en rigtigt dejlig tur, hvor fra der godt
kunne tænkes at komme nogle nye sejlere.
Claus

Klar parat start og fuld fart frem...

Hjemmeside
Skibslagets hjemmeside er efterhånden fuldt udbygget og indeholder nu en masse
information til både nye og gamle medlemmer.
Til nye medlemmer er der informationer om hvad skibslaget er, hvordan det blev
til og hvordan vi vedligeholder. Der er også tekniske detaljer og en masse billeder
af hvor Freja blev til.
Desuden er der også på hjemmesiden man finder information om hvordan man
kommer med ud at sejle for første gang og nogle praktiske information til førstegangs sejlere.

Alt sammen gør at siden er et perfekt sted at henvise folk til for mere information.
Hvad så med de garvede medlemmer som har været med fra starten eller som har
sluttet sig til efterfølgende? Jo, der er altid den nyeste information om ALLE arrangementer som formanden kaster for dagen. Sørg derfor altid for at kigge forbi
kalenderen. Yderligere er der et omfattende billedarkiv med pt. over 475 billeder.
Der er billeder fra det første træ blev fældet og til sommerens sejladser i sol og
blæst. Alle er velkommen til at bidrage med billeder og gode historier til siden.
Medlemsblader Skumsprøjten findes også på siden, endda FØR bladet kommer ud
af trykken.

For fremtiden er det også muligt at modtage et link til Skumsprøjten ved udgivelsen. Det kan være i stedet for at modtage bladet med posten, hvilket kan spare lidt
porto for skibslaget.
Hvis du fremover kun vil modtage Skumsprøjten elektroniks, så send en mail til
webmaster@frejabyrding.dk
Der er ikke andet at sige end kig ind på nettet og få seneste nyt:
Thomas, Webmaster

www.FrejaByrding.dk
Kalender
25 – 28 maj

Sejles til Flensborg for at deltage i Rom Regattaen. Der var stor
ivrighed efter at se os i år, sidst jeg hørte fra de gode mennesker
i Flensborg. Kedde (Christian) og Claus står for turen og modtager tilmelding. Prøv det!

3- 5. juni

”Sejlerskole” hvor der sejles en masse og alle kan lære noget.
Victor modtager tilmeldinger.

1 - 2 juli

Åbent for offentligheden – og grillet vildøffe lørdag aften. Sebbe og Hjortespringbåden er ved at gøre det til en tradition og vil
ha´ os med.
Sku´ vi se at få samlet et hold? Det er en overkommelig tur,
som det måske vil være formålstjenligt at starte fredag eftermiddag. Stedet er ved Sottrupskov (ligger lige rundt om hjørnet, når
man drejer ind i Als Sund
Ring i første omgang til Gert

Uge 29

Sommertogt med Freja, Sebbe og Ottar – eller så mange skuder
der nu bliver folk til. Viggo tar´ imod tilmeldingerne.

Uge 31

”Ungdomstur” med oldsagschef. Sejltur for alle med primitivt
lejerliv, musik, sang og en uge i godt humør. Minimum alder
18år. Kontakt Claus

15. august

Kreative Dage om aftenen. Vi viser skib og Naust frem, viser
lysbilleder og gir´ kaffe. (Måske skulle vi flytte det til mandag,
for at være sikker på at ha´ folk til jobbet?). Kontakt Gert.

23. september Pålidelighedsløb.
24. november

Julefrokost i Nausten.

26. januar 07

Generalforsamling.
Kontaktpersoner - se bagsiden

BESTYRELSEN pr. 27/1 -2006
Formand
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, F, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
Tlf./fax 74 56 62 93 ........................................e-mail gert@frejabyrding.dk
Næstformand:
Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,
Tlf. 75 42 40 47 ......................................... e-mail: victor@frejabyrding.dk
Kasserer:
Christian Christensen, Kelstrupvej 63, 6100 Haderslev,
Tlf. 74 58 20 19 .................................... e-mail: christian@frejabyrding.dk
Viggo Jonasen, Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 49 57 ......................................... e-mail: viggo@frejabyrding.dk
Keld Bunkenborg, Kongensgade 71, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 23 70 ...........................................e-mail: keld@frejabyrding.dk
Claus Aasted, Silkeborgvej 128, 1.th., 8000 Århus C
Tlf.: 23 39 23 34......................................... e-mail: claus@frejabyrding.dk
Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk
Kontingenter for 2006 er:
Enkelt person, 250 kr.
Familie – børn op til 18 år, 400 kr.
Prøvemedlem 20 kr. –
gælder for én tur og ikke ved overnatning. (f.eks. mandagssejladser).
Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til:
Tina Fjeldmark, Noersgårdvej 2, Trans, 7620 Lemvig, Tlf.: 97 89 51 78
Indlæg modtages helst i uformatteret word format.

