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Generalforsamlings referat fra den
26.01.07.
1 Valg af dirigent:
Christian the Gartner – referent: Viggo
2 Formanden aflagde beretning så lydende:
”Fremmødet på årets første arbejdsdag i marts lovede godt: Hele ni
mennesker knoklede den dag med at få Freja gjort forårsren og tæt.
Således smukkeseret ku´ damen den 7. april modtage det kommende
byråd fra vor verdens nye magtcenter: Kolding. Vældigt positive var de og
luftede ideer om ændring af skudens kommunale støtteordning - hun bliver
måske til noget ”kultur” i stedet for noget ”forening”. Vi får se.
Efter de vanlige udlægninger af tjæretåger og bundsmøring, hev vor ny
husbonds traktor Freja over på havnen, hvor det optimistiske
søsætningssjak ballastede skuden næsten før hun ramte vandet. Og
sandelig om ikke der blev rigget allerede weekenden efter – samtidig
skiftede vi slidt tovværk.
Fra og med 2007 lægger vi ”miljødug” under skuden inden tjæreorgiet.
Midt i maj dukkede Claus op med et hold unge mennesker, for, sammen
med Kedde, at indvi dem i den ædle kunst at omgås et vikingeskiv – og
fortære ”bålpakker”.
Siden drog man imod Regattaen – den med Rom – men kom ej så vidt.
Skipperens alternative valg af ankerplads og vejrguderne, satte en stopper
for fuldførelsen. Måske var det småt med rom, men en oplevelse fik de.
Der forventes fremdeles deltagelse af Freja i Romregattaen i 2007.
I løbet af foråret var der seminar i Ribe, hvor man bl.a. luftede tanker om
en ny forening, der skal varetage skibenes fælles interesser – især og
navnlig over for søfartsstyrelsen hin almægtige. Vikingeskibsforeningen,
som den kom til at hedde, er nu stiftet og snart – påstår Viggo, som er med
i bestyrelsen – vil der komme et udspil fra samme.
Folkeskivet hin indtørrede kom heller ikke i vandet i år, men gjort ren, fuget
og imprægneret indvendig blev det – og står fremdeles i vor ”skive af alle
slags tolerante” grøft, afventende fortsættelse af den gode begyndelse,
lykkelig uvidende om, at dens tro opvartere Keld, Kedde og Victor alle har
rodet sig ud i fast arbejde i rå mængder.
Mange har – med begge hænder i lommerne og på sikker afstand - luftet
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tanker om hyggen ved en tur i sådan et skiv…….
I vandet skal den, hvad enten vi vælger at sejle eller sælge.
Sommertogt døde af mangel på tilmeldinger – men Sebbe ku´ rumme de,
der ville af sted alligevel.
Ungdomsturen blev gennemført på gemytlig vis, med indslag af både
søsyge og anden væske-baseret syge.
Kreative Dage blev denne gang et rent tilløbs stykke, med gæster i både
skib og Naust på en gang. Vi skal på den igen i 2007, thi arrangementet
fortsætter trods kommunesammenlægningen.
Mandagssejladserne burde flere unde sig at deltage i – det er skjønt.
Årets pålidelighedsløb blev gennemført inden for tidsgrænsen. Herlig tur,
krydret med et drilsk ror og en ”nær halverings oplevelse”. Vi endte vel langt
fra de gode placeringer med en tidsforskel på 25 minutter – med 13
sekunder blev man fjerde sidst…..
Årets anden arbejdsweekend døde i lighed med sommertogtet af mangel på
tilmelding - forhåbentlig fordi annonceringen var nærmest ikke eksisterende.
Vi har en ny den første weekend i marts 2007 og der skulle gerne komme
mange. Dels er skuden ikke rørt endnu og dels har Kolding Kommune
”forenings-vise-frem-dage”. Vi er meldt til – tænker vi både kan arbejde og
vise frem i Kreative Dage stil.
Bestyrelsesmøder har det været næsten håbløst at finde fælles plads til i de
ærede medlemmers velnærede kalendere – men et par stykker er det da
blevet til. På det sidste sagde vi ja tak til vores æresmedlem Helge
Andersens tilbud om at sy et nyt sejl til Freja. Helge er gået i gang og har
lovet sig selv – og andre – at det bliver det sidste (hele) sejl han syr.
Helbredet og de 83 år støtter ham i den opfattelse. Ud over at være en god
håndværker, er Helge et fantastisk givende menneske at være sammen
med, så de der kan finde tid til at hjælpe, har noget at se frem til.
Hvad skete der ellers? Jo, Trissen voksede et par meter, da hendes ”bette
knejt” Svend, bankede alle de andre kæmper under alle mod alle kampen
på Moesgård.
Det varer nok et par dage inden ”Webmaster parrets” lille ny – Webling? gør noget lignende.
Rumvæsenet fra Seggelund – ham med buskrydderen – massakrerede

SkumsprŒjten side 3

Naustens nære omgivelser, under afgivelse af megen røg og larm.
Skumsprøjten kan det være lidt bøvlet at samle stof til, men når det
endelig er samlet, kommer det ud i høj kvalitet – også selv om det skal gå
stærkt.
Sprøjten må være rigets kedeligste og mest uinspirerende bette blad. I
hvert fald hvis man dømmer ud fra læserreaktioner på anmodninger om
tilmelding til dette eller hint. Nul er helt normalt – ved tre er vi ude i
orgielignende tilstande.
For første gang i Naustens historie blev der vasket gulv også på Frejas
plads – endda uden for normal arbejdstid, thi ved midnatstide var det, at
Lillebælt fik set Nausten indvendig. Heldigvis havde vi en time inden fået
hævet den fra service nys returnerede flåde tilstrækkeligt. Det er ikke ofte
man kan sejle kajak hen til kaffen i opholdsrummet.
Endelig endte julefrokosten med at blive afholdt sidst i december som den
plejer – og var lige så gemytlig som den plejer. Ikke engang et stærkt
udvidet udvalg af gamle oste af den slags, der ka´ opløse næsten al
emballage, ku` ødelægge stemningen.
Slutteligen: Ku´ man ikke overveje at betale sit kontingent til tiden, når nu
girokortet om ikke så længe dukker op? Selv om det er et meget lille
beløb, er der brug for det: Som sagt er en ny kjole til Freja under syning,
og selv om vi får allehånde rabatter, og Helge og hans håndlangere
arbejder for ingenting, skal den betales.
Hvis det lykkes at få lappet vor revne nok en gang, ændret på
roropbygningen og hvad der ellers skal gøres, er vi på vandet igen om
godt et par måneder.
Når vores nye sejl fyldes, er det tilladt at sende varme og taknemmelige
tanker til sejlmager Helge – send bare et par stykker til hans håndlangere
også.”
Viggo tilføjede news:
Vikingeskibsforeningens bestyrelse konstitueret d.d., med Poul (Roskilde)
som sekretær og Viggo (Freja/Sebbe) som formand. Pressemeddelelse
udkommer snarest.
Flere bragte hilsener fra afbødne, her under særlig fra Trissen og
sejlsyende Helge A.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
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3 Regnskab blev forelagt af kasserer Kedde.
Der udtryktes håb om bedre tilskudsregler under Kulturudvalget i ny
kommune. Tilskud vil blive udbetalt tidligere i året. Nyt sejl vil komme til at
koste ca. 15.000 kr.
Regnskab godkendt med akklamation.
4 Fastsættelse af kontingent:
Uændret. Enstemmigt.
5 Bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
Genvalgt: Kedde og Claus.
6 Revisor + suppleant:
Genvalgt: Jøhnk og Jensen.
7 Indkomne forslag:
Ét var kommet om hjemmel til indsættelse af relevant tekst i vedtægterne
ang. forsikring.
Godkendt.
8 Eventuelt:
Klaus Kay nævner muligheden for at tage kanalbevis.
Stævnen: Det foreslås at sætte hængsel på, når stævntop skal
genmonteres.
Det foreslås at vi accepterer Tinas tilbud om madlavning, således at
arbejdsweekend 3. – 4. marts ikke blot bliver arbejde.
Det foreslås, at bestyrelsen gør en indsats med at kontakte kontingentskyldende medlemmer. Det er godt at få nye – det er godt at holde på
gamle!
Det nævnes, at endnu bedre hjemmeside og energisk pressekontakt,
måske kan bidrage til at sænke gennemsnitsalderen.
”Referent viggo.”
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Fremtid – den nÕrmere
Siden generalansamlingen har jeg talt med Tina, som meget gerne stiller
op som ”kogetrisse” den 3. marts – blot vil fruen en uges tid inden vide,
hvor mange der skal fodres.
Altså: Tilmelding til arbejdsweekend/dag senest lørdag den 24.
februar til Claus Åsted 23 39 23 34.
Hvad skal vi få tiden til at gå med i arbejdsweekenden?
Vi skal: Gøre Freja ren i alle kroge og sprækker – slibe og prime nitter (om
vejr og temperatur er til det) – varme tjære/linolie og smøre dæksplanker,
mast, rå og andet løsøre – varme ren tjære og lade en dyppet klud hilse på
den stående rig – splejse nyt tjære tov i et ”kødben” eller to – få begyndt
på en opgradering af styresystemet – skifte en nagle eller to – sætte
stævnspids på plads +++.
Under vejs skal vi underholde de af vor ny storkommunes borgere, der
vælger at køre til Hejlsminde for at opleve hvad man laver i sådan et
skibslag.
Kaffe med mere skal der også sørges for – men kun fra 10 til 12 kan ses af
det nys studerede program.
Ovenstående kræver en rimelig bemanding – meld nu til!
Resten af klargøringen, søsætning og rigning må vi planlægge ud fra
weekendens slutresultat.
Viggo brummer fremdeles om et to ugers sommertogt og ungdommen skal
også af sted – når mere præcis planlægning forefindes, vil det stå på
hjemmesiden. Tal evt. med Claus og Viggo.
Selv om Helge holder pause pt., skulle sejlet være klar til vi er på vandet.
Rygterne vil vide, at Helge er så forhippet på at komme til søs med Freja,
at han syede en finger fast til ligtovet – ku være underholdende ud over det
sædvanlige med Helges bramfri kommentarer i en lind og konstant strøm
fra sejlets øvre del! (Om rygterne har ret meget på sig, ved jeg ikke – de
kommer fra Århus).
Vedlagt dette ”minisprøjt” er årets girokort: Få det nu betalt med det
samme! Riget – i hvert fald den del der omfatter skibslaget – fattes guld.
Gert
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Arbejdsweekend
Af udenomsautoriserede rygtesmedes hvisken fremgår det imidlertid, at
ingen yngre udgaver af det arbejdende vælgerkorps kan finde motiverede
midler til deltagelse i skudens forskønnelse denne langtidsplanlagte
arbejdsdag.
Hvis det har sin rigtighed, stiller der kun tre mere eller mindre oldede
oldsager, helt alene og selv…. Det er for lille mavevolumen til at jage Tina
hele vejen fra Trans til Hejlsminde – også selvom fruen påstår at det gør
hun gerne. Igen og igen og igen om behov skulle opstå.
NB. Har lovet ”Tina Trisseitrans” at kundgøre sammes menu til
lørdag den 3. marts:
Vand ------ med udsøgt smag, engang kaldet mjød
Og
Brød ------- fra eget køkken
Dertil:
Vestjyske fiskefrikadeller m. dip og citron/lime
Salat af torsk m. kapers og tomat/persille
Kalkunspækket bearnaise på selleribund
Smalskåret mørbrad, segt rugmel og smør
Trans-chiken-nuckets / snackpeber
Min-egen-leverpostej m. beder og surt
Gert
Kalender
3-4. marts

Arbejdsweekend i Nausten. I denne første forårs måned
står den på klargøring og reparationer. Der er arbejde til
alle både erfarne bådbyggerer og nye landkrabber. Mød
op så meget du lyster, alle er velkommen. Gi evt. et tip til
Gert om du kommer på 7456 6293 eller til Claus Åsted
2339 2334.

17-20. maj

Romregatta. Tilmelding til Kedde på tlf.: 74 58 20 19

Uge 30-31

Sommertogt. Mere info følger.
Ungdomstur er primært uge 30. Turen for alle med ungt
sind. Vi sejler, sejler og hygger. Se billeder fra tidligere år
på hjemmesiden. Tilmelding vil ske i maj/juni måned.
Ønsker du mere information kontakt Claus Aasted på
mail: claus@frejabyrding.dk
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BESTYRELSEN pr. 26/1-2007
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 2007 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.
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.
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