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Siden sidst
Har vi holdt en generalforsamling, som er refereret mm andet
sted. Ellers e der ikke sket ret meget.
Vi har, indtil videre, forgæves ventet på, at frosten skal ta´
hjem og gi´ plads til lidt varme. Når det sker, skal vi have folk i
gang med det sædvanlige: Slibe og prime nagler, sprøjte og
smøre med trætjære, fikse den ”evige revne”, gå rig efter og
bundsmøre ++.
Der er stor sandsynlighed for, at de kommanderende skal på
efteruddannelse ud i betjening af kortplotter, da vi næsten har
besluttet at anskaffe en sådan.
Klargøring og søsætning er det umuligt i skrivende stund at
sætte datoer på, men så snart noget vides, vil det komme til at
stå under ”kalender” på hjemmesiden og blive rundkastet via e
-mail – om ellers vor kasserer modtager sådanne.
Vi har fået en positiv tilbagemelding fra Lundeborg og skal have samlet mandskab til 3. Weekend i juli. Normalt ville sommertogtet starte i Lundeborg, men da ikke alle har held med
både at læse og huske, skal skuden med tilbage til Hejlsminde.
Sommertogterne starter fra Hejlsminde i uge 30 med ungdommen, som så må hjælpe de medbragte oldsager med læsning
og hukommelse..
Uge 31 overtager Oldesjakket skuden – Guderne alene vide
hvor..
Gert
Kontingent/e-mail adresser
Indbetalingskort skulle gerne være med bladet her og det ville
være rigtig godt om der betales med det samme.
Det vil fremme mulighederne for at melde hurtig ud til medlemmerne, om I sender Jeres e-mail adresse til kassereren på:
christian@frejabyrding.dk
Håber at vi får skuden i vandet, så vi kan komme i gang med
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mandagssejladser fra sidst i april.
Både på mandagssejladser og sommertogter vil medlemmer
fra skibsløse skibslaug være velkomne om plads haves.
Gert

Generalforsamling
Generalforsamling den 29. januar 2010 i Skibslaget Freja Byrding..
1. Valg af dirigent.
Generalforsamlingen blev holdt på Brødremenighedens hotel,
hvor Christian the Gartner, efter deltagernes indtagelse af den
vanlige skibberlabskovs i kælderlokalerne, blev valgt til dirigent
og Keld Bunkenborg til referent.
Christian konstaterede, at dagsordenen var sendt ud i god tid.
Den var med i Skumsprøjtens oktober udgave.
2. Hans Jørgen læste formandens beretning op:
Formandens beretning for 2009.
Inden søsætning blev der gjort rent, slebet, malet og - med
nænsom og miljøvenlig hånd - fordelt trætjære med sprøjte,
pensel og klud ud- og indvendig på vort sagesløse skiv og dets
tørstende rig.
Den 25.april ku resultatet beundres på havnepladsen i flere timer, efter at Nis’s traktor havde trukket skuden der over. Nogle
mente, at de var vigtigere, travlere og mere betydningsfulde
end andre og fik sig derfor møvet frem i søsætningskøen – det
sker næppe igen, ikke for os i hvert fald. Trods forsinkelsen fik
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vi skuden sejlklar.
Mandagssejladserne konverterede til tirsdagssejladser og der
blev gennemført rigtig mange, også selv om vejret viste sig
fra sin mindre pæne side. P-bøjen fik ikke det ventede holdbare anker; altså tilbragte jeg nogle aftener i Mjølner som rullende beundrer af Frejas færd. Efter en af disse herlige ture,
faldt vi i snak med en flok gæstesejlere fra Fyn over en kop
fynsk humle. De ville grumme gerne ha været med os på vandet – og da de hørte, at vi skulle til Lundeborg Jernaldermarked senere på sommeren, meldte en af dem sig omgående
under fanen. Gutten kom med og viste sig at kunne sejle både vikingeskib og kajak, samt være godt selskab. Velkommen
i firmaet til Jørgen Grønlændervending.
Der var bred enighed om, at Frejas 25 års jubilæum skulle fejres og da Kræmmermarkedet ville have ”vikingetema” ind
over i år, blev vi enige om at slå pjalterne sammen. Dermed
var der dømt ”organisering”, hvilket de lokale bestyrelsesmedlemmer, med Victor i spidsen, skulle stå for. Fruerne til samme bestyrelsesmedlemmer var meget lidt imponerede af vor
indsats – og indrømmes må det, at det store over vandene
svævende overblik, tilbragte mere tid under- end over vandet!
Nausten lignede overblikket og skulle shines gevaldigt op, inden den ku være bekendt at modtage gæster.
Alt i alt en hulens masse arbejde, men det hele endte med at
nå sammen og det blev en fin weekend med sejlads, boder
og grillet lam i den smukkeserede Naust. Man burde måske
klappe og stampe og skråle hil for Victor, Keld, Gretha, Ruth,
Kedde, Trissen, Jensen, Dorthe, Thorkild, Esther og Smeden
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fra Ribe – uden dem var der ikke blevet noget jubilæum. Resten af os sejlede og gik til hånde.
En enkelt ting nåede vi ikke at få lavet ved Nausten, nemlig de
halvrådne pæle på begge sider af porten. Det er klaret siden:
Peter kunne organisere friske pæle og en entreprenør har siden gravet og sat de nye pæle i beton.
Peters ”bagmænd” fik en ”tirsdagstur”, som de nød meget.
Ikke længe efter jubilæet dampede vi af mod Lundeborg, hvor
de heldige deltagere havde en skjøn weekend med masser af
sejlads med glade prøvemedlemmer – der blev sejlet ekstra
ture både lørdag og søndag. Om ikke Andreas fra markedet
har ombestemt sig, skal vi af sted i år også. Tag med, det er
virkelig en fornøjelse!
Både Ungdoms- og Oldetur blev gennemført, om end deltagerantallet ku ha været større. Næste år kan de unge få lov at sejle med en ung skipper, da Mikkel omsider har kvindet sig op til
at søge jobbet – mangler blot den obligatoriske praktiske prøve i Freja.
Vor deltagelse i Kreative Dage blev kundgjort i hele Region
Syd via en velskrevet artikel + billede af skuden. Heldigt, da
det lokkede en familie fra Fyn hid. Magen til videbegærlig familiefar er ikke set før – han tog en prøvetur og blev medlem.
Velkommen! Niels Jørgen Brasen kan det der med at sejle og
er gemytlig at være sammen med – de ka noget, vi fynboer!
Rap i Noret kunne i år samle deltagere nok til gennemførelse –
der sluttes af med spisning i Nausten. Skulle man tro annonceringen i den lokale presse, er vi heldige stadig at ha tag over
hovedet, thi man ville servere ”Naust”…
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Afrigning var aftalt til d. 29. september, men vejret var så
godt, at der på stedet blev dømt sejlads og afrigning udskudt
til førstkommende lørdag, selv om vejrprofeterne lovede både blæst og regn. De holdt, hvad de lovede..
Inden skuden kom af vandet, blev jeg dirigeret til Hejlsminde
i storm fra vest – en øvrighedsperson lod forstå, at Freja
havde væltet en pæl, skulle flyttes og måske ku pådrage sig
erstatningsansvar… Viste sig at være vort højhus af et naboskiv der havde knækket pælen i vores læ side – slet og
overhovedet ikke vores problem.
Op kom skuden i rekord tempo, blev spulet og trillet i hus –
helt uden mig! Senere var jeg en tur i Nausten og kikkede
rutinemæssigt efter bundprop mm. Den er stadig savnet,
men måske den har slået sig sammen med vort vindex og
ligger i et skur i Ribe.
Vor bladredaktion rykker sammen – Tina mod sydøst og
Thomas mod vest. Deres produkt lever og har det godt, selv
om det får lidt småt med føde
Kassereren går og ømter om lavvande i kassen – er der en
behjertet sjæl, der vil bygge ham en kasse med et mindre
hul i bunden og et større i toppen?
Julefrokosten blev holdt en hverdagsaften, hvilket måske
mindskede mængden af flydende indtag, men ikke hyggen.
Gudde, bistået (eller siddet) af Carl Anker, havde både pyntet og fyret. Og, jo, både fedt, gammelost, sky og rom var
også med..
Først på sæsonen kom Viggo med nyt overtræk til vor flåde
– dermed har Helge fornyet hele Frejas garderobe, uden at
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få anden arbejdsløn, end de småting vi har ”tvunget” ham til at
tage i mod. Det startede for mange år siden på en kro ved
jernbanebroen på Slien, hvor en ældre gut fra Aros og jeg prøvede at lukke munden på hinanden med kvikke bemærkninger
og siden faldt i snak, for at finde ud af hvad det var for en original vi havde ”været i krig med”. Siden talte vi meget sammen når skibene mødtes, blev venner, og Helge begyndte at
kommentere på vores sejl og rig. Senere udviklede kommentarerne sig til handling: Helge kom til Christiansfeld, hvor han
syede nyt ligtov på vores forrige sejl, samtidig med, at han underviste os i alskens tovværksarbejde. Manden er en rigtig
god håndværker og et gudbenådet naturtalent af en pædagog, tænkte jeg, da selv den ellers ustyrlige Trisse, stille og
roligt og på rekordtid, blev retledt – trods megen modvilje.
Siden er Helge blevet æresmedlem i vores skibslag og har lavet stort set alt sejlmagerarbejde til Freja i sit arbejdsskur på
træskibshavnen i Århus. Sejlet har han ikke villet i mange år,
men det lykkedes at få ham med, da han havde syet vores
nye sejl, bistået af et par lokale håndlangere (Åse og Viggo).
Ikke meget undgik Helges øjne på den tur og bod og bedring
blev lovet af vor sjuskede besætning (tapede tovender o.l.).
En af grundene til at Helge oprindelig trappede sejladsen ned
var, at han efterhånden var endt som ”bedstefar” for de unge,
som betroede sig til ham med alskens problemer, i en sådan
grad, at der ikke var plads til andet på turene.
Alt dette om Helge, fordi han døde for en god måned siden.
Viggo repræsenterede os ved begravelsen. Vi skal ikke holde
et minuts stilhed, men drikke Helges skål! Måske vi møder
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ham igen, som sejlmager på ”Den flyvende Hollænder” – hvor
skulle en sejlmager som Helge ellers ende…
Tilbage er blot, at håbe vi får tætnet vor ven, revnen, i styrbords side, så Helges sejl kan komme på vandet igen.
Hvornår vi skal i gang med revnen og alt det andet, er lidt
svært at sætte præcise datoer på, da temperatur og luftfugtighed ikke lader sig skemalægge. Men i marts bliver det.
Gert
3. Kassereren forelagde driftsregnskab og status for det
forløbne regnskabsår.
Resultatopgørelse:
Indtægter:
Kontingent
kr. 13.130,00
Særlige arrangementer
kr. 10.000,00
Lokaletilskud
kr. 18.574,00
Renteindtægt
kr.
0,00
Indtægter i alt
kr. 41.704,00
Udgifter
Skib
Forsikringer
Drift af Naust
Kontorudgifter og porto
Generalforsamling m.m.
Udgifter i alt
Årets underskud
Balance pr. 31.12.09
Aktiver:
Driftskonto
Passiver
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kr. 14.466,30
kr. 17.723,58
kr. 13.451,10
kr.
674,89
kr. 4.827,68
kr. 51.143,55
kr. 9.439,55

kr. 13.268,74

Egenkapital pr. 31.12.08
Årets underskud
Egenkapital pr. 31.12.09
Passiver i alt :

kr. 22.708,29
kr. 9.439,55
kr. 13.268,74
kr. 13.268,74

Haderslev, den 20. januar 2010
Kasserer Christian Christensen & Revisor Gert Jøhnk
Christian fandt anledning til at uddybe flere poster. Indtægten
særlige arrangementer dækker over udleje af skib og mandskab til Lundeborg. Underskuddet skyldes hovedsageligt tre
ting, der ikke dukker op hvert år.: 1-Nausten fik nye pæle
foran porten en ekstrapost på kr. 9.000,- i drift af naust. 2Vores store redningsflåde var til eftersyn, en post på 6.500.på skib. 3- I posten generalforsamling m.m. indgår omkostningerne ved at fejre skibets 25 års jubilæum. Samme jubilæums underskud blev formindsket en del af Tina, som lagde
det halve af indtjeningen i skibslagets kasse. Den Trisse er
guld værd!
4. Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af
det månedlige bidrag iflg. § 5
Kontingenter for 2010 er uændrede:
Enkelt person, 350 kr.
Familie – børn op til 18 år, 500 kr.
Prøvemedlem 20 kr. – gælder for ’en tur.
Det månedlige bidrag er i nødstilfælde, og ikke nødvendig
nu.
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5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
– på valg er : Keld Bunkenborg, Viggo Jonasen, Victor Pedersen og Gert M Rasmussen. Alle modtager genvalg.
Der var genvalg til bestyrelsen og Mikkel Nielsen blev valgt
som suppleant.
6. Valg af revisor og suppleant.
Revisor og suppleant blev genvalgt.
7. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Viggo Jonasen oplyste, at Vikingeskibsforeningen stadig eksisterer. Formålet er at forhandle med søfartsstyrelsen angående regler for vikingeskibe. Viggo fortalte også, at Sebbe Als
står for en større tur på værft i foråret.
Hans Jørgen Larsen efterlyste bedre information om, hvad
der sker og hvornår. Både med hensyn til sejladser og arbejdsdage m.m.
Efter en snak om mulighederne blev det vedtaget at oprette
et e-mail kartotek for Frejas medlemmer, så der hurtigere kan
gives besked om hvad der sker hvornår. Det bliver kasserer
Christian Christensen der styrer kartoteket hans e-mail adresse er christian@frejabyrding.dk
Anners P. Dahl nævnte mulighederne for at søge nye medlemmer blandt institutionerne i Kolding. Der var også forslag
fra Anners og Viggo om at invitere folkene fra Sebbe Als og
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Imme Gram til at sejle med på Freja da de foreløbig er skibsløse.
Der blev nævnt flere turmuligheder for sommeren 2010.
Romregatta i maj, Lundeborg i juli, unge i uge 30, olde kolde
i uge 31. Nærmere om turene og datoerne følger.
Keld Bunkenborg

Kalender

Marts—April

Arbejdsdag. Frem til søsætning arbejdes, om Guderne
vil det.

April—Maj

Søsætning. Endnu ej fastlagt

17. og 18. juli

Lundeborg. Vi har fået en positiv tilbagemelding fra
Lundeborg og skal have samlet mandskab til 3. Weekend i juli. Normalt ville sommertogtet starte i Lundeborg, men da ikke alle har held med både at læse og
huske, skal skuden med tilbage til Hejlsminde.

uge 30

Ungdomstur. Start i Hejlsminde

Uge 31

Oldetur— overtager fra uge 30 – Guderne alene vide
hvor..
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BESTYRELSEN pr. 29/1-2010
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
Jan Christensen
Tlf.: 22 57 42 77 ................................................ e-mail: jan@frejabyrding.dk
Mikkel Nielsen (Suppleant)
Tlf.: 20 93 55 00 .......................................... e-mail: mikkel@frejabyrding.dk
Kontingenter for 2010 er:
Enkelt person, 350 kr.
Familie – børn op til 18 år, 500 kr.
Prøvemedlem 20 kr. –
gælder for én tur og ikke ved overnatning. (f.eks. mandagssejladser).
Reg.nr. 9743 konto: 0390116020

Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk
Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til:
Tina Fjeldmark, Havvejen 13, 8305 Samsø, 9789 5178 efter kl. 18 helst.
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