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Siden sidst
Har vi holdt bestyrelsesmøde/generalforsamling med følgende dagsorden
og referat:
Skriv: Viggo
Snak: Gert

2016.01.29 Freja-bestyrelsesmøde kl. 18.30

Næste uge: bådbyggersnak. (Gert var i Nausten m bådebygger, som, med
hukommelsen opfrisket, skar 6.000 af overslaget. Der skal et forhjul af, hvis
han skal kunne komme til. Møtse og en lærling fandt ud af, at der er
”linksgevind” på hjulet – og SÅ kom det af).
Underskrifter på kontofuldmagt (bestyrelsen skrev under, således, at man
kan komme efter os, hvis der ”hvidvaskes penge” via vores konto..).

Referat fra Generalforsamlingen
Derefter skipperlabskovs i rå mængder og siden snak efter dagsorden:
Punkt 1:
Dirigent. Victor, ref. Viggo
Punkt 2:
Kirsten læser beretning
Formandens beretning for 2015.
Grundet ombygningen af vores bette havn, kom Freja ikke i vandet før den
9. maj. For at få Plads til ”de flydende sommerhuse” skråt overfor, var vores plads afkortet med et par meter, hvilket indebar, at agterstævnen kun lige kom indenfor agterpælene. Plads til at komme ud var der knap nok,
uden at stikke rumpen ind imellem et par ”sommerhuse” – ikke specielt populært! Resultat: Vi forhandler i skrivende stund med ”pladsmanden” om et
mere velegnet sted at ligge
Trods de nyskabte besværligheder fik vi sejlet en hel del tirsdagssejladser,
og også ture med sæsonmedlemmer, bl.a. som ”førbrudekaret” for Grethe
(Mary og Hans Eriks yngste). På en af aftensejladserne fik vi selskab af Asbjørn fra Australien, som var i Danmark for at samle viden, inden han bygger en moderne ”3er kopi”, hvor ord som ”laminerede spanter”, ”epoxy” og
”diesel” indgår… Skal hilse ”gutterne” fra ”Epoxyvikingen” down under og
ønske godt nytår! Aftensejladserne kastede også et par nye medlemmer af
sig: Knud Riis, Jacob Riis’s søn, havde fået lyst til at være med igen og
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Thomas Lagoni, som ville teste om skibslaget var noget for ham. Det var
det. Velkommen til begge!
Til Jernaldermarkedet i Lundeborg tog vi en natsejlads for at bytte lovet
møgvejr ud med vindstille og morild. Godt bytte og godt marked, hvor alle
sejladser blev gennemført, trods friskt vejr. Markedets, havnens og sejlklubbens service var i top, Fin, fin tur! – indtil Kedde og jeg skulle sejle hjem og
Freja starte sommertogtet. ”Indeblæst” er nogenlunde dækkende for sommertogtets forløb – men hvad, når man lægger ud med at blæse inde ved
bro med tilhørende hus og fadølsanlæg, går det vel an..
Til Åse og Mikkels standlejr, som lå i forlængelse af sommertogtet, havde
vejrguderne raset ud, altså blev der både sejlet og hygget.
Sejl blev fersket af, skuden tømt, hevet op på sin vogn, trukket hjem af Nis’s
uundværlige traktor og rullet ind i Nausten med håndkraft – helt uden at
knække toppen af stævnen (måske fordi en eller anden – læs mig – havde
glemt at lægge de ekstra klodser under kølen). Under skal de, altså forestår
der en hyggestund med dunkrafte.
Inden vi kom så vidt, havde Peter ”hygget” sig med en buskrydder på Naustens skråninger – samme Naust trænger fremdeles til lidt vindueskit og maling på nordgavlen..
I løbet af vinteren/foråret skal vi ha udbedret en læk i forskibet bb side og
gjort klar til bådebyggerne, hvis de skal skifte den flækkede planke i forskibet stb side. Nitter skal tjekkes, rengøres og primes både ind- og udvendig,
ny ”pind” til vimplen laves, ny bundprop fremstilles, ny dykpumpe sættes i
og, og.. Det hele, plus tjære og bundsmøring skal være færdigt, så vi kan
søsætte lørdag den 23. eller lørdag den 30. april.
Andreas har ladet kundgøre, at han gerne ser os i Lundeborg fra den 15. til
den 17. juli = ”tredje weekend i juli” falder en uge før den plejer i år, hvilket
kunne indebære, at sommertogtet også begynder en uge før.. Sidst i februar
får samme Andreas svar på en ansøgning omhandlende midler til at fylde
hele inderhavnen med vikingeskibe under Jernaldermarkedet.
Gert
Bemærkninger til beretningen:
23. el. 30. april søsætning
15-17 juli Lundeborg
Spørgsmål om skaft fra Tina (til vimpel)
Beretningen godkendt
Punkt 3:
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Regnskab. Kontingent: sæsonmedlemskaber giver pænt.
Lokaletilskud: 76 % af tidligere års udgifter.
Fonds: vi søger kun til særlige aktiviteter (f.eks. plankeskift). Vi søger til
næste planke.
Godkendt.
Punkt 4:
Kontingent m.v. - uændret

Punkt 5:
Valg - Victor & Viggo genvælges. Suppleant: Anners genvalgt.
Punk 6:
Revisor & suppleant - genvalg (Jøhnk & Jensen)
Punk 7:
Indkomne forslag
Vikingetræf i Stavnsfjord Samsø - Lars, Viggo, Tina - 1 1/2 års varsel.
Gruppe er nedsat.
Opgradering af hjemmeside: Doddy: ønsker aktualisering af hjemmesiden,
f.eks. med nyheds ... og på tysk og engelsk. En del links er døde. Thomas
har lovet at sende det hele som dokumenter - Gert rykker, og de går i
gang.
Facebook-profil: giver bedre kontaktmuligheder. Sebbe Als facebooksiden
fungerer godt. HUSK AT flere skal kunne administrere. DODDY og GERT
og THOMAS udgør gruppen.
Freja og Hejlsminde havn: vi har brug for en fungerende opslagskasse,
som nu næsten er blevet rask (Peter + Victor) Tina: folk får ikke lyst af at
se et billede af mig ... det skal være kontakt .... scanningsbillede udarbejdes (Doddy)
Punk 8:
Eventuelt: folkebådsrester er foræret væk til bådebygger. Oprydning: det
tog lang tid at opdage at den ene høvlebænk er væk.
Mjølners driftsforening.
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Næste generalforsamling: Fredag 27. januar 2017.
Viggo

Efterfølgende:
Efter generalforsamlingen har jeg haft fornøjelsen af, at minde Tina Trisse
om, at hun nu igen havde glemt at jage med mig…samtidig blev hun den
første, der meldte sig til Lundeborg!
Den flækkede planke er også blevet skiftet, hvilket afslørede, at vi skal gå
skudens nitter grundigt i gennem – de der sad i den syge planke havde
passeret ”sidste arbejdsdag”.
Onsdag d. 16 marts startede Kedde, Mikkel og jeg m ”tikaffe”, hvorefter vi
trillede ned til Freja og begyndte afrensning ud- og indvendig. Victor kom
lidt senere og sidst på dagen dukkede Peter også op. Vi blev færdige m at
gøre rent og fik primet en del nitter udvendig – En ny bundprop blev det også til. Afgang til Åsbakkevej, hvor Møtse stødte til og vi holdt ”spisende bestyrelsesmøde”.
Onsdag bliver årets aftensejladsdag. Bådebyggeren hører fra os om et par
”vildfarne” nitter. Peter smeder nye nitter til hele skibet sammen med – og
hos – smeden i Sillerup (efterfølgende sendes nitterne til galvanisering).
Mediefremstødet blev diskuteret og sat i bero. Jeg har taget kontakt til
”Ribevikingerne” (henvendelse om filmoptagelse) og får styr på hvad man
ønsker, hvordan os
Gert
Kontingent.
Vi har lige betalt godt kr. 20.000 for udskiftning af planke, maling mm, hvilket har drænet kassen. Godt nok forventer vi, at en ansøgning om støtte gir
pote midt i april, men sikre kan vi ikke være!
Altså: Betal venligst med det samme! Enten på vedlagte girokort, eller
overfør pengene til Skibslagets konto - reg.nr. 9743 Kontonr. 0390116020
Enkelt person

Kr. 375

Par

Kr. 600

For yderligere information – se bagsiden.
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Kalender
30. april

Søsætning og klargøring af Freja – Freja på havnen
kl. 08.

Forår

Onsdagaftener. Sejlads fra Hejlsminde fra kl. 18, begyndende når skuden er rigget færdig. Gert

14. maj

Søsætning og navngivning af Ladbyskibet – vi er velkomne, Viggo.

15-17. juli

Jernaldermarked i Lundeborg (3. weekend i juli). Freja af sted torsdag aften/fredag morgen – kørende kommer inden kl. 10 lørdag formiddag. Kontakt Gert for info

18. juli

Sommertogt afgår fra Lundeborg med en eller to
ugers varighed. Viggo.

Juli/august

Standlejr/familietur ved Nausten i Hejlsminde.
Standlejr i lighed med de sidste par år, hvis Mikkels arbejde levner plads. Der kommer besked på hjemmesiden med så langt varsel som muligt.
Hygge weekend i det fri med vikingeskibet Freja Byrding
Trænger du også til en weekend, med fred og ro og
masser af hygge sammen med din familie/venner?
En weekend i det fri, med sejllads som hovedformål, bål,
sjov og hygge.
Hvis du har spørgsmål, så skal du skrive en mail til Aase
på agjoedesen@gmail.com
Læs mere på www.frejabyrding.dk/2015_familie

Uge 35

I forbindelse med et stort rekonstruktions- og filmprojekt
under Ribe Vikingecenter, er Freja og Imme Sejr inviteret til at hjælpe ved filmoptagelser ved Kammerslusen.
Mere, når aftale er på plads – se eventuelt Ribe Vikingecenters hjemmeside.
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BESTYRELSEN pr. 29/1-2016
Formand
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
Tlf.: 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
Mikkel Nielsen
Tlf.: 20 93 55 00 ...................................................... e-mail: mikkel@frejabyrding.dk
Peter Juhl , Sillerup Skovvej 12, 6100 Haderslev
Tlf.: 40 57 12 25 ..................................................... e-mail: peter@frejabyrding.dk

Kontingenter for 2016 er:
Enkelt person:
375 kr.
Par:
600 kr.
Sæsonmedlemskab
75 kr.
(Voksen over 18 år) - gælder fra tegningsdagen og det pågældende år ud.
Egne børn under 18 sejler gratis med.
Medlemmers børnebørn: Forælder skal være
medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilladelse.

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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