Nr: 1 maj 2017

Årgang 35

Dette er sidste nummer af
Skumsprøjten i trykt udgave!
Fremover udsendes den KUN
elektronisk, alle bedes derfor send en
mail til christian@frejabyrding.dk
så vi kan få jeres mailadresse.
Redaktion: Gert Rasmussen
Sætternisse: Thomas Lorenzen
Pakkernisse: Johanne og Niels Lorenzen
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Siden sidst
..har vi holdt generalforsamling på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld – ikke i Æ Kælder som vanligt – men ”forvist” til stueetagen. Trods den tyndere luft i højden, blev det en gemytlig aften med
fint fremmøde. Her følger referatet:
Gert

Kontingent
Skumsprøjten er blevet kostbar at skibe ud med posten.
Altså går vi i videst mulig omfang over til digital version – til det skal
vi bruge din/jeres e-mailadresse.
Send den til kassereren: christian@frejabyrding.dk
Kontingentet for 2017 skal også betales og da Sprøjten er en del
forsinket – hvad Tina Trisse ikke har undladt et bemærke – vil kassereren sætte pris på hurtig indbetaling:

På skibslagets konto: reg.nr. 9743 kontonr. 0390116020
Eller brug mobilpay på 60 49 90 85
Enkelt person

Kr. 375

Par

Kr. 600

For yderligere information – se bagsiden.
Gert
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Referat af Generalforsamling
Generalforsamling 2017.01.27 kl. 19-21 i Christiansfeld.
Til stede: Victor, Poul Henning, Hans Jørgen, Lars, Knud R, Gert J,
Ruth, Kirsten, Anne Marie, Anners, Kedde, Gert, Lyngborg, Doddy,
Peter, Tina, Møtse, Viggo, Aase.
Dirigent: Victor

Referent: Viggo
Beretningen – vedhæftes – go'kendt!
Regnskab: omdeltes af Kedde – vedhæftes - med påtegning af revisor: go'kendt.
Kontingent: bestyrelsen indstiller: uændret. Go'kendt.
Bestyrelsesvalg: Genvalg. Suppleant: Anners, Doddy – genvalgt.
Revisor: Gert Jøhnk genvalgt. Suppleant Hans Jørgen.
Eventuelt:
Moesgaard: Vi er indbudt til vikingetræf ved Århus 28-30 juli 2017. Vi
ender sommertogt dér. Viggo bemyndiges til at forhandle med Moesgaard om detaljerne.
Klargøring: når det bliver varmt nok. Dog: 4. februar hele dagen: oprydning i Naust, fælles spisning. Tilmelding. Gert rundsender SMS
derom. Tinas tlf. på Samsø: 42445178.
Folk opfordres til at bestille Skumsprøjten på mail og droppe papir BILLIGERE!

Generalforsamling 2018: 26. januar kl. 19 i Brødremenighedens hotel.
Peter: vi kan få lavet rigtige nitter i ret dimension og kvalitet i Polen –
d'er Bjert-smeden! - beslutning herom senere.
Viggo skrev
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Formands beretning 2016
Og her er så formandens beretning for 2016.
En kortfattet beretning bliver det, da den sidste Sprøjte blev sendt
ud kort før Jul, rummende hele årets gang.
Inden søsætningen fik vi lov til at lave en bette bro, der gjorde det
meget lettere at komme ombord i vores ”ældre dame” – ifølge havnemesteren er også gæstesejlere vilde med nyskabelsen. ”Trin to” i
aftalen med pladsmanden, nemlig, at Mjølner skulle få pladsen ved
siden af Freja, er foreløbig en fuser – det ville ellers gøre
”slæbebådslivet” lidt lettere. Vi får se..
En af årets lektioner i ”rettidig omhu” fik vi, da Nis’s traktor kørte tør
– heldigvis ikke ude på vejen, men på havneområdet. Freja på
vogn med en ”død” traktor foran, er en ret så uhåndterlig størrelse!
Siden er dieseltank blevet tjekket og, om nødvendig, efterfyldt. I øvrigt kun rimeligt, at vi hælder lidt på den gamle Volvo i ny og næ –
vi ville være slemt på den uden både traktor og ejer! Det samme
gælder nabo Peter, der har en fin vane med at komme og hjælpe,
når det kniber (og jo færre af vore medlemmer, der dukker op når
der skal arbejdes, jo oftere kniber det..).
Ud over vanlige sejladser, havde vi spøjse oplevelser under filmoptagelserne på Ribe Vikingecenter og på vadehavet/ved Kammerslusen. Inden for slusen er der en fin nyere bro, som fint kan ha et
længere skib liggende på begge sider – blot må man kun ligge kortvarigt på ydersiden, som ALTID skal holdes fri, om skuder skulle
ankomme fra det store hav hinsides Kammerslusen. Inde ved åens
bredder står en del ældre/gamle anløbsbroer/pontoner lidt ude i
åen – man kommer ud til dem via stikbroer fra land. De to vi skulle
ligge ved, var de rene abstrakte brugskunstværker med meget fedtet algebelægning og ikke ret meget at holde fast i. Håber der bliver
råd til nyt, inden omfartsvejens nye klapbro gør det muligt, at sejle
helt ind til Ribe med mast på! En bette damjolle, bemandet med to
ældre gutter, servicerede Freja med slæb under optagelserne uden
for slusen – ind imellem var de mere optaget af kaffe med snak til
og måtte råbes tilbage til opgaven…
Vor ”ven” med den store blå motorbåd havde sidst jeg så hans sku-
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de stadig skrammen – måske er udbedring ikke helt så vigtig, hvis
man selv må til lommerne?
Ellers var 2016 et år, hvor vi fik gennemført det vi skulle, uden – i lidt
for mange tilfælde – at falde over hinanden. Der er plads til en smule forbedring, især hvis Peters beretning fra en jagttur til Polen holder vand: Peter mødte en mand, der kan lave/levere nye nitter i ønsket størrelse og materiale (”blødt” jern) - Det hører vi nok mere om,
inden vi går hjem..
Lidt 2017: Lundeborg Jernaldermarked ligger fra den 14. til den 16.
juli og vi er inviteret til Moesgaard fra den 27. til den 30. juli med udgiftsdækning. Om der også skal afvikles ”Standlejr” i Hejlsminde vides p.t. ikke – men sommertogt skal der sejles.
Og Naust skal vedligeholdes!
Gert

4. februar oprandt og dermed ”Store oprydningsdag i Nausten”.

Doddy overfaldt opholdsrummets ophobede snavs og rod, bistået at
Peter. Hans Jørgen lavede ordnede forhold ”på loftet”, hvilket også
fjernede en del af rodet i underetagen. Kedde og jeg nussede omkring skib mm. Vi sluttede af med Doddys fortræffelige gryderet. Fin
dag.
En måned senere gik Kedde, Victor, Karsten, Lyngborg og Gert i
krig med forårsklargøringen af Freja – da vi forlod stedet var udvendige nitter slebet og primet første gang + en god del at det indenbords renset og støvsuget.
11 dage senere fortsatte Victor, Bjørn, Lyngborg, Peter, Jørgen A og
Gert i den tid de nu ku afsætte. Skuden blev færdig til nittepriming
indvendig, værktøjstavle rettet op og malet, indretning af vores
”værktøjskøleskabe” påbegyndt og riggen tjæret.
Første gang vi lånte Nis’s traktor for at trække skuden ud til sit årlige
tjærebrusebad, måtte vi konstatere, at det slet ikke var vores dag –
intet lykkedes og vi endte med, at bakke skuden ind igen. Heldigt, at
vi kun var Victor og mig til at spy sort humor, når vi nu ikke ku svine
med tjære!
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Siden blev vi bedre forberedt og flere folk, så over et par omgange
fik Victor, Lyngborg, Peter og jeg både sprøjtet, smurt sider, bundbrædder og bund – et sted undervejs havde mast, rå og ror også fået opfrisket kuløren. I skrivende stund mangler vi blot at sætte ny
blytop på masten og fylde alt det nødvendige i damen, inden vi triller
på havnen og søsætter.
Gert

Kalender
Fredag den 28. april. Søsætning, mødetid 07.30. Gert
En lørdag kort efter: Kortere tur med ”Møtses Slæng”
Tirsdage kl. 17. Aftensejlads – Advisering sms liste eller ring Gert
14. – 16. juli Lundeborg, med afgang fra Hejlsminde enten sent
torsdag aften eller tidligt fredag morgen. De, der kører skal være i
Lundeborg lørdag morgen inden kl 10. Meld til ved Gert
17. – 30. juli Sommertogt fra Lundeborg, sluttende med deltagelse i ”Danmarks ældste vikingetræf” ved Moesgård fra den 27. til
den 30. Meld til ved Viggo.
Gert
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Et par glimt fra arkivet—Tv: sommer 2005, over: Sommer 2012

Skumsprøjten side 7

BESTYRELSEN pr. 27/1-2017
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 2017 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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