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Siden sidst
Siden sidst, var noget af det første der hændte, at vi holdt generalforsamling.
I forlængelse af generalforsamlingen har jeg siden skrevet til
Frejas ”sommertogtsbesætning”. Dels for at orientere om, at
de fremover skal være medlemmer af skibslaget for at sejle
med, og dels for at bede om lidt hjælp til årets klargøring af
Freja. Til nu har henvendelsen kastet to medlemmer og ti tilmeldinger til arbejdsweekender af sig!
Tiden er gået og arbejdsweekenderne er historie: En af de
bedre, thi i alt 15 personer -– heraf fire fantastiske og arbejdsivrige børn – deltog. Nogle i en to/tre dage, andre i en enkelt. I
første weekend blev Freja gået grundigt efter ind og udvendig
+ alle nitter primet under vandlinien ind og udvendig. Anden
weekend blev Freja tjæret og træet primet udv. under vandlinien, så hun ku fuges og siden bundsmøres – det skete på den
sidste søndag i forløbet. Lørdagen inden blev bundbrædder,
mast, rå og ror + rig tjæret. Undervejs blev der ryddet op, redningsvestene blev set efter og skader udbedret + gjort rent
over alt. Mad + logi til de, der ikke ville sove i Nausten, blev leveret af vor efterhånden faste ”kogekone” og hendes gemal,
hvilket de høstede megen anerkendelse for. Nu resterer der
blot, at trille damen over på havnen og få hende løftet i vandet
og trukket på plads, hvor hun så kan sige dav til sin nye” sidekammerat” Mjølner, som i år har fået tildelt pladsen ved siden
af. Afslutningsvis: I, der deltog i arbejdsweekenderne, hævede
”oldesjakkets” humør en hel del – tak for det!
Gert
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Generalforsamling d. 25. januar 2019
1) Dirigent Victor, referent Viggo.
2) Formandsberetning, Hans Jørgen læser beretning:
”Formandens beretning for 2018.
Temperaturen i årets første måneder var ikke egnet til vedligeholdelse af gamle træskibe, som sætter pris på mindst 10 grader, hvis ikke alt arbejde med metal og maling skal være omsonst. Trods vejrets modvilje nåede vi at få Freja færdig, søsat,
rigget og ballastet – for ikke at skuffe nogen, var riggen blevet
tjæret i god tid.
Hen over sommeren fik vi sejlet en ti, elleve aftensejladser – på
en enkelt troede skipperen, den almægtige, at Freja havde fået
larvefødder og ku køre den lige vej ind. Det viste sig desværre
ikke at være tilfældet, så den hårdt prøvede besætning måtte
selv bøvle skuden over i renden, udsyngende et og andet, som
ikke kommer med her.
En tur med Dansk Vandrelaug til Brandsø blev det også til – de
vil gerne om vi kan sejle flere dagture. Efter Brandsø-turen
brugte et par mand nogle timer på at overbevise rorvorten om,
at den skulle ind på skibssiden igen – og blive der! Ind kom
den, men helt godt blev det ikke.
Vor ”gamle” kasserer, Mary Nærigmø, holdt fødselsdag og kom
en tur på vandet med hele familien. Gemal ”Jensen” styrede
meget af vejen, hvilket distancen hjem ikke blev mindre af, selv
om både forbedring og glæde indfandt sig. Jensen truede sågar med at begynde at sejle igen!
På en af vore sidste aftenture, blev vi fotograferet fra en lokal
sejlbåd, som siden har lagt resultaterne på sejlklubbens hjemmeside – billederne viser alt for tydelig, hvorfor jeg, hver gang
jeg sejler ved siden af Freja, ber om at få råen op i vandret. Gå
ind på hjemmesiden og græm jer!!
Vores afrigning m.m. indeholdt både storm med slagregn og
”sort arbejde”, da en del endte i mørke. Optagningen gik gelinde, bortset fra, at kommunen havde forbudt højtryksrensning af
skuder på Havneområdet/ parkeringspladsen. Vi tilbragte i ste-
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det lang tid med roejern og andet skrabeudstyr + skovl og
kost, så anstrengelsernes afkast ku lempes ”ud over siden”,
hvilket fik vandet til at stige… At få Freja trukket over til, og
ind i, Nausten, gik gelinde. Dels havde vi Nis`s traktor og
dels var trækstangen rettet ud + en ny lavet til vognens
bagende. Siden er skibet tømt og alt lagt, hængt på plads. I
løbet af året har Nausten ”set lyset” og har ændret sig fra
rod/kaos til ”alt har sin plads og er let at finde” – på vægge
og i ”køleskabe”. En har lavet det meste og andre har hjulpet
til.
2019: Vores flåde har nået skrotalderen og skal skiftes ud
med andet red-ningsmateriel. Selvoppustelige veste er nok
det sandsynligste resultat – det bliver der forsket i. Freja gøres klar og søsættes lørdag den 27. april, gøres sejlklar,
hvorefter der sejles tirsdagssejladser.
Som nævnt, har vi mulighed for flere ture for Dansk Vandrelaug.
Der sejles sommertogt.
Sebbe har 50 års jubilæum 20.07.19.
Lundeborg er stoppet.
En gang om måneden bør Freja ud på sandbunden og
skrubbes under bunden med en stiv børste med specialskaft.
Roejern, sten og andet voldeligt er for hårdt ved nitter og maling.
Gert”
(Følgende blev nævnt efter beretningen, hvorefter den blev
godkendt.)
Jensen er blevet vinterbader (i Thailand)
Flåde står til udskiftning, bliver nok til oppustelige veste.
Viggo beretter om Sebbe-generalforsamlingens foreløbige
overvejelser: mulig samordning aht. Mandskabssammenfald:
Schesvig-tur med Sebbe første uge af juli (27), sommertogt
med Freja uge 31 (f.eks. 27.juli-3.august). Der har osse været forslag om at holde jubilæet i august, under hensyn til andre skives sommertogter, som ikke med stor sikkerhed kan
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antages at gå til Augustenborg (Ottar sejler til Norge – der
overbringes hilsen fra Klaus Kay). Der vil komme henvendelse fra Sebbelauget, når de er kommet længere i planlægningen.
3) Regnskab omdeles (og kommenteres af kassereren).
Årets underskud 12.921 kr.
Lidt større udgift til drift af skib: en lask.
Medlemstal (betalende) 18.
Det bestemmes at iværksætte en vis rekruttering.
4) Kontingent: sæson: 100 kr.
5) Bestyrelsesmedlemmer: Gert M. Rasmussen, Christian
Christensen, Mikkels Nielsen, Peter Juhl genvælges.
6) Revisor og revisorsuppleant: Gert Jøhnk (og Hans Jørgen) genvælges
7) Indkomne forslag: medlemsrettigheder – debatteres og
vedtages. Se nedenfor. Det bestemmes herunder at sejlture
på mere end en dag forbeholdes medlemmer med ordinært
medlemskab – hvorved den gamle regel om betalingsfri sejlads for medlemmer af andre skibslaug ophæves.
”§ 6.

Medlemsrettigheder og pligter.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde skibslagets love og
leve op til dens formålsbestemmelse.
Aktive medlemmer er altid berettiget til at sejle med Freja
Byrding.
Sæsonmedlemmer er berettiget til at sejle med Freja Byrding
på endagsture fra medlemskabets tegning til udgangen af pågældende år – turene skal udgå fra og slutte i Hejlsminde.
Ønskes flerdagsture/sommertogter må man tegne ordinært
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medlemskab.
Medlemmer af andre råsejlsriggede skibe er berettiget til at
sejle endagsture med Freja Byrding, dog ikke som skipper.
Turene skal udgå fra og slutte i Hejlsminde.
Prisen på ovenstående findes på skibslagets hjemmeside:
www.frejabyrding.dk og i skibslagets blad Skumsprøjten.
For alle gælder, at det til enhver tid gældende sejladsreglement skal overholdes.
Medlemmerne er berettiget til at anvende Nausten i forbindelse med arbejde på Freja Byrding. Anden anvendelse forelægges bestyrelsen.”
8) Eventuelt: Peter: vi bør annoncere arbejdsplan med
datoer og ansvarlige på hjemmesiden – så kan folk bedre
deltage, end hvis de får en SMS dagen før! Haderslev Museum er ved at prøve at få noget i gang om vikinger
(misforstået/hørt). Det er en lokal gruppe, der er ved at prøve
at få noget i gang om vikinger – vi bør sikre, at de får tilbudt
sejlads. Vi gør noget mere for rekruttering – det nævnes, at
…. Holder sejladskurser ved marinaen: ”fra optimistjolle til …
vikingeskib. (Mere noget med at få de unge med ud en tur,
for at lade dem opleve forskellene i reaktionshastighed på
joller og et vikingeskib… der er økonomi i det: De (deres forældre) skal være sæsonmedlemmer og give tilladelse eller
selv sejle med. Kontakt til lokale skoler?)

Viggo hilser fra Katrine og Thor.
Mjølners Driftsforening 2018 v. Viggo: 3.500 kr. (Har adviseret Mjølner, som hilser og takker!)
Viggo
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Kontingent.
Tid til kontingentbetaling for 2019.
Enkelt person
kr. 375
Par
Kr. 600
Overfør pengene til skibslagets konto:
Regnr.9743 kontonr.0390116020
Eller brug mobil Pay på: 60 49 90 85

Sæsonmedlemskab Kr. 100
Voksen over 18 år - gælder fra tegningsdagen og det pågældende år ud. Sejladserne skal starte og slutte i Hejlsminde samme dag.
Egne børn under 18 sejler gratis med.
Medlemmers børnebørn: Forældre skal være medlem/
sæsonmedlem og give skriftlig tilladelse/fuldmagt.

Kalender
23 April

23. april søsættes som nr. to eller tre. Ved Nausten 7.30, så vi
er klar, hvis det går kvikt med den/de foregående.
Kontakt Gert
Efterfølgende rigges og ballastes så hurtigt som muligt

Tirsdage

Sejlaftener bliver tirsdage + weekender om mandskab kan
samles. Gert.

20 juli

Sebbe Als jubilæum: 20.07.2019. Kontakt Viggo

Uge 31

Sommertogt v Viggo, vist uge 31. Kontakt Viggo

??

Mulighed for sejlads m lokale vandrelaug.
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BESTYRELSEN pr. 25/1-2019
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
Karsten Kristensen, Søndermark 49, Rølling, 6200 Åbenrå
Tlf.: 21 78 72 82 .................................................... e-mail: karsten@frejabyrding.dk
Peter Juhl , Sillerup Skovvej 12, 6100 Haderslev
Tlf.: 40 57 12 25 ...................................................... e-mail: peter@frejabyrding.dk
Mikkel Nielsen
Tlf.: 20 93 55 00 ...................................................... e-mail: mikkel@frejabyrding.dk
Kontingenter for 2019 er:
Enkelt person:
375 kr.
Par:
600 kr.
Sæsonmedlemskab
100 kr.
Voksen over 18 år - gælder fra tegningsdagen og det pågældende år ud. Sejladserne
skal starte og slutte i Hejlsminde samme dag.
Egne børn under 18 sejler gratis med.
Medlemmers børnebørn: Forældre skal være
medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilladelse/fuldmagt.
Kontingent overføres til skibslagets konto:
Regnr.9743 kontonr.0390116020
Eller brug mobil Pay på: 60 49 90 85
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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