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Trisseord 

Generalforsamlingen 

Vi var nogle få, der kom til tiden, sagde ”mad-svend-inden” (Mads-
veninden) i Æ Kælder og resten kom som vi plejer kl. 19. Det lader til at hin 
Gartner, som slet ikke kom, havde klokket i klokkeslættet. Men gemytligt 
var det og både maver og langbordet blev fyldt inden den årlige 
”overhaling” af det gode skib Freja Byrdings gøren og laden i det forgange-
ne år. Dette endda selv om der var et vigtigt opgør i Spanien mellem Stolt-
Ulriks hold og nogle fra et andet sted i Verden på ”skærmen” i de fleste 
hjem. 

Det er nu finurligt, som vore dages vikinger har glemt, at TV ikke var en del 
af de gæve forgængeres liv og hverdag. Tænk jer blot, I som valgte at blive 
derhjemme: at både skipperlabskovsen og generalforsamlingen blev klaret 
således, at man kunne nå hjem og få anden have med i sig i seng. Gad vi-
de om det havde kunne lade sig gøre, uden næstformanden, Victors præg-
tige indsats?? 

Gert plejer at være rorgænger ved generalforsamlingerne; men i år fraveg 
han den velkendte sti, fordi han er ”gået i garnet” eller rettere sagt ”er ble-
vet nettet” - måske lidt for meget, for det siges at trivslen, har det skortet 
noget på, siden han var ”på bedding”. Gæve Gert du var savnet, ikke blot 
for din viden om Freja og om hendes mandskab/skabninger og folk af hun 
køn; men også fordi du ”ER” og altid er til stede, når det gælder Freja og 
hendes vé og vel. Gid helse må ramme dig, så du atter får samling på ”det 
hele”. 

Jeg selv lavede raww i Victors nøje afmålte tid pr/punkt, fordi jeg ikke lod 
mig spise af med ”at sådan var det bare” sidste år. Det gjaldt kontingentet. 
Nå da da da! Man var langt omkring før der kunne skaffes flertal for—-  se 
referatet. Og skël også lidt til Keddes fremlagte regnskab i samme ærinde.
— Dertil havde Vigo ønsker om børnebørns-gaster ombord—se også i det-
te i referatet. 

Endelig en tak til Mads-veninden for hendes venlige servering og de fyldte 
ølkander. 

Trissen 
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Siden sidst 

Har der både været julefrokost og generalforsamling. Frokosten blev gen-
nemført på vanlig gemytlig vis, med hele tre deltagere plus vore uundværli-
ge naboer – resten af den ellers trofaste flok var ramt af en blanding af ros-
kildesyge og influenza..det berettes, at den ny brændeovn havde miljøop-
stød, da den fik forbrændingsluft indeholdende store mængder gammel ost.                     
Generalforsamlingen var jeg heller ikke med til (Trisse Træls kryptiske be-
mærkninger ka skrives sammen til ”lyskebrokreperation”). Skulle ha været 
vældig gemytligt og yderst indbringende for vor slunkne guldbeholdning, 
jævnfør de nye kontingentsatser!                                
 
Skuden er der blevet arbejdet på de fleste tirsdagsaftener, og vi er nu så 
vidt, at hele rorsystemet snart er renoveret. Den sædvanlige årlige overha-
ling er vi knap så langt med – der resterer en del slibning og primning af nit-
ter, hele den store tjæresprøjtning, tjæring af rig og så videre. Når Sprøjtet 
her kommer ud, skulle vi gerne være meget længere..                              
 
Om vi så får hjælp af vor Gartner undervejs, vil vise sig, thi selv om han har 
lunet sig i Thailand med sin udkårne, er han slet ikke i topform. Det troede 
han ellers og kastede sig ud i en badmintonkamp, hvad han ikke skulle ha 
gjort. Han faldt og brækkede hoften – nu humper staklen rundt ved hjælp af 
stokke og med lange skruer i kadaveret. Håber han kommer sig hurtigt – og 
det gør han nok, for hans livssyn er ikke til stilstand!                                                           

Gert 
 
Vigtigt!                                                                     
Få nu betalt kontingent med det samme, så det ikke bliver glemt.  
De ny satser:   Enlig kr. 375  -  Par kr. 600.                                                         
Sæsonmedlemskab:  Voksen over 18 kr. 75.                                                 
Egne børn under 18 sejler gratis med.                                                    
Medlemmers børnebørn: Forælder skal være medlem/sæsonmedlem og gi-
ve skriftlig tilladelse.                                                                            
Skibslagets kontonr. 9743 – 0390116020                                                                            

Gert 
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ny rdgang (gutterne på billedet er bådebyggerne fra Årøsund).  
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Årsregnskab 2012 for Byrding Skibslaget 
 
Resultatopgørelse: 2012                  2011 
Indtægter: 
Kontingent (inkl. sæsonkont. 4.740) kr. 20.460,00  kr. 12.150,00 
Særlige arrangementer kr. 50.200,00      kr.   9.737,00 
Lokaletilskud kr. 16.538,45      kr. 16.340,55 
Indtægter i alt kr. 87.198,45       kr. 38.227,55 
 
Udgifter: 
Skib kr. 62.978,40   kr.   6.360,18 
Forsikringer kr. 16.837,12       kr. 17.845,09 
Drift af naust  kr.   6.144,73      kr.   4.417,53 
Kontorudgifter og porto kr.      782,00     kr.      651,00 
Generalforsamling m.m. kr.    2.210,00     kr.   2.501,00 
Udgifter i a kr.  88.952,25      kr. 31.774,80 
 
Årets underskud / overskud                     kr.  - 1.753,80    kr.+ 6.452,75 
                                               
Balance pr. 31.12.12 
 
Aktiver: 
 
Driftskonto                         kr. 25.544,93 
 
Passiver: 
 
Egenkapital pr. 31.12.11                           kr. 27.298,73 
Årets underskud kr.   1.753,80 
Egenkapital pr. 31.12.12 kr. 25.544,93 
 
Passiver i alt kr. 25.544,93 
 
Haderslev, den 14. januar 2013 
 
 Christian Christensen Gert Jøhnk 
 Kasserer Revisor       
 
Godkendt på generalforsamlingen d. 25. januar 2013 
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Referat fra generalforsamlingen d. 25..01.13. 
 
Ad 1:  Dirigent, Victor 
 
Ad 2:  Hans Jørgen oplæste beretning. Viggo redegjorde for sommertogt i 

ugerne 30 og 31. Interesserede kan henvises til Viggo og Skum-
sprøjten. Beretning godkendt. 

 
Ag 3:  Kedde gennemgår regnskab, der godkendes. 
 
Ad 4:  Kontingent 
 a. Tinas forslag – bortfaldet. 
          b. 350 pr person 
          c. 400 for enlige + 600 for ægtepar 
          d. Status quo 
          e. 375 for enlige + 600 for ægtepar 
 
 Punktet ”e” er vedtaget. 
 Kontingent:  375 kr. enlige + 600 kr. ægtepar 
                       Børn op til 18 år er gratis. 
 
Ad 5:  Genvalg – Gert, Jan og Kedde. 
 
Ad 6:  Genvalg – Jøhnk og Jensen. 
 
Ad 7:  Bortfaldet, delvis 
 Ombordværende medlemmers børnebørn under 18 år kan sejle 

med, hvis forældrene har givet deres samtykke og er medlem/
sæsonmedlem.                           

 
Ad 8:  17.08.13 søsætning af Nydambåden.  

Anners P Dahl, Referant 

Kalender 

20. april Søsætning/rigning fra morgenstunden. Indtil da arbejdes 
på Freja tirsdag aften. 

Tirsdage…. Tirsdags sejladser så såre skuden er klar.  

9. maj - 12. 
maj  

Romregatta – om der ellers er besætning. 
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18. – 20. maj  Sebbe Als dansk-tysk pinsetræf i Augustenborg – 
Ragne fra Flensborg og Sigyn fra Kappeln kommer. 
Der ud over er Hjortespring lauget, Nydamfolket og 
Freja inviteret. Der er lagt foreløbigt program med an-
komst fredag med spisning kl. 19. Lørdag; samling i 
Augustenborg havn, frokost på stranden, leg på vandet 
og vikingeparty om aftenen. Søndag; besøg på Nydam-
værfter ad vandvejen og stor afslutningsfest om afte-
nen. Mandag; oprydning og afgang hjemover.  
Er der én, der kunne tænke sig at stå for deltagelse 
i ovenstående? Meld ind hurtigt, så vi ved om vi 
skal sende Freja sydpå i pinsen. 

22. juni 
(lørdag) fra kl. 
10 – 16  

”Fjordens Dag” i Kolding Vi er meldt til og bliver må-
ske nødt til at sejle derop allerede fredag (Lillebælt i 
modstrøm er en tidskrævende størrelse). Om vi skal 
sejle hjem lørdag eller søndag, eller måske blive i Kol-
ding til et par tirsdagssejladser, må tiden vise. Men del-
tage skal vi, så meld til så hurtigt som muligt. 

20. og 21. juli  Lundeborg Jernaldermarked. Vi skal på vanlig vis af 
sted – slæbeholdet forstås – torsdag eller meget tidligt 
fredag. Øvrige besætning kommer fredag aften eller 
lørdag formiddag in den kl.10.            Jeg vil være tak-
nemmelig om alle interesserede vil melde til så hurtigt 
som muligt.  

Uge 30 Sommertogt fra Lundeborg. Viggo har i støbeskeen 
at starte sommertogt fra Lundeborg (afgang søndag 
aften eller mandag morgen). Viggo har i støbeskeen at 
starte sommertogt fra Lundeborg (uge 30). Varighed en 
eller to uger. Kontakt Viggo. 

17. august 
(lørdag) 

Nydambåden søsættes.  Vi skal ha samlet en besæt-
ning og derned. Meld til. 
Pålidelighedsløbet gætter jeg på afvikles lørdag den 
21. september. Vi skal selvfølgelig ud at slå rekorden 
fra sidste år, hvor vi havde en tidsforskel på kun syv 
sekunder på de to gennemsejlinger af trekantbanen. 

27. december,  Julefrokost—en fredag, må vi hellere se om vi kan 
blive mere end tre + naboer til julefrokost i Nausten!                               

?? Ungdomstur. Ikke noget endnu, måske en weekend. 
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BESTYRELSEN pr. 25/1-2013 
 
Formand  
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, 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 
 
Karsten Kristensen, Søndermark 49, Røllig, 6200 Åbenrå 
Tlf. 21 78 72 82 ......................................... e-mail: karsten@frejabyrding.dk 
 
Jan Christensen 
Tlf.: 22 57 42 77 ................................................e-mail: jan@frejabyrding.dk 
 
Mikkel Nielsen 
Tlf.: 20 93 55 00 .......................................... e-mail: mikkel@frejabyrding.dk 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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. 

Kontingenter for 2013 er: 
Enkelt person:  375 kr. 
Par:    600 kr. 
Sæsonmedlemskab  75 kr. 
(Voksen over 18 år) - gælder fra teg-
ningsdagen og det pågældende år ud. 
 
Egne børn under 18 sejler gratis med.                                                    
Medlemmers børnebørn: Forælder skal 
være medlem/sæsonmedlem og give 
skriftlig tilladelse.                                                                            


