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Siden sidst                                                                                                        
…har vi set regn og højvande i utrolige mængder – så 
meget, at vi fandt det betimeligt, at sikre Nausten med 
sandsække. Både sand og sække er anskaffet, men ikke 
forenet!! Det skal ske i nær fremtid, for når først vandet 
kommer, er det for sent. 
Årets første arbejdsdag gik med ”tøjring” af hældende 
skorsten til Naustens tagkonstruktion – så får vi se, hvem 
der er stærkest! 
Til årets vist eneste arbejdsweekend kom Katrine med 
knægt og efterskole kammerrat – tilsammen fik de renset 
skudens bund grundigt af + det meste indvendig. Kedde 
høvlede en åre (der ska være noget at knække på som-
mertogtet!) og Victor legede videre med skorsten. Knud 
lavede brænde, ordnede tovværk og fjernede rust fra 
værktøj. 
Sømmene i forskibets knæ blev vist ikke banket fast/
fornyet – AT HUSKE. 
 Victor fandt siden spor efter rotte. Matadormix gider de 
ikke æde, men gerne gryn! (ikke god reklame for matad-
ormix)!! Knud har siden været forbi med et par giftkasser. 
Kedde tog forleden en ”solotur” under Freja, hvor han 
sleb og primede det halve. Lyngborg har truet med lig-
nende soloaktioner. Om ellers jeg kan, er jeg også med. 
Sammen med vejret har ”Corona” stille og roligt reduceret 
arbejdsstyrken – håber vi får skuden klar til søsætning 
den 25. april alligevel…. Ud fra ovenstående, er der håb! 

Gert 

 

Referat fra generalforsamling 
1: valg af dirigent: Victor, valg af referent: Viggo 
 
2: Formandens beretning for 2019. 
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Takket være det gode fremmøde til arbejdsweekenderne, 
fik vi- både børn og voksne - lavet en masse, hygget os 
gevaldigt og blev fodret godt af vor faste kogekone –  
 
Freja blev sat i vandet sidst i april, ballastet, rigget og lå så 
ellers og småkedede sig i lange perioder. Vejret var os ik-
ke venligt stemt i år og det eneste den veltjærede ældre 
dame kunne foretage sig, var at leje den udvendige side af 
sin bund ud til alle, der manglede et sted at bo. Vores plan 
om at hjælpe hende af med ”lejerne” blev ikke fulgt, så da 
vi kom til optagning, fulgte der rigtig mange kilo ruer, mus-
linger og ”græs” med op! Ud over sommertogtet sejlede vi 
naturligvis de få aftener det var muligt. De sidste ture blev 
brugt til at træne alle de spøjse manøvrer, man nu kan la-
ve med et vikingeskib – Karsten er gået i ”skipperlære” og 
klarer den teoretiske del i løbet af vinteren. Inden var led-
sagebåden en tur på værft for at få renoveret søgelænder, 
efter nok et besøg af et vikingeskib, der tilfældigvis var lige 
i nærheden – håber damens behov for nærkontakt er 
dækket, for hun får ikke flere chancer. 
 
Afrigning med mere blev klaret, trods den fortsatte modvil-
je fra oven: En kombination af hård vind, voldsom strøm 
og vand fra oven i rå mængder, fik deltagerne presset i 
bund en gang eller to. Et lokalt forbud imod at gøre skibe 
rene på havnen, voldte lidt kvaler, men med støtte fra mil-
jøafdelingen i Kolding, lykkedes det hele – at vi så først fik 
højtryksrenser nr. tre til at virke og brækkede vognens 
trækstang på vej væk fra havnen, må vi tage på egen kap-
pe… 
Nu står fruen i Nausten, tømt og klar til at modtage den år-
lige omsorg, som ud over det vanlige er: omsømning af 
knæ m.m. i forskib og tætning af ”kærgårdstilsvinet” revne 
i bordgang i styrbords side… Hvis vi igen kan samles om 
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klargøringen, skal Freja nok komme i vandet i foråret 
2020 
En herlig slutning: Det ser ud til, at Thomas bøvler vide-
re med Skumsprøjten, da det ikke er lykkedes at finde 
en afløser – der må klappes, så det ka høres af Thomas 
og hans medhjælpende familie helt ovre på Sjæland! 

Gert 
Spørgsmål til beretning: 
Hans Jørgen spørger om den kommunale miljø-hjælp til 
rensning af bund – det var en besked om, at sådan 
rensning kunne foretages på pladsen!  
Beretningen godkendtes. 
 
3: Driftsregnskab og status:  
Kasserer Kedde aflægger regnskab. Regnskabet er re-
videret og godkendt af revisor. Det bliver det også af ge-
neralforsamlingen.  
Bemærkninger til regnskabet: det kniber lidt rigeligt 
med at få medlemmer til at betale kontingent. 
 
4: Kontingent  
Medlemsbidrag bidrag (§ 5): fastsættes uændret: enkelt 
person 375, ægtepar 600, sæsonmedlemskab 100. 
 
5: Valg til bestyrelsen:  
Karsten Kristensenn, Victor Pedersen, Viggo Jonasen 
genvælges som bestyrelsesmedlemmer, Doddy som 
suppleant. 
 
6: Valg af revisor og revisorsuppleant:  
Gert Jøhnk & hans J. Larsen. Genvalgt. 
 
7: Indkomne forslag:  
Forslag om fjernelse af en linie fra vedtægterne: be-
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stemmelse i § 6 ændres, så en sætning udgår: ”Turene 
skal udgå fra og slutte i Hejlsminde.” De andre skibs-
laugs medlemmer skal også kunne sejle med andre ste-
der fra!  
 
Tilslutning til, at årsplan indsættes i forbedret hjemme-
side – så folk kan se, hvornår aktiviteter er planlagt, og 
hvem der kan kontaktes om de enkelte. (Der ytres til-
fredshed med Thomas' forsatte indsats).  
 
Der organiseres fyldning af sandsække og passende til-
rettelægning af akutudrykning ved voldsomt højvande.  
 
8: Eventuelt:  
Vedligeholdelsesmanual:  
• Victor & formand tænker. Redningsflåde og/eller op-

pustelige veste:  
• formand & Victor tænker. Nye nøgler til naust er 

produceret: man kan ansøge hos formanden, hvis 
man vil kunne komme ind.  

• Naust-skorsten: Victor & Kristian tænker på beslag. 
Arbejdstirsdage kundgøres via SMS.  

• Ruth: ros til Doddy for facebook-indsats på hendes 
side. 

Konstituering efter generalforsamling: formand & kasse-
rer genvælges. 

Referent: Viggo 
 

Vedtægtsændring 

Følgende tekst erstatter tidligere tekst: 

”§ 6. Medlemsrettigheder og pligter 
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Medlemmerne er forpligtet til at overholde skibslagets 
love og leve op til dens formålsbestemmelse. 

Aktive medlemmer er altid berettiget til at sejle med Fre-
ja Byrding. 

Sæsonmedlemmer er berettiget til at sejle med Freja 
Byrding på endagsture fra medlemskabets tegning til 
udgangen af pågældende år. Ønskes flerdagsture, del-
tagelse i sommertogter, må man tegne ordinært med-
lemskab. 

Medlemmer af andre råsejlsriggede skibe er berettiget til 
at sejle endagsture med Freja Byrding, dog ikke som 
skipper. Deltagelse i sommertogter kræver ordinært 
medlemskab. 

Prisen på ovenstående findes på skibslagets hjemme-
side: www.frejabyrding.dk og i skibslagets blad Skum-
sprøjten. 

For alle gælder, at det til enhver tid gældende sejlads-
reglement skal overholdes. 

Medlemmerne er berettiget til at anvende Nausten i for-
bindelse med arbejde på Freja Byrding. Anden anven-
delse forelægges bestyrelsen.” 

 

Yderligere kommentar fra formanden: 

Da alle, der sejler sommertogt med Freja, skal være or-
dinære medlemmer i vores skibslag, gælder dette natur-
ligvis også for andre skibslag- både med- og uden rå - 
ikke kun for Sebbe Als. Altså kan vi kun medtage ind-
meldte medlemmer. 
”Sæson medlemskab” gælder ikke for sommertogter/
flerdagsture.  

http://www.frejabyrding.dk/
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Kontingent 

Tid til kontingent for 2020. 
Enkelt person   Kr. 375,- 
Par     Kr. 600,- 
Sæsonmedlemskab   Kr. 100,- 
 
Voksen over 18 år - gælder fra tegningsdagen og det 
pågældende år ud.  
 
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:60499086 
 

Kalender 

25. april Søsætning: Freja søsættes som nr. 2. Ved Nau-
sten kl. 8.00, så vi er klar.  

Efterfølgende rigges og ballastes hurtigst muligt. 

Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.             

tirsdage Sejlaftener bliver tirsdage + weekender om mand-
skab kan samles 
Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.              

Start maj Efterskole sejlads: Hvis Corona tiderne tillader 
dette. Kontaktperson er Viggo 

27. juni Karsten Kristensen  - sejllads. Kontakt Karsten  

Juli Sommertogt: Kontakt Viggo for mere information 
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BESTYRELSEN pr. 31/1-2020 
 
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.: 61 70 03 90  ....................................................... 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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, 4244 5178 efter kl. 18 helst. 

 

 

Kontingenter for 2020 er: 
Enkelt  person:  375 kr. 
Par:    600 kr. 
Sæsonmedlemskab  100 kr. 
Voksen over 18 år -  gælder fra tegningsda-
gen og det pågældende år ud.  
 
Egne børn under 18 sejler gratis med. 
Medlemmers børnebørn: Forældre skal være 

medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilla-
delse/fuldmagt. 

Kontingent overføres til skibslagets konto: 
Regnr.9743 kontonr.0390116020 
Eller brug mobil Pay på: 60 49 90 85 


