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Som det er sædvanen hver år var der blevet indkaldt til generalforsamling i
Skibslaget Sebbe Als.
Helt imod sædvane var der en del vedtægtsændringer på dagsordenen, så
det var med stor spænding vi begyndte at modtage tilmeldinger til
generalforsamlingen. Sidste år var vi 11, men vi kom over dette tal nogle
dage før generalforsamlingen. Så blev der averteret med Connys gode
suppe, og så skete der for alvor noget.
Da vi kom til dagen og folk var kommet måtte vi konstatere at der var 26
voksne og 4 børn – det var vist lang tid siden en generalforsamling havde
været så velbesøgt! Så et stort tak til Conny og hendes gode madlavning for
at få så mange til at dukke op!
Spøg til side – der kom folk fra nær og fjern, så det var fantastisk at se et så
stort fremmøde!
Referatet med diskussionerne
og beslutningerne blev behørigt
noteret af Katrine og er at finde
på hjemmesiden, men der blev
lagt ud med diverse
fremlæggelser i henhold til
vedtægterne, gode diskussioner,
forslag og spørgsmål.
Vedtægtsændringerne blev kørt
igennem på umanerlig smuk
manér af vores gode dirigent
Thor.
Til sidst blev den formelle del af
mødet rundet af med valg til
bestyrelse samt suppleanter.
Søren Juhl Møller afløste
Ekaterini Kriezi og Gitte Stein
afløste Benny Jørgensen.
Generalforsamlingen fik lov at
summe og småsludre lidt mens
bestyrelsen konstituerede sig, og
efter den nye bestyrelse blev
præsenteret var det tid til at
smage på maden som flere af
de tilstedeværende havde rejst
flere hundrede kilometer for at
få.

Der snakkes og spises til generalforsamlingen

Der blev spist, drukket, snakket,
leet og hygget, og omkring kl 8
var der tid til oprydning og
opbrud.

Jeg vil hermed sige et stort TAK
til Conny for god mad, TAK til Thor for god dirigering af forsamlingen, TAK til

Katrine for et godt referat, mange TAK til alle dem der deltog på
generalforsamlingen – fantastisk at så mange ville bruge tiden sammen med
andre skibslagsmedlemmer, og især tak til dem der kom langvejs fra!
Og sidst men ikke mindst TAK til Ekaterini og Benny for deres engagement i
bestyrelsesarbejdet i 2015. Må i have held med jeres nye forehavender i
2016!
Jeg ser frem til at arbejde godt sammen i den nye bestyrelse i 2016, og til
mange gode timer i godt skibslag med alle i Sebbe Als!

Skibslagshilsener,
Allan Jensen

Formandens beretning for 2015 på Generalforsamlingen:

Så er endnu et år gået; et år der har budt på mangt og meget.
Sebbe skulle have skiftet en planke og en springer inden hun kunne
søsættes. Arbejdet kom i gang lidt senere end forventet, og det gav en
del ret travle og lange arbejdsweekender på Nausten. Undervejs fk vi
hjælp af en udlært skibstømrer, og dette var nok godt nok da vi nok
havde haft lidt problemer med at nå det hvis vi selv skulle have gjort
det hele. Flere af vore gode venner fra andre skibslag kom også og
hjalp til, hvilket jo var rart da man så kunne få en snak om hvordan
andre skibslag gør.
Dog fik vi hende så sent i vandet at Rumregatta måtte droppes - en
skam, da det altid er en oplevelse at være afsted til dette. Men i vandet
kom hun, og efter en hurtig tur ud til bøjerne ved Nausten og tilbage
igen for at montere en manglende bolt kom hun ind til havnen.
Foråret gik også med at deltage i uddannelse; skibslaget har nu tre
ekstra medlemmer med Yachtskipper 3-uddannelsen. Men én ting er
papirkort at følge, noget andet et skib at styre, så vi fik arrangeret et par
skipperweekender hvor os med nye eller gamle Y3-papirer kunne få
prøvet at holde rorpinden, og andre medlemmer kunne prøve at være
besætning under varierende vejrforhold.
Året bød ikke på så mange foredrag som vi ellers plejer at holde; dette
er naturligvis en udfordring da det giver godt i kassen og udbreder
kendskabet til skibslaget.
Vi fik dog rigeligt at få tiden til at gå med; vi havde sat vore venner ved
Hjortspring og Nydam i stævne, og afholdt en åben fællesweekend ude
ved Sottrupskov. Her kom godt et par tusinde besøgende og så på
vore skibe og hørte om dem, så det var en virkelig travl men også
givende weekend. Det gav et godt beløb i en fælles kasse som den
nuværende bestyrelsen i Sebbe Als gerne vil bruge til at gentage
arrangementet med i 2016.
Vi gennemførte også et par andre arrangementer som vi plejer at være
med til - Kulturnatten i Sønderborg samt En historisk dag ved slottet i
Nordborg. Dog bød året ikke på så meget sejlads som planlagt;
sommertogtet med både Sebbe og Ottar måtte aflyses pga manglende

tilmeldinger, ligesom dagligdags sejlads var begrænset pga uheldigt
vejr og få deltagere. Året startede med stor tilslutning til
arbejdsweekenderne, men senere var der begrænset opbakning til
flere af årets arrangementer. Enkelte arrangementer blev gennemført
med et meget lille antal medlemmer, eller "gengangere" fra de andre
arrangementer.
Skibslaget Sebbe Als er medlemmernes skibslag; det er
medlemmernes ejendom og derfor også et samlingspunkt for fælles
interesse og lidenskab. Derfor havde bestyrelsen indkaldt skibslaget til
skibslagsmøde i december for at høre hvad der var interesse for og
hvad medlemmerne kunne tænke sig fremadrettet. Vi var en 20 stykker
der mødtes og fik en god diskussion; en diskussion der var med til at
fremhæve hvad der fik de fremmødte til at dukke op, og det er absolut
et håb at den kommende bestyrelse vil være med til at fremme
skibslagets vel gennem medlemmernes ønsker og dermed opbakning.
Jeg vil takke alle medlemmerne for deres engagement i 2015; må 2016
byde på mange gode oplevelser sammen!
-Allan Jensen

