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SKIBSLAGET SEBBE ALS

Generalforsamling
lørdag, den 17. januar 2015

Den årlige generalforsamling, i skibslaget Sebbe Als, blev afholdt i spejderhytten i Augustenborg,
hvor ideen om at bygge Sebbe Als jo startede i 1966 af en flok unge mennesker i korte bukser og
blåfrosne knæ. Klokken 16 rejste formanden sig op og "slau å æ klok´værk" og erklærede den 46.
ordinære generalforsamling for åben.
Pkt. 1

Valg af dirigent: Kurt Deutchbein blev valgt og kunne som det første meddele, at der
var fejl i dagsordenen og at vi derfor måtte indkalde til en ny generalforsamling eller
at de fremmødte på generalforsamlingen kunne beslutte at tilføje det manglende navn
som pga. en slåfejl ikke var kommet med på dagsordenen. Vi valgte det sidste og formanden fik skyndsomt og med røde kinder tilføjet Solvejs navn og at hun genopstiller
under pkt. 9 a. Efter denne nervepirrende begyndelse på generalforsamlingen kunne vi
fortsætte og gå til

Pkt. 2

Valg af referent: Peter Svendsen blev valgt og dirigenten gik straks videre til

Pkt. 3

Formandens beretning: som bringes herunder i sin helhed og total ucensoreret:
Året 2014 har været mit første år som formand for skibslaget. Et år med masser af
oplevelser, et år med godt med arbejde for skibslaget, og et år med en del aktiviteter i
skibslaget. I starten af året lovede jeg at vi skulle få vist hvad Sebbe Als er for enb
størrelse, så vi kan få flere interesserede i vor gamle dame, og jeg vil sige at vi har fået
gjort en del i dette, men mere om det senere.
På sejladsfronten blev Sebbe luftet på den gode måde til Romregatta i Flensborg. Med
kyndig håndtering af styreåren og et par velvalgte kommandoer fik Viggo Sebbe med
besætning til Flensborg og tilbage igen, og på Romregattaen blev det til en velfortjent
andenplads, hvilket resulterede i en flaske rom i fornuftig størrelse.
Til kulturnatten havde vi for første gang et offentlig arrangement med Nydam-båden,
hvor vi sammen kunne fremvise marineteknologi over flere århundreder. Hjemturen
foregik for stopfyldt skib og sejl, ingen vendinger og kun en frisk lille tordenbyge på
vej ind i havn til at ferske mandskabet af.
Der har været ikke mindre end 5 kommercielle arrangementer i år, så det har været
over al forventning, og vi har udelukkende fået positiv respons fra vore gæster, så det
kan meget vel tænkes, at de kommer igen en anbden gang, eller spreder rygter i
omliggende pastorater om, at det der med lidt tid sammen med Sebbe Als, det er ikke
så ringe endda.
Sebbe kom på langfart i sommers, da hun blev udlånt til Ladby i forbindelse med
reklame for det kommende Ladby-skib. Her blev Sebbe slæbt til Lundeborg, sejlede
for sejl til Kerteminde og slæbt tilbage til Augustenborg igen da det var tid til dette, og
vi fik nye gode venner i Ladbyskibslauget.

Oven i dette har Ottar været luftet en del på de (oftest) ugentlige småture ud på
fjorden, både med skibslagets folk og med interesserede gæster der lige skulle se hvad
det nu var for noget. Samt på Nordborg sø som vanligt.
En af de udfordringer vi har haft er manglen på skippere i skibslaget. I foråret kom der
lige to ekstra skippere på Ottar, og her til vinter er der fem personer der er startet på
yachtskipper 3-uddannelsen.
Så man kan vist godt påstå at der sker noget i skibslaget.
Men tilbage til - øge interessen for Sebbe Als.
Der er desværre to tendenser der går igen med årene; to tendenser som griber ind i
hinanden.
Den ene er at medlemstallet holder sig nogenlunde konstant. Der kommer nogle til, og
nogle går fra, men overordnet set er der ikke den store bevægelse; højst en svag,
nedadgående kurve.
Den anden er at vores skibe ganske enkelt sejler alt, alt for lidt. Vores årlige
romregatta er superfin, og der er også pænt med tilmeldinger til dette, men ud over
dette er det alt for sjældent vi får rusket op i muslingebankerne på siderne af især
Sebbe.
Kombinerer man de to ting, så tager det ikke længe at se sammenhængen mellem
dem: Mindre sejlads giver færre medlemmer giver mindre sejlads - og så videre.
Jeg vil nu bede om at man lige lukker øjnene et øjeblik og husker tilbage på en af de
ture man har været med på med Sebbe. Hører klukken af vand under vandlinien; solen
der varmer en i ansigtet og den lette brise der svaler en ned; duften af havvand og
tjære; de små, uendeligt ligegyldige og derfor uendelig vigtige hyggesnakke der hele
tiden er på skibet, mens man er på vej hen til et nyt sted - kendt eller ukendt - under
det store flotte sejl på Sebbe. Lige præcis dét er en af de ting vi alle har prøvet; lige
præcis dét er en af de ting som samler os, og lige præcis dét er det vi sammen skal
finde ud af hvordan vi kan gøre mere af - vise andre hvor fantastisk en oplevelse det
er.
Min opfordring til alle er - hjælp med at starte og prioritere arrangementer; hjælp med
at hive folk i kender med på nausten eller med ud at sejle; hjælp med at dele reklamer
for skibslaget ud til interesserede; hjælp med at komme med ideer til hvordan vi kan
udbrede kendskabet!
Personligt vil jeg lægge ud med at arrangere et mini-sommertogt med Ottar. Hvis jeg
når at få Yachtskipper 3-uddannelsen og passende sejlerfaring inden da, kan det ske
det bliver med Sebbe i stedet. Tanken indtil videre er Als rundt, men dette kan ændre
sig afhængigt af ønsker fra dem der vil med - og vindretningen.

Jeg vil sige at året der er gået har budt på en masse gode initiativer der kan lede os hen
i den rigtige retning; en stor TAK skal gå til alle dem der har været med til arrangementerne og arbejdsweekender i skibslaget og har støttet på forskellig vis, og også en
stor TAK til resten af bestyrelsen for den store indsats i hver især har ydet for Sebbe
Als i det forgangne år. Jeg ser frem til 2015 og hvad det bringer.
Efter denne flotte orale præstation, som blev godkendt med applaus, kunne dirigenten
gå videre til
Pkt. 4

Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår: Kassereren gennemgik
regnskabet som så fint ud. For første gang efter Sebbes renovering har vi nu et
overskud, hvilket skyldes, at vi i 2014 havde hele 5 arrangementer. Regnskabet med
Sebbes renovering er nu helt afsluttet. I regnskabet var der et restbeløb til en
revisorregning, som kommunen ikke ville betale, da vi fik pengene til renoveringen
udbetalt. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2014 og vi kunne gå
videre til

Pkt. 5

Budget for det følgende år: Den samme kasserer som i pkt. 4 gennemgik nu
budgettet for 2015. I budgettet er arrangementer igen sat til 3, ligesom der var sat
penge af til kursusudgifter (Yachtskipper 3), men ellers var der ikke de store udsving
ift. sidste år. Budgettet opererer med et lille overskud. Også budgettet blev godkendt
af generalforsamlingen og vi hastede videre til

Pkt. 6

Kontingent og leje: Medlemsstatus p.t. 16 aspiranter, 36 medlemmer, 9 støttemedlemmer samt 9 æresmedlemmer - af disse er 23 under 25 år. Generalforsamlingen
besluttede at bibeholde kontingenttaksterne fra sidste år, som er 300,- kr for medlemmer og 150,- kr aspiranter med en henstilling til den nye bestyrelse om, at vurdere
om nogle af aspiranterne evt. kan ophøjes i den hellige medlemsstand. Herefter var
der en kort diskussion vedrørende prisen på leje ved arrangementer, som endte med, at
generalforsamlingen gav bestyrelsen carte blanche til at sætte prisen på leje op eller
ned. Efter referenten havde hentet sig et krus øl, kunne dirigenten nu gå til

Pkt. 7

Forslag til kommende aktiviteter 2015: Af forslag var der følgende: fællesarrangementer med Nydam, deltagelse i vikingedage i Slesvig, sommertogt med
Sebbe og/eller Ottar, Romregatta. Herefter var ordet frit. Der var bred enighed om, at
fortsætte samarbejdet med Nydambåden og også gerne med Hjortspringbåden. Man
ville også gerne til Slesvig og romregatta. Med hensyn til sommertogt, var der forslag
om, at sommertogtet skulle gå til Barsøe og at man med øen som base lavede en
række til øvelsessejladser for de vordene Yachskippere. Stor tilslutning til dette
forslag. En stor udfordring til den kommende bestyrelse og medlemmerne at få disse
gode tiltag til at blive til noget. Efter denne omgang kunne dirigenten guide os videre
til

Pkt. 8

Indkomne forslag: Der var kommet et forslag fra bestyrelsen, som gik ud på, at
dagsorden og evt. ændringsforslag blev annonceret på hjemmesiden i stedet for, som
nu, at blive sendt med posten. Dette afstedkom en livlig debat om procedurer, om
Kølsvinet kunne bruges osv. osv. Enden på det hele blev, at bestyrelsen trak sit
forslag, idet den havde fået en masse nye gode input som den ville arbejde videre på

og så komme med et nyt forslag til næste generalforsamling. Med sved på panden
kunne dirigenten nu gå til
Pkt. 9

Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen: På tur afgår fra bestyrelsen
Ingrid Larvad (modtager ikke genvalg) og Solvej Christensen (modtager genvalg)
Nicole Møller "bon soir madame" blev valgt i stedet for Ingrid og Solvej blev
genvalgt - applaus til dette.
På tur afgår som suppleanter Nicole Møller (modtager genvalg) og Dean Grossmann
(modtager genvalg). Dean blev genvalgt og i stedet for Nicole (som blev valgt til
bestyrelsen), blev et nyt medlem Benny Jørgensen, valgt - også her med applaus.

Pkt. 10

Valg af revisor og revisorsuppleant: Her var der ingen slinger i valsen - the same
produce as every year - Ivan og Vilford blev genvalgt med applaus.

Pkt. 11

Valgt af medieudvalg: Ny (gammel) mand på banen, idet Steen Weile genindtræder i
medieudvalget. Allan Jensen og Peter Svendsen blev genvalgt.

Pkt. 12

Valg af webmaster: Anders Weile fra djæveløen (Sjælland) blev genvalgt med
applaus.
Herefter gik den nye bestyrelse ind i de frastødende gemakker for at konstituere sig og
dirigenten annoncerede øl, kaffe- og tissepause inden vi skulle til

Pkt. 13

Bestyrelseskonstituering: Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand Allan Jensen - Næstformand Ekaterini Kriezi - Kasserer Solvej Christensen
- Materialeforvalter Jørgen Tang Larsen - Sekretær Nicole Møller - 1. suppleant Dean
Grossmann - 2. suppleant Benny Jørgensen og nu kunne vi snart se en ende på det
hele idet dirigenten gik til sidste

Pkt. 14

Eventuelt: Følgende emner blev diskuteret under eventuelt. Der ønskes flere
aktiviteter omkring Ottar - der ønskes mere sejllads - alle kan sejle med Ottar, man
kan bare ringe og sige til. Husk der skal være en landskipper (som har navne og tlf.nr.
på de sejlende) - opfordring til at huske at bruge logbog - Benny har lavet en mobilapp. med praktiske oplysninger (erstatter ikke hjemmeside og facebookside). Opfordring til at spørge Palle Kalua om han evt. kan være behjælpelig med at sætte
planken i Sebbe - opfordring til at der bliver slået græs noget tiere på nausten.

Dette var hvad vi kunne holde til og dirigenten kunne dermed afslutte den 46. generalforsamling i
skibslaget Sebbe Als og takke gor nogenlunde ro og orden. Tilbage var kun at kaste sig over suppen
og vente på forårets komme.
med skibslagshilsen
Peter Svendsen referent

BESTYRELSEN:

SUPPLEANTER & UDVALG:

Formand
Allan Jensen tlf: 21444237
Louisegade 6. st.th.
6440 Augustenborg
Email: allan@sebbeals.dk

1. suppleant
Dean Grosmann tlf: 21426637
Langagervej 71
6100 Haderslev
Email: dean@sebbeals.dk

Næstformand
Ekaterini Kriezi tlf: 23363171
Redstedgade 13
6400 Sønderborg
Email: ekaterini@sebbeals.dk

2. Suppleant
Benny Jørgensen tlf: 21649964
Alslevej 5
6230 Rødekro
Email: benny@sebbeals.dk

Sekretær
Nicole Møller
Parkgade 8 tlf: 74471078
6440 Augustenborg
Email: nicole@sebbeals.dk

Kølsvin
Steen Weile tlf: 21444237
Notmark 23
6440 Augustenborg
Email: steen@sebbeals.dk

Kasserer
Solvej Christensen tlf: 21932727
Borgm. Andersensvej 17 1.th.
6400 Sønderborg
Email: solvej@sebbeals.dk

Kølsvin
Peter Svendsen tlf: 21358380
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Email: peter@sebbeals.dk

Materialeforvalter m/k
Jørgen Tang Larsen tlf: 27520897
Skovvænget 1
6440 Augustenborg
Email:jørgen@sebbeals.dk

Web-master
Anders Weile tlf: 32111411 & 31344833
Askevænget 23 st.th.
2830 Virum
Email: anders@sebbeals.dk

