Kølsvinet

Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg
Nr. 1 Februar 2011

Så er Sebbe færdig og ligger med 75 meter
nye planker og venter på foråret!

www.sebbeals.dk

Arrangement			
		

Tid			

Ansvarlig

Søsætning af Ottar + Bro		

Påskelejr		

Åben

Søsætning af Sebbe		

uge 16			

Renoveringsholdet

Officiel søsætning af Sebbe

Lørdag 14. maj		

Renoveringsholdet		

Romregatta			

2 juni - 5. juni		

Conny + Viggo

Midsommer arrangement		

Lørdag 25. juni		

Conny

Sommertogt			

juli			

Conny + Katrine?

En søndag på Als			

21. August		

Steen

En søndag på søen		

6. August		

Conny + Kim

Kulturnat Sønderborg		

19. August		

Conny + Knud

For yderlige informationer - følg med på hjemmesiden.
Arbejdsopgaver
Det er svært at lave en konkret arbejdsplan da mange af opgaverne afhænger af vejret,
men her er nogle af de ting vi skal have lavet:
- Sebbe skal have linolie/tjære på de nye planker (når vejret tillader det)
- Sebbe skal have primer (når linolie/tjære er tørt)
- Sebbe skal males og have bundmaling (når det andet er tørt)
- Sebbe skal have udskiftet stråkøl.
- Sebbe Skal søsættes og lægges på plads.
- Sebbe skal rigges.
- Ottar skal have monteret slidtræ agter på bordkanten.
- Ottar skal skrabes og males.
- Ottar skal søsætter og rigges.
- Bropæle skal bankes i og broen lægges ud.
Det er på grund af vejret, vanskeligt at sætte tider på, men så snart vi har et overblik vil
det komme på nettet.
Lad os få en ordentlig påskelejr! - vi kommer med et program og håber så mange som
muligt vil være sammen med os.
Skibslagshilsen
Steen

Kontingent
Vedlagt et girokort til årets kontingentbetaling. Du kan også benytte vor bankkonto:
9570 16810959. Kontingentet bedes inbetalt senest 15. april 2011.

Skibslagets ordinære generalforsamling fandt sted lørdag,
den 15. januar i det herrens år 2011.
Indrømmet – vi kunne have været flere, men en trofast skare trodsede X-faktor i fjernsynet og mødte op i bådelaugets klubhus på havnen i Augustenborg. Dagsorden som
følger:
Valg af dirigent: Kurt Deutchbein blev valgt til at styre Æ Klokværk og kunne konstatere
at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og kunne begynde.
Peter Svendsen blev valgt som referent.
Herefter aflagde formanden sin beretning – læs denne smukke og gribende beretning i
sin helhed andetsteds på vores hjemmeside. Beretningen blev godkendt med applaus.
Driftsregnskab og status for det forløbne år ser på papiret lidt voldsomt ud, men det
skyldes først og fremmest Sebbes renovering. Vi kommer dog ud af det, uden den
store gæld. Nogle af de indsamlede penge, kommer først til udbetaling, når skibet
bliver meldt klart. Drifts-regnskabet blev herefter godkendt.
Budgettet for 2011 viser et underskud på 20.000 kr. hvilket skyldes der kom lidt ekstra
reparation af Sebbe, da først de begyndte at pille i hende. Til gengæld har vi nu et skib,
der er fit for fight og bestyrelsen vil søge om ekstra penge for at få dette underskud financeret. Flere medlemmer kom også med forskellige input vedrørende arrangementer
som kan hjælpe lidt på økonomien. Budgettet blev herefter godkendt.
Kontingentet blev fastsat til at være uændret. Det vil sige:
		

300,- kr. for medlemmer og 150,- kr. for aspiranter.

Der opfordres til at få betalt så hurtigt som muligt a.h.t. økonomien.
Inden dette punkt blev der dømt 5 min. pause for at se om det endnu regnede.
Vedr. aktiviteter. Vi er så småt ved at få forespørgsler om arrangementer. Formanden
opfordrede medlemmerne til at byde ind med arrangementer. Samme formand ser
vores søsætning af Sebbe, efter endt restaurering, som en oplagt mulighed for noget
P.R. For udover arrangementer, vil medlemstilgang være en vigtig ting i 2011. Dette
medførte en livlig debat. Her et lille uddrag: Kurt: Hvad med en mailingsliste for folk

som er interesseret i at deltage i diverse arrangementer. Conni: Hvad med en tættere
kontakt med turist-kontoret. Hans: Når vi nu har et topklargjort skib, hvorfor så ikke få
sejlet en masse med medlemmerne og hygge os med det. Konklusionen blev at det
var vigtigst med nogle få arrangementer, der gav kassen og så ellers få sejlet med
medlemmerne samt at få så meget gang i det lokale som muligt.
Da der ikke var indkommet nogen forslag, slap vi nemt over dette punkt.
Valg til bestyrelsen. På tur afgår: Knud Møller og Nicole Møller. Ingen af disse ønsker
genvalg. Herudover består bestyrelsen af: Conni Rick, Steen Weile, og Jens Peter
Borup Østergaard. Følgende kandidater blev af generalforsamlingen foreslået til den
nye bestyrelse: Solvej Christensen, Ingrid Larvad og Dennis Thomsen. Solvej og Ingrid
blev valgt. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Generalforsamlingen foreslog følgende
kandidater: Dennis Thomsen, Sylvie Weile, Kurt Deuchbein og Peter Svendsen. De
3 første sagde pænt ja tak, mens Svendsen ligeså pænt sagde nej tak. Herefter blev
Dennis, Sylvie og Kurt valgt til suppleanter.
Valg af revisor og suppl. Wilford Hansen og Ivan Lorenzen blev genvalgt.
Valg af medieudvalg. Steen Weile, Peter Svendsen og Allan Jensen blev genvalgt.
Valg af webmaster. Anders Weile blev genvalgt.
Eventuelt. Debatten om aktiviteter fortsatte. Der er aktuelt planer om: Søsætning, Romregatta, Sommertogt, div. Arrangementer samt kulturnat 2011. Bestyrelsen arbejder
videre med sagerne. Herefter opfordrede generalforsamlingen den nye bestyrelse til at
konstituere sig og der blev 10. min. pause mens det foregik.
Den nye bestyrelse konstituerede sig som følger:
Formand
Næstformand		
Kasserer
Sekretær
Materialeforvalter

Steen Weile
Jens Peter B. Ø.
Solvej Christensen
Conni Rick
Ingrid Larvad

1. Suppleant
2. Suppleant
3. Suppleant

Dennis Thomsen
Sylvie Weile
Kurt Deuchbein

Efter denne konstituering fortsatte generalforsamlingen med pkt. 12 – Eventuelt. Kurt
opfordrede bestyrelsen til at lave en masse aktiviteter for medlemmerne. Formanden
enig i dette, men vil også se på om evt. arrangementer kan impliceres i dette. Hans
opfordrede bestyrelsen til, at når nu skibet var på land, at få malet Sebbes bund med
den nye lovlige bundmaling.
Dette var hvad vi kunne mande os op til så Kurt Slau å æ klokværk og takkede generalforsamlingen for god ro og orden og hermed var den årlige generalforsamling i
Skibslaget Sebbe Als til ende.

Bagefter var der dejlig gullaschsuppe a la Conni, og jeg siger jer – den findes ikke
bedre hos MOU.
Sluttelig var der en lille trofast skare
som gik på kro, men det tilhører
privatlivets fred.
Med skibslagshilsen
Peter Svendsen

Formandsberetning 2010
Det blev et noget specielt år – uden Sebbe, men der skete alligevel meget, hvilket vor
hjemmeside vidner om.
Det lykkedes at få samlet penge til Sebbes renovering via fondsansøgninger, selv om
det ikke var let. Man kan ikke bare sende en standard ansøgning, næh, man skal bruge
de enkelte fondes skemaer på deres hjemmeside og det kan tage timer at udfylde bare
en enkelt. På trods af mange afslag med henvisning til krisen, kom vi i hus og i august
blev skibet afhentet i Augustenborg og kørt til NTH baadværft i Asserballeskov. Træet
kom hjem og byggeriet startede. Vi var 2 der var udpeget af bestyrelsen der besøgte
baadbyggeren 1 – 2 gange i ugen i hele byggeperioden.
Det var planen at skibet skulle være færdigt 1. december, men det er som med gamle
huse, der dukker altid noget uforudset op så skibet er først blevet helt færdigt med en
måneds forsinkelse.
Og hvad så nu? Bestyrelsen har lavet en skriftlig aftale med bådbyggeren om at skibet
kan blive liggende og først blive leveret og søsat til foråret. Vi får samtidig adgang til at
montere stråkølen samt male skibet der står i et stort telt, så det er ikke så dårligt.
Og hvad betyder det så? Jo at vi kan starte med at planlægge en officiel søsætningsfest samt årets sejladser der nok vil starte med Romregattaen. Vi har også allerede forespørgsler på 3 arrangementer så det tegner godt. Sct hans vil også være en aktivitet
sammen med de andre skibe.
Og hvad skete der så i 2010? Ottar blev gjort klar og søsat, bropælene der var blevet
taget af isen blev banket i og broen udlagt i kort udgave. Vi havde et par kommercielle arrangementer på nausten med Ottar, der var en kanindåb, en tur til Katholm, et
lille sommertogt og så diverse småsejladser i fjorden samt kulturnat i Sønderborg og
”En søndag på Als” og så var der lige sct. Hans på nausten sammen med Nydam og
Hjortspring. Vi havde selvfølgelig også en hel del ”socialt samvær” på nausten.
DR var også forbi og filmede til en serie om de danske kyster, dette vil blive vist i

foråret. I december var der en stor artikel i Flensburger tagesblat om renoveringen af
Sebbe og om skibslaget.
Vi fik også en ny skipper til Ottar idet Dennis erhvervede bådførersertifikatet og efterfølgende er blevet udnævnt til korttursskipper – 2011 byder sikkert på langtursskipper.
En løbende udfordring er medlemmer. Vil vi øge vort aktivitetsniveau skal der flere aktive til. For at vi kan få flere nye med skal vi sørge for at øge kendskabet til skibslaget
samt at komme med nogle gode tilbud om ture og oplevelser. Vor hjemmeside er et af
værktøjerne og den bliver virkelig brugt af mange, også uden for skibslaget, om kort tid
runder vi 45.000 hits siden siden blev lanceret i nyt layout for ca. 4 år siden.
En stor åben søsætning kan også være noget der kan øge kendskabet til os.
To bestyrelsesmedlemmer (Nicole – kasserer og Knud – næstformand) har valgt ikke
at genopstille til bestyrelsen. Jeg vil rette en stor tak til dem for deres indsat og håber
meget at de fortsætter aktivt i skibslaget. (applaus)
Jeg vil slutte af med at takke de aktive medlemmer for deres indsat gennem året og
opfordre alle til at være med i 2011.
Steen Weile
Formand

Vinteren havde lagt sig masivt i Augustenborg fjord - nu er den væk
og snart er der plads til Sebbe

Arbejde på nausten
Der var indkaldt til arbejde på nausten før generalforsamlingen. En meget lille sej flok
troppede op midt i vinterkulden og det var ikke så ringe for isen var ved at tage vore
pæle - godt nok var de bundet fast, meeeen, for en sikkerheds skyld!
Der var en der pillede pæle op og så var der ham der altid laver noget andet. Han
havde i år medbragt et lille tryllenummer - “Den svævende fynbo” og indrømmet, som
det ses på billedet er han ret god til det. Meget kan lade sig gøre når man har den rette
tro. Selvsamme person faldt i vandet fra Sebbe for nogle år siden. Der skulle kyles
noget tovværk i land og det gjorde han med sådan en kraft at han selv røg med ud
over skibssiden. Da han var i luften - vandret med vandoverfladen stoppede han op et
øjeblik og tænkte sig om. Han blev dog enig med sig selv og de højere magter at det
var planen at han skulle være våd og så faldt han først i. Pausen han havde i luften var
desværre ikke lang nok til at jeg kunne nå at få kameraet frem.
Der blev puslet om nogle af Ottars årer og fejet tang ud efter højvandet. Så strøg vi et
par stykker til bestyrelsesmøde og sidste mand lukkede og slukkede.
En stille og rolig og hyggelig dag.
Skibslagshilsen
Steen

E-mail adresser efterlyses
Det kan være svært at fange alle på telefon og bare lægge informationer på hjemmesiden er heller ikke altid den bedste løsning.
Vi vil derfor gerne have sammensat en E-mail liste så vi kan sende hurtige beskeder ud
om nye ting, ændringer og så lige for at huske folk på at der sker noget.
Jeg vil derfor gerne hvis du vil sende din E-mail adresse til undertegnede, så kommer
du på listen og vil løbende blive orienteret.
Hilsen
Steen Weile
steen@sebbeals.dk

Vi kan selvsagt også bruge den specielle brevmåge (postus maagus) fra Augustenborg.

Husk at melde adresseændringer
Vi oplever, hver gang vi udsender noget, at folk er flyttet. Nogen gange er adressen
med andre gange står adressaten som ubekendt.
Det må jo være interessandt for medlemmer at få post, men det kræver selvsagt at
vi kender adressen. Det
lykkes nogle gange at
spore dem der er “blevet
væk” gennem krak, andre dukker så pludselig
op igen.
Gør det lettere for
bestyrelsen og posten at
finde Jer.
Hilsen
Steen

Formandens hjørne
Så er generalforsamlingen overstået og der er sammensat en ny bestyrelse. Den gamle bestyrelse virkede fint og vi havde mange gode, konstruktive og hyggelige møder.
Den nye bestyrelse har holdt det første møde, det er også en bestyrelse der kan
snakke sammen og løfte i flok. Sidste år indførte vi flere nye ting omkring bestyrelsesmøderne. Vi starter klokken 18.00 med spisen (det går på omgang) og så holder
vi ellers mødet. Vi har også taget alle 3 suppleanter med, de har selvfølgelig ikke
stemmeret når alle 5 bestyrelsesmedlemmer er mødt, men idet vi sidste år snakkede
os frem til resultaterne var der slet ingen afstemninger så i prakses har vi en 8 mands
bestyrelse, det gør det noget lettere.
Året 2011 byder på meget. Vi har haft 3 forespørgsler som vi af praktiske årsager måtte
sige nej til, vi har de aktiviteter vi selv skal have gennemført og mere kommer sikkert til.
Arbejdsmæssigt er der nogle ting vi skal have lavet, som det fremgår af planen, men
det er noget vi kan klare.
Helligdagene ligger sent i år, hvilket betyder at det er nok er noget varmere end normalt. Det ville være rigtig fint hvis vi kunne få arrangeret en rigtig god påskelejr over
2 - 3 dage så vi kunne mødet med dem der kommer langvejs fra, det kommer vi tilbage
til for til den tid skal Ottar gerne i vandet og så kan men jo sejle.
På grund af forhøjet porto samt trykke omkostninger sender vi kun Kølsvinet ud 2
gange om året, men vi skulle gerne have lidt mere gang i de små artikler fra arbejdsweekender og ture som lægges på vor hjemmeside og den skal jeg lige sige der er
gang i. Vi har rundet 45.000 hits og der er mange besøg.
Og så en lille bøn. Kære skibslagsmedlemmer, få støvet busseronnen af og kom og
vær med - i år har vi igen to skibe!
Vi har endnu ikke fået besked om hvornår programmet “De Danske kyster” udsendes.
Der er 6 programmer og vi er med i det ene.
Hilsen
Steen Weile
Roningen af Ottar gik vist ikke så godt - både film- og lydmand tager sig til hovedet!

Vikingeby i Slesvig
Hedeby (Haithabu) og vikinge-museet er kendt af de fleste. At vikingegruppen Opin
Skjold også huserer her er nok også bekendt af en del. Det nye skud på stammen er
en vikingeby der ligger ned til Noret i nærheden af museet. Det kan varmt anbefales at
tage en dagstur til Slesvig - Det Gamle Danmark.

Der ligger ikke bare en vikingeby, den er
også befolket i bedste vikingestil. Der spindes, laves mad, væves og så bliver de små
vikingebørn passet.
Skibslagshilsen
Steen

Bestyrelsen

Udvalg

Formand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Kølsvinsredaktion
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Næstformand
Jens Peter B. Østergaard
Bispeparken 54
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 23201244
jenspeter@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 21358390
svendsen@sebbeals.dk

Kasserer
Solvej Christensen
Midtkobbel 71
6440 Augustenborg
Tlf. 21932727
solvej@sebbeals.dk
Sekretær / aktiviteter
Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. 28772892
conni@sebbeals.dk

Allan Jensen
Østerbyvej 13
Kegnæs
6470 Skovby
Tlf. 74420110
allan@sebbeals.dk
Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3th.
2200 København N
Tlf. 32111411 / 31344833
anders@sebbeals.dk

Materialeforvalter
Ingrid Larvad
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 31587915
ingrid@sebbeals.dk

Efterlysning - redningsveste
Ved gennemgang af vort materiel har vi konstateret at der mangler 5 blå og en rød
redningsvest.
Skulle der være nogen der ved en fejl har fået en med hjem vil vi gerne have den
tilbage så vi kan få den checket før årets sejladser.
Hilsen
Steen

For nogle få måneder siden så Sebbe således ud - se nu forsiden!

