Kølsvinet

Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg
Nr. 1, Februar 2009

Første arbejdsweekend
januar 2009
Indenfor ligger Sebbe

www.sebbeals.dk

Formandens hjørne
Så fik vi gennemført den første generalforsamling med mig som formand, det var
rart, at se så mange medlemmer møde op, også “Gamle” medlemmer viste interesse for vort skibslag.
På baggrund af bestyrelsens beretning, var der en god debat, der vistes stor interesse for at give en hjælpende hånd.
Sebbe skal være klar til søsætningen d. 2.maj, men,der er stadigvæk arbejde der
skal gøres. Dette fremgår også af artiklen her i kølsvinet. Det er derfor et stort
ønske, hvis flere ville møde op til arbejds week-end.
Vikingesibslaget Sebbe Als fylder fyrre år i år, Sebbe er således den ældste
selvbyggede kopi af et vikingeskib i Danmark, der er bygget af frivillige, det skal
fejres. Dagen er d. 20 juni Kl.14.00 på Nausten.
Sebbe Ottar og Fie sejles fra dæmningen til Nausten, ombord er en række særligt
indbudte personer. Derefter er der reception og åbent hus på nausten, hvor der vil
være taler musik og lidt godt til ganen.
Om aftenen er der fest på Nausten med spisning musik dans og leg til ud på de
lyse timer. Dem der ønsker, at deltage i dette arrangement skal, senest d. 15. maj
tilmelde sig hos, formanden for festudvalget Conny Rick.
Tlf. og mail findes andet sted i bladet.
Arbejdet med at finde udvej for en total renovering af Sebbe er gået igang, renoveringen skal gennemføres inden for de næste par år. I erkendelse af, at vi ikke
magter opgaven, udført på frivillig basis, har vi i bestyrelsen besluttet at søge
midler til at få arbejdet udført af profesionelle skibsbyggere.
Sammen med bestyrelsen glæder jeg mig til, den kommende sejler sæsson,
med Romregatta, Sommertogt og Kultur natten som de vigtigste begivenheder.
Da skriftlige udsendelser til medlemmer er dyre bedes man orientere sig via vore
hjemmeside.
Jeg ønsker alle en god sejler sæsson.
Knud Nicolai Møller
formand

Aktivitetsplan 2009
7. - 8. Marts
21. - 22. Marts
9. - 10. april
		
18. 19. April
2. Maj		
21. - 24. Maj
16. Juni		
20. Juni		
Juli		
August		
16. August
September

Arbejde på nausten
Arbejde på nausten
Påske arbejdslejr
Søsætning af Ottar
Arbejde på nausten
Søsætning (Sebbe)
Romregatta (Sebbe)			
Peter Svendsen
Fjordsejlads - koncert (Sebbe)
Jubilæum
Sommertogt (Sebbe)
Kanindåb - roklubben (Ottar)
Fjordsejlads - en søndag på Als (Sebbe)
Optagning af skib (Sebbe)

Arbejdsweekenderne starter på nausten kl. 09.00. Mød op og vær med - jo flere vi
er - des sjovere er det.

Arbejdsopgaver
- Maling af nausten (udvendig)
- Pyntebrædder monteres på naustens rem (udvendig)
- udskiftning af stråkøl (Sebbe)
- Udskiftning af nagler
- Lasker / forstærkninger
- Maling af skib
- Væg ved skorsten svummes og kalkes
- Toiletbygning
- Maling af bullhus
- Ottar tættes
- Ottar males
Det ser voldsomt ud, men en del af opgaverne er igang og delvis færdige. Bliver
nok omkring opgaverne er der ikke noget problem i at nå det. Opgaver er sat i
vilkårlig rækkefølge

Sebbe 40 års jubilæum
2009 - for 40 år siden blev Sebbe søsat!
Danmark ældste originalbyggede vikingeskibskopi
- Danmarks ældste skibslag - den første kopi
af vrag 5. Det skal fejres!

Invitation til skibslagets medlemmer
- samt andre skibslag

Du inviteres hermed til at deltage i Sebbe´s jubilæumsfest
- se programmet. Vi håber du vil tage imod denne invitation
- (det er den eneste mulighed for at fejre hendes 40 års jubilum
- du får ikke en chance til). Invitationen gælder også medlemmer
af andre skibslag der vil deltage på ligefod med Sebbe medlemmer.
De øvrige skibslag må meget gerne medbringe deres skib/ komme sejlende.
Der er sat 2 kokke på at tilberede en festmenu - det bliver spændende.
Prisen er en hundredkrone seddel og drikkevarer kan organiseres til fornuftige
priser.
Men af hensyn til maden er det vigtigt at vi får din tilmelding med antal personer
senest d. 15 maj!
Kontakt conny: tlf. :
E-mail:			

28772892

conni@sebbeals.dk

Jubilæumsprogram
13.30
		
		
14.00
		
		
		
16.00
18.00

Vi mødes på dæmningen og sejler skibene ud til
nausten. Kørsel ned til nausten vil være mulig, men
parkeringspladsen er begrænset.
Velkomst og tale samt almindelig hygge. Der vil blive
serveret lidt spiseligt og der vil være drikkevarer til.
Der vil nok være lidt taler samt evt. lidt musik.
(Åbent hus).
Det officielle arrangement slutter.
Skibslaget og VIP holder fest i nausten.

Jubilæumsudvalget
Conny Rick			
Louisegade 9			
6440 Augustenborg		
Tlf.
28772892		

			

Freja			
Østerbyvej 13		
Kegnæs		
6470 Skovby		
Tlf. 74420110

Solvej Christensen
Kettingvej 19
6440 Augustenborg
Tlf. 35130819

E-mail adresser - hold dig orienteret
Vi vil meget gerne sende informationer ud til medlemmerne via E-mail og det gør
vi i dag - dog kun til dem vi har adresser på. Vi vil opfordre dig til at sende din Email til kim@sebbeals.dk.
Udsendelsen vil ske med såkaldt blind copy - dvs. din adresse dukker ikke op
uden for skibslaget og vil derfor ikke give adgang til spam-mails.

Kontingent 2009
Kontingent for året bedes indbetalt senest 1. april 2009
Kassereren anmoder venligst medlemmer og aspiranter til at betale til tiden, da
det er et stort arbejde at følge op på restancer og udsendelse af rykkere - hjælp
kassereren.

Hjemmesiden - følg med!
Som bekendt udsendes Kølsvinet
af sparehensyn, kun 2 gange om
året. Men hjemmesiden lever og vi
har rundet de 31.000 hits. Følg med
i hvad der sker og kom gerne med
indlæg/ beretninger.

www.sebbeals.dk

Før søsætningen i 1969. Skibet
får den sidste test af riggen.
I baggrunden ses Prebens volvo
amazon - det er ligesom skibet
kvalitet og en del af dem lever
endnu.

Referat fra den ordinære generalforsamling
Lørdag den 14. januar 2009

Dagsorden iflg. Vedtægterne.
1.Valg af dirrigent:
Jens Peter valgt til ordstyrer.
2.Valg af referent:
Kim valgt til referent.
3.Formanden aflægger beretning:
Lidt af de sædvanelige rettelser og småkommentarer.
Viggo melder klar til næste Romregatta. Han forhandler med Søfartsstyrelsen for
Vikingeskibsforeningen. De har nogen underlige ideer,f.eks. vil de have 50 cm
fribord...i et vikingeskib?
Formanden opfordrer til at tage Fie med på langture - det gir ingen mening at ro
som gale mod vinden.
Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af driftsregnskab og status for det forløbne år:
Kasseren har fremlagt regnskabet. Revisorerne har godkendt det, og alle bilag
står til rådighed.
Viggo er bekymret over at forplejningsudgiften er halveret - folket æder ikke nok.
Peter Dahl ærger sig over renteindtægten. Mener vores konti kunne give mere foreslår forhandlinger med bankerne. Betaler vi for mange pælepenge, eller kan vi
få en discount som ‘reklame’ for havnen? (Kassereren har - uden resultat - prøvet
at få nedslag i beløbet). Falck er temmelig dyr - kan vi få dem lidt billigere? (Falckfonden)
Allan Jensen er i tvivl om hvad Falck egentlig leverer. Kassereren forklarer hvordan Falck og bankerne hænger sammen.
Formanden vil arbejde videre med besparelser etc.
5. Budget for 2009:
Nicole har fremlagt budgettet.
Allan er i tvivl om vi skal godkende budgettet - skal vi ikke!
6.Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen ønsker kontingentet uændret. Conni begrunder med at det ikke er en
god idé, når vi ikke kender fremtiden, og derfor ikke ved om det er nødvendigt.
P.T. er det unødvendigt.
Satsen er fortsat: støtter (passive) & aspiranter 125,- aktive medlemmer 250,- pr.
år. - Vedtaget.
7.Aktiviteter og Jubilæum:
Formand fremlægger.
Aktivitetsniveau skal bibeholdes. Sommertogt er ikke helt på plads. Romregattaen
er OK - Viggo er skipper. Peter Svendsen fortæller at der kommer nogen ekstra
‘gamle’ i jubilæumsåret. Der er allerde en del tilmeldte til Romregattaen. Freya
Jensen mener der skal laves en Joint Venture med “Freja Byrding”. Jens Peter
fortalte om et par amerikanere der var kommet med på sidste del af sommertogtet
‘08, fra Dyvig til Augustenborg. De var meget begejstrede.
20.Juni afholdes der jubilæumsarrangement - Det ligger ikke fast endnu, men

foreløbigt regner vi med at indbudte gæster (politikere, Bitten Clausen etc) møder
på Dæmningen, resten på Nausten. Reception med vin, lidt Musik etc - dagen
afsluttes med fest på Nausten for medlemmerne - der regnes med vildsvin. Dans
viser sig senere. Sebbe skal muligvis udsmykkes lidt.
Steen - hvad gør vi med de andre vikingeskibe? Formanden svarer, at de bliver
inviteret.
Viggo mener vi bør invitere ‘specielle’ medlemmer (han nævner Ole Krumlin Pedersen, Flemming Rieck, Olaf Olsen, Tina Damgaard Sørensen fra Roskilde, Ute
Drewes fra Hedeby museet, Else Roesdahl fra Moesgård museum) for at markere
at vi er en del af en forsøgsarkærologisk bevægelse ligesom Roskilde & de øvrige
vikingeskibslav.
Formanden tager det med - han vil osse prøve at tage kontakt til de gamle
medlemmer.
Katrine eller Freya (jeg fangede ikke lige hvem af dem) vil gerne ha’ det lidt autentisk af hensyn til PR: vi må godt ligne vikinger lidt til arrangementet.
Steen synes vi ku’ bede om hjælp fra nydamfolkene, de plejer at være gode til at
arrangere sådan noget - Måske bør vi checke om vi kan skaffe mad fra Hjemsted
Oltidspark.
Connie - vi er ikke SÅ langt med planerne - men er åbne for forslag.
Jens Peter fortæller lidt om Nydams arrangement - og opfordrer til at vi virkelig får
pressen med. Ikke kun den lokale sprøjavis, men også de nationale medier.
Steen - Gør bestyrelsen det her?
Formanden: - bestyrelsen inviterer nogen folk til at finde gode ideer. Nicole - vi tar
mod frivillige!
8. Indkomne forslag - forslag til vedtægtsændringer:
Der er ingen indkomne forslag.
9.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Forsk. medlemmer vil gerne ha’ Nicole til at fortsætte, selvom hun helst vil stoppe
som kasserer. Hun modtager genvalg til bestyrelsen, så fordeler bestyrelsen
posterne senere.
Knud genvalgt til bestyrelsen
Sylvie & Katrine genvælges som suppleanter, Solvej Christensen vælges som ny
suppleant.
10. Valg af revisor og suppleant:
Wilford & Ivan genvælges til revisor & suppleant.
11. Valg af stående udvalg:
Kølsvinet: Steen vil gerne ha’ lidt hjælp i form af beretninger. Der kommer stort set
aldrig krøniker, med mindre han selv skriver dem. Selv ganske korte refarater af
ture, arrangementer m.v er velkomne.
Formanden beder forsamlingen om bidrag, og evt. interesserede må gerne indgå
medlemsskab af udvalget.
lidt debat om indhold & aktivitetskalender på web/papir. Det er betydeligt nemmere at holde hjemmesiden opdateret end en papirliste, det er en stor fordel
hvis medlemmerne søger info på websitet - og sørger for at webmaster får
oplysningerne. Allan bliver (efter med bævende stemme at have bedt konen om

tilladelse) slæbt med ind i udvalget - Peter Møller har valgt at holde op.
Anders er blevet genvalgt til webmaster.
12.Eventuelt:
Viggo - Vil gerne ha’en opdateret medlemsliste. Der er lidt diskussion om det er
bedst med en papirliste, eller en på nettet. Steen gør opmærksom på at det er
særdeles uhensigtsmæssigt at have email-adresser på hjemmesiden, de giver
anledning til spammails. Viggo foreslår et jubilæumsnummer af Kølsvinet.
Peter Dahl spørger om der er nogen tilbage, af dem der var med til at bygge skibet. Det er der. Et par stykker er med på generalforsamlingen, og der er kontakt til
flere andre.
Formanden offentliggør de planlagte arbejdsweekend’er:
14/15 februar - 7/8 marts - 21/22 Marts - 18/19 april
Og så er der søsætning 2.Maj på Nausten kl.0900. Formanden opfordrer til, hvis
muligt, at give møde Lørdag kl.9 & Søndag kl 10. Dersom søndagen aflyses, vil
der alligevel stille en på Nausten for at tage imod evt. fremmødte medlemmer.
Steen orienterer om indsamling af penge til reparationen af Sebbe - der er først
blevet sent et brev til fr. Clausen som ‘julehilsen’ - næste step er ansøgning til
Mads Clausens fond. Steen vil gerne ha’ kommunen med - han planlægger at
lave målrettede ansøgninger i rækkefølge. Det giver bedre respons at søge ved
at sige “Vi har allerede fået (beløb), men vi mangler stadig....”
Formanden glad for informationen om processen, og mener at Sebbe er i så god
stand at vi har tid til at ta’ lidt tid om det.
Steen er uenig, det er NU vi skal til at søge for alvor.
Freya Fortæller om Kultur Syd, og opfordrer Steen til at prøve - de giver først til
de små foreninger.
Hans: er der grundlag for at fortsætte. Er skibet stadig kun repareret f.eks 70%,
og skal der så bikses videre med det?
Viggo - svaret er ja, der er grundlag for at fortsætte. Vi kan ikke mønster folk til
større reparationer, men til at sejle. Men så er vi på normal vedligeholdelse, og
det kan vi selv klare.
Kim kan oplyse, at efter en rep vil skibet være 100% i orden, også selv om der
stadig sidder gamle planker og spanter.
Peter Dahl - foreslår et par sponsorer, f.eks rederierne A.P.Møller og Torm.
Jens Peter kan oplyse at A.P.Møller ikke giver noget til kopier. Kun originale skibe.
Steen fortæller at vi har ca. 60 medlemmer + nogen aspiranter. Han VIL søge
penge bredt - men med det ovenfor anførte system.
Katrine - selv med en fuld reparation af Sebbe, kræver hun (Sebbe) stadig almindelig vedligeholdelse. Og det ka’ vi selv klare.
Jens Peter afslutter generalforsamlingen, og takker for ro og orden.
Formanden runder af & takker.
---I forlængelse af generalforsamlingen er følgende fremkommet:
Freja vil gerne være med i et evt. festudvalg.
Katrine kender en kok, som går ret meget op i vikinger. Hun tager kontakt med

ham, for at finde ud af om det kan være en mulighed. Resultatet meddeles
bestyrelsen.
Bestyrelsen konstitueret sig uændret. Ændringer tages op senere.

Bestyrelsens beretning for året 2008:
Aktiviteterne i 2008 følger stort set de andre år, arbejds week-end, søsætning,
romregatta, sommertogt. Desuden har vi været på vandet til en koncert i foråret
og en søndag i august.
Der har været annonceret sejlads, hver torsdag kl. 17.00, der har været mandskab tilstede og de fleste gange har der været sejlads, som regel med Ottar. Ottar
har også været til roklubbens kanindåb. Som noget nyt deltog Sebbe i kulturnatten i Sønderborg d. 15. og 16. august.
Vi havde fået anvist en plads ved ”trappen” nær slottet. Vi havde besøg af
mange, der ønskede at vide noget om vikingeskibe, bl. a. Piet van Deurs fra DR.
besøgte skibet og fik en uddybende historie om Sebbe. Der har være et godt
besøg fra herværende virksomheder, hvis gæster har fået et foredrag om skibet
og derefter har spist og hygget sig på Nausten.
Skibet kom på land d. 20. september. .
Derefter har der været afholdt tre arbejds week-end. Arbejdet har primært bestået
i, at udskifte nagler i bunden som er blevet erstattet af rustfri stål bolte. Efter generalforsamlingen bliver der udarbejdet en arbejdsplan således, at vi kan få skibet
klargjort og i vandet til den kommende sæson.
Søsætningen er fastlagt til lørdag d. 2. maj, mødetid på Nausten kl. 09.00.
Søsætning af Ottar planlægges senere.
Aktiviteterne i 2009 vil være som følger: romregatta, sommertogt og kulturnatten, øvrige arrangementer kommer i den rækkefølge de bliver planlagt, der er dog
allerede på nuværende tidspunkt, forespørgsler fra virksomheder, der gerne vil
have et foredrag og en hyggeaften på Nausten.
Ottar kom i søen kort efter Sebbes søsætning og har mest været brugt til aftentorsdags sejlads.
Det samme med slæbebåden Fie, hun var med på hele sommertogtet og trak
Sebbe hele vejen til Sønderborg til kultur natten. Fremover vil vi nok bruge slæbebåden noget mere, der er ikke kræfter til at ro de lange strækninger mere, medlemmerne er også kommet op i årene.
At det er 40 år siden, at Sebbe blev søsat første gang d. 21.juli 1969, er efterhånden almindeligt kendt. I betyrelsen har vi besluttet at fejre dette med et
jubilæumsfest lørdag d. 20. juni, på Nausten. Efter generalforsamlingen begynder
den endelige planlægning. Repræsentanter fra byrådet er adviseret.
Sebbes tilstand er sådan, at alderen kan mærkes, der skal foretages ganske betydelige reparations og vedligeholdelses arbejder. Bestyrelsen regner ikke med,
at dette kan gøres ved hjælp af frivillig
Arbejdskraft. Der skal således skaffes, endog mange penge, til at arbejdet kan
udføres af professionelle skibsbyggere. Arbejdet med at skaffe penge til formålet,

er gået i gang. Ifølge den undersøgelse som Vikingeskibsmuseet i Roskilde har
foretaget, kan skibet uden problemer sejle i flere sæsoner endnu. Men det må
ikke medføre, at der ikke arbejdes med sagen, sikkerheden er en afgørende
faktor som der ikke kan gives køb på. De nuværende medlemmer må dog se i
øjnene, at der er meget arbejde der skal gøres. Da der ikke er udsigt til, at der
kommer nye unge medlemmer, er Sebbes fremtid afhængig af , hvor længe de
nuværende medlemmer vil blive ved.
Sluttelig en stor tak til dem der aktivt har støttet op om Sebbe, tak til vore støttemedlemmer, æresmedlemmer og andre det være sig fam. Dau, tak til Niels
for hjælp til jordkørsel, tak til Louise for en stor interesse for vores Hobby. Tak til
Steen for arbejdet med Kølsvinet og fonde.
Tak til Sylvie for græsklipning og meget andet.

Konkurrence på Internettet - find den bedste tekst til billedet
Vi har et billede men mangler den rigtige - find den sjoveste og bedst beskrivende tekst - se på sebbes hjemmeside og vær med - præmien for det bedste
er en T-shirt.
Sidste frist 31. marts!

Bestyrelsen

Udvalg

Formand
Knud Møller
Konkylievej 3 1, mf
6400 Sønderborg
Tlf. 25777447
knud@sebbeals.dk

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

Næstformand
Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. mobil:
28772892
conni@sebbeals.dk
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk
Sekretær
Kim Christensen
Ørstedsgade 34
6400 Sønderborg
Tlf. 74432296
kim@sebbeals.dk
Dean Grossmann
Naffet 9 st. th
6100 Haderslev
Tlf. 74576638
Dean@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
744470033
svendsen@sebbeals.dk
Allan Jensen
Østerbyvej 13
Kegnæs
6470 Skovby
Tlf. 74420110
allan@sebbeals.dk
Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3tv.
2200 København N
41404833
anders@sebbeals.dk

Arbejdsweekenden 15. februar bød på is og sne. Den isbelagte fjord og
ændringen i vandstanden giver disse flotte skruninger omkring stenene.

Medlemsskab af Skibslaget Sebbe Als
Medlemsskab af skibslaget byder på
flere fordele i forhold til mange andre
foreninger - hele familien kan være
med og der er ingen krav til at man
skal kunne noget.
Se venligst, inde i bladet, hvad du går
glip af hvis du som medlem ikke dukker op
eller hvis du ikke er medlem af foreningen.

