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Formandens hjørne
 
Som det er alle bekendt, måtte vi gennem en ekstra ordinær generalforsamling, 
for at få valgt en bestyrelse.
Sammensætningen fremgår af referatet, på det konstituerede møde, blev jeg val-
gt til formand. Jeg føler det som en stor ære, at efterfølge de mange som i tidens 
løb har stået i spidsen for skibslaget. Men jeg er også bekymret for fremtiden, ikke 
kun fordi jeg er en “ældre herre”, men også fordi det er så svært at få medlemmer 
til at deltage aktivt i skibets vedlighold og sejlads.Det skal dog siges,den afholdte 
ekstra ordinære generalforsamlingt var en undtagelse, der kom faktisk rigtig 
mange og tak for det.
Vi starter så op med den 39. sæson og det er i grunden ret enestående idet det 
er en høj alder for et vikingeskib af Sebbes konstruktion. jeg tror at de oprind-
elige vikinger byggede nyt i stedet for at reparere, men at vedligeholde skibene 
var nødvendigt. Dette også for os, det betyder at beslutningen om den helt store 
renovering, er til stadig diskusion, men opgaven er udskudt indtil videre. Vi har 
Eksperter fra Roskilde vikingeskibsmusets ord for, at Sebbe uden problemer kan 
sejle i flere år endnu. Men vi må ikke slekke på vedligeholdningen af skibet.
Arbejds veekend, søsætning m.v. fremgår af referatet, men i påsken er der ikke 
“mødepligt”, men alle som ønsker at tilbringe en del af fridagene  på nausten er 
velkommen, og skulle der være nogen som har mod på lidt arbejde kan dette 
også lade sig gøre. Bestyrelsen vil sørge for at der er personer tilstede alle 
påskedagene fra kl. 10.00.
Hermed en hjertelig hilsen til alle
Knud Nicolai Møller
Konkylievej 3, 1, m.f.
Sønderborg                     tlf. 25 77 74 47,   mail: knmbbb@stofanet.dk



Ordinær generalforsamling Sebbe Als 19/1 2008 kl. 16

Deltagere (13):
Kurt, Knud, Nicole, Birgit,Jens-Peter, Exe, Kim, Klaus Kay, Eva, Conny, Sylvie, 
Steen, Allan. 

* Dirigent: Jens-Peter.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til fore-
ningens vedtægter heromkring.

* Referent: Allan

* Formandens beretning:
Besøg fra Roskilde Vikingemuseums skibsværft. Sebbe er i relativt god stand; 
kan sagtens klare sæsonen 2008 og måske også 2009. Herefter tvivlsomt. Hun 
er en ældre dame. Der var med andre ord ikke belæg for at aflyse Rumregatta 
2007 af sikkerhedsmæssige grunde. Sebbe var på kort sommertogt, men grundet 
ugunstig vind desværre på slæb det meste af tiden. Pt. trækker bestyrelsen en 
stor del af læsset med arbejdsweekender - en fra bestyrelsen låser Nausten op i 
arbejdsweekenderne, og der kommer måske 3-5 mand ialt. Jord til taget ligger der 
stadig. På grund af dette jord ligger Ottar stadig forkert med kølen nedad, hvor 
alskens skidt samles i bunden. Opbakningen fra medlemmerne mindskes stadig. 
Juleafslutningen var 3 personer. Reparation af Sebbe kan godt gennemføres, 
men er der overhovedet interesse nok, til både løbende vedligehold af Sebbe, 
Ottar, Naust og sejlads?

Beretningen godkendt uden spørgsmål.

* Regnskab:
Større udgifter i 2007 grundet nye årer.
Kassebeholdning udgang 2006  - 119.632,28 kr
Kassebeholdning udgang 2007  -   87.182,56 kr
Difference 2006-2007          -   32.475,66 kr

Revideret af Vilfort 16/1 2008.

Eva spørger, om egenkapitalen svinder så hurtigt?

Formanden orienterer, at underskuddet er godt 32.000, hvoraf nye årer andrager 
cirka 26.000.
Regnskabet godkendt.

Budget 2008 fremlagt og godkendt uden kommentarer.



* Kontingent og leje.
Naust elforbrug: 1000 kr/år
Kontingentsatser forbliver uændrede
Rummet i Slotsallé udlånes vederlagsfrit af Sønderborg Kommune Vejledende 
arrangementspriser er 5.000 kroner for sebbe, 2.500 kroner for Ottar. Godkendt af 
generalforsamlingen.

* Sebbes fremtid
Ture fra Roskilde Skibsværft havde set på Sebbe, og konstateret, at følgende 
skulle laves:
- Ny strøkøl
- Nagler i alle skar skiftes
- 20 nye bordplanker (87 meter eg)
- 8 bordplanker i ask
- Diverse andet
Samlet pris: 840.000 kroner
Værftet tager 350 kr.+moms per time
Et nyt skib (kopi af Sebbe) ville koste 4.000.000 kroner + moms.

Klaus Kay: Mener, at det vil være hensigtsmæssigt med et valg til bestyrelsen før 
opgavedrøftelse. Den nye bestyrelsen vil få vide beføjelser til denne opgave.
Knud: Ønsker debat før valg
Jens-Peter: Støtter Knud. Bestyrelse skal have opbakning fra medlemmerne.
Steen: Sebbe kræver kun begrænset vedligehold før sejlsæsonen 2008. Der 
mangler dog skippere til Sebbe. Kim kunne være en kandidat. Men unge men-
nesker, der kunne tænke sig at blive skippere, er en mangelvare.

Vedtaget, at skibslagets fremtid debatteres.

Kurt: 2 scenarier for sibslagets fremtid:
      1) Der skaffes penge til renovation af Sebbe, og hun kommer i god stand igen.
Kræver kæmpe indsats fra den nye bestyrelse. Er det muligt og er der opbakning 
fra medlemmerne? Der er efterhånden meget få skippere.
      2) Sebbe + Fie afhændes, og der fortsættes med Nausten og sejlads med 
Ottar.
Steen: Der vil være mindre vedligehold på Sebbe efter en renovering. Skibslaget 
kan køre videre efter reparation. Vi er nødt til at bibevare optimismen, ellers falder 
alt fra hinanden.
Klaus: Forventningsafstemning mellem alle parter nødvendig. Det er at forvente, 
at når man melder sig til noget, så kommer man.
Knud: Vi skal vurdere med os selv, om vi virkelig vil det, og om vi skal beholde 
Sebbe eller ej, når hun bliver for dårlig. Vil kontakte frivillige foreninger, og høre, 
om der er interesse for medlemsskab.
Kurt: Der er meget få forskellige ansigter, når der skal laves noget på Nausten 



eller med Sebbe
Kim: Roskilde vil gerne lave gradvis reparation, ikke nødvendigvis kun den store 
omgang til 840.000. PR omkring Sebbe er meget begrænset og lokal - måske få 
et indlæg på DR?
Exe: Medlemmerne bliver gennemsnitligt ældre og ældre. Sebbe skal til Roskilde 
så få gange som muligt. En mulig plan B for skibslaget var at sælge Fie+Sebbe, 
og bruge den friske egenkapital på at købe en klassisk båd med motor, da be-
liggenhed til sejlads med sejl er dårlig.
Steen: Sebbe skal skilles voldsomt ad hver gang planker skiftes. 1 max 2 gange 
til Roskilde.
Birgit: PR fungerer ikke. Åbent hus i Sottrupskov med fuld avis-PR gav 2
(to!) interesserede.
Conny: Meget svært at tromme medlemmer samme til arrangementer.
Steen: Lav serie i ugeavis om Sebbe. Gør opmærksom på, at det er en familie-
forening.
Kurt: Timepris er dyr i Roskilde. Antal besøg bør minimeres.
Kurt: Mener, at udover detaljer, er der generel enighed om opgaven, hvorfor dag-
sordenen går til næste punkt.

* Indkommende forslag
Paragrafændring. §2 tilføjes “Sejlads med Sebbe er CO2-neutralt, og foreningens 
formål er at minimere forurening og energiforbrug”
Kim: Ikke hjemhørende i formålsparagraf, mere PR.
Klaus: Træning hjemhører i formålsparagraf, ikke forslaget
Knud: Forslaget kunne indføjes i skibsreglementet i stedet.
Steen: Vigtigt ved ansøgninger med forslaget. Sebbe forurener (næsten) ikke, 
hverken energi eller forurening.
Klaus: Det er vigtigt at sikre sig, at Fie ikke bruges til unødig sjov. Primært sejlads 
med Sebbe eller Ottar. Dog er det nødvendigt at bruge Fie lejlighedsvis til træn-
ing.
Jens-Peter: Spørger om der skal indhentes godkendelse ved kulturforvaltningen 
til paragrafændring. Svar er nej - disse skal kun orienteres.
Allan: Foreslår afstemning om forslaget skal i vedtægterne, i skibsreglemen-
tet eller droppes. 5 stemmer for vedtægterne 4 stemmer for skibsreglementet 
4 stemmer for at droppe forslaget Vedtaget til inklusion i vedtægterne, og som 
konsekvens skal skibsreglementet rettes. Skibsreglementet kan bestyrelsen rette 
uden en godkendelse fra en generalforsamling.

* Valg til bestyrelsen
Allan, Steen og Birgit er på valg, og vælger ikke at genopstille. Katrine er på valg 
og ønsker at genopstille. Kurt trækker sig før tid grundet arbejde Nicole og Knud 
er ikke på valg. Forslag til bestyrelsen: Kim, Conny, Katrine.

Der er ikke nok foreslåede eller tilstedeværende til at danne en ny bestyrelse - 
som konsekvens heraf indkalder bestyrelsen ifølge vedtægterne til ekstraordinær 



generalforsamling med det ene formål at få valgt en ny bestyrelse. Nuværende 
bestyrelse fortsætter som forretningsbestyrelse indtil ny bestyrelse er dannet.

Indkommende forslag til ekstraordinær generalforsamling - bestyrelsen reduceres 
fra 7 til 5 mand, hvis ikke der kan findes nok personer til at danne en 7 mands 
bestyrelse samt 2 suppleanter.

Resterende dagsorden afbrydes, da den grundet ovenstående ikke kan gennem-
føres. Generalforsamlingen blev opløst i god ro og orden.

Fra en af turene sommeren 2007



Referat af extraordinær generalforsamling, lørdag d. 1. Marts

1., Valg af dirigent, Jens Peter foreslås og accepterer

2. Valg af referent, Katrine foreslås og accepterer

3. Indkomment forslag til vedægtsændringer om bestyrelsens sammensætning. 
Steen bemærker at et mindsket antal bestyrelsesmedlemmer skal kunne mødes.
Foreslag 7.1  eenstemningt vedtaget.
Foreslag 7.2  eenstemningt vedtaget.
Foreslag 7.3  eenstemningt vedtaget.
Foreslag 7.4  eenstemningt vedtaget.
Dette indebærer at bestyrelsen fra nu af består af 5 medlemmer, heraf mindst 
4 lokale. Der vælges 2 suppleanter. Beslutningsdygtighed forudsætter min. 3. 
tilstedeværende.

4. valg af bestyrelse, efter den nye model. Connie Rieck er villig og Kim er 
villig i mangel af bedre. Den afgående bestyrelse efterlyser et mere fysisk tilst-
edeværende langdistancemedlem end Katrine har været. Katrine kan ikke stille 
yderligere fysisk tilstedeværelse i udsigt de næste 3-4 år, og der forhandles med 
Dean om han vil opstilles. Kim leder efter med brædt med søm i. Dean indvilliger.
Dean, Connie og Kim vælges, Nicole og Knud fortsætter.
Katrine og Sylvie vælges som suppleanter.

Revisor + suppleant genvælges in absentia.

5. Siddende udvalg, genvælges:
 Kølsvin:  Steen Weile, Peter Svendsen, Peter Møller
 Webmaster:  Anders Weile igenigen.

6. Eventuelt: 
Katrine foreslår at man nedsætter et udvalg til at søge penge. Steen mener det 
skal vente til bestyrelsen har konstitueret sig, og gå gennem dem.
Knud: Vi skal huske at takke på og holde på de der træder ud, især Steen og Kurt 
for deres store arbejde. Han mobbes for ikke at nævne Birgit. Der klappes.
Christian nævner at der ligger en par lasker på nausten, som er smurt og skal 
sættes i inden kittet hærder. Kim og Knud aftaler at gøre det imorgen.

Jens Peter takker for ro og orden.



Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Den ny bestyrelse konstituerede sig som følger.
 Knud som formand, aftaler formalia med kurt.
 Connie er næstformand, og fortsætter som tovholder på sejladser
 og arrangementer
 Kim bliver sekretær
 Nicole fortsætter som kasserer efter behørig smiger
 Dean starter som menigt medlem.

Bestyrelsens foreløbige planer er som følger:
Der indkaldes til arbejdsweekend d. 29.-30 marts, hvor der skal laves et par 
lasker, og sebbe skal dokkes op så vi kan få pillet stråkøl af og spærret adgang 
for pæleorm til kølen. Kim er tovholder, og kan kontaktes på 74432296. Vi starter 
kl 9 begge dage.
Der indkaldes ikke til decideret arbejdsweekend i påsken, men adskillige truer 
med selvtægtsarbejde og -hygge.
Søsætning: Vi indbyder til arbejde og hygge 12.-13. april. Programmet er: d. 12. 
laves det sidste pæleormsforebyggende tagpap under køl og stråkøl monteres. 
Der smøres bund og hænges ud på naust eller gås i byen. Søndag formiddag 
søsætter vi Sebbe. Tovholder er Knud, som kan kontaktes på 25777447. Vi starter 
kl 9 begge dage, og det store træk med at få sebbe i vandet starter kl 11 søndag. 
Så hvis du kun kan komme et par timer, så skal de ligge søndag fra kl 11.
RomRegattaen ligger tidligt i år, 1-4 maj, og Klistermås Jonasen har traditionen 
tro påtaget sig skippertjansen. Han kan kontaktes på 86174957. Der mangler 
imidlertid en til at arrangere turen, skaffe mandskab, og ordne logistik. Katrine vil 
gerne hjælpe, men mangler en partner in crime. 
Suppleant Jonasen henstiller allerunderdanigst til bestyrelsen at de på førstkom-
mende møde beslutter model og køreplan for fondsansøgning; og kontakter gode 
folk som gennem tiden har haft held med at hente penge hjem til nye sejl, redn-
ingsveste mm; for at lokke dem til at medvirke ved indsamlingsarbejde.
Kim vil hellere finde 20 raske m/k’er og et stort egetræ.
Der foreslås en både - og løsning; der skal findes penge og folk.
Mødet hæves.



Farvel og goddag

Farvel som bestyrelsesmedlem, goddag som medlem!
Efter mange, mange år i bestyrelsen har jeg valgt at trække mig og lade andre kom-
me til. Private og arbejdsmæssige opgaver tager meget af min tid og det har været 
nødvendigt at prioritere. Jeg står selvfølgelig til rådighed med hjælp og vejledning 
for den nye bestyrelse som jeg ønsker velkommen.
Jeg er så et ganske almindeligt medlem på ligefod med alle andre og vil stadig være 
at finde på nausten når tiden tillader det.
Der er blevet lavet en del på skibet allerede, nagler er skiftet og flere gamle lasker 
er skiftet, men der mangler stadig en del før hun kan søsættes - dette fremgår også 
af arbejdsplanen, der dog ikke er skræmmende.
Hvad er det egentlig der er så specielt ved Sebbe? Jeg funderede over det i dag da 
jeg gik ovre ved Hostrup sø (Ny Heddeby) hvor Sebbe i 1969 sejlede i sit første
leveår - bulhuset der står ved nausten havde vi placeret i nærheden af broen og 
af en eller anden grund blev den kaldt færgekroen. Det var en landslejr med 10 
tusindvis af spejdere og ud over Sebbe var Imme Gram og Imme Aros med. På et 
tidspunkt kom vi for god fart ind mod broen og sejlede indenom Imme Gram der lå 
for anker. På det tidspunkt stod Frederik d. 9. på broen og vinkede til os.
Det er så noget vi, der var med fra starten, kan berette om, men der er mange an-
dre oplevelser fra nyere tid - små sjove historier om sejlads og deltagelse i en lang 
række Romregattaer og sommertogter. Som nyt medlem kan man ikke gå tilbage i 
historien, men være med til at fortsætte den. Næste år er der 40 års jubilæum - det 
må kunne gøres til noget særligt ligesom søsætningen var.
Mulighederne er mange - kom og vær med, vær stolt af det vi har, vis det frem til 
venner og bekendte,- mulighederne er der nu.

Med skibslagshilsen
Steen Weile



Arbejdsplan
20. marts Kl. 10.00 Arbejde på Sebbe
21. marts Kl. 10.00 Arbejde på Sebbe
22. marts Kl. 10.00 Arbejde på Sebbe
23. marts Kl. 10.00 Arbejde på Sebbe
24. marts Kl. 10.00 Arbejde på Sebbe

29. marts Kl. 09.00 Arbejde på Sebbe
30. marts Kl. 09.00 Arbejde på Sebbe

12. april  Kl. 09.00 Arbejde på Sebbe (stråkøl + bundmaling)
13. april  Kl. 09.00 Søsætning

Arbejdsopgaver
Sebbe
- Udskiftning af lasker samt nagler i Sebbe
- Renskrabning indvendig og udvendig
- Grundbehandling af sebbe indvendig (træbeskyttelse eller tjære)
- Maling indvendig
- Maling udvendig
- udskiftning af stråkøl
- Klargøring af årer, mast, rå mm.
- Søsætning
- Rigning (mast og sejl)
Ottar
- Diverse små træarbejder
- Renskrabning udvendig og indvendig
- Maling
- Søsætning
Diverse
- Toiletbygning
- Jord flyttes
- Søsætning af Fie
- Bro lægges ud

Aktivitetsplan
13. april  Søsætning af Sebbe
?  Søsætning af Ottar
1. - 4. maj Romregatta (Sebbe)
1. juni  Sebbesejlads (Mark Knofler)
?  Sommertogt (Sebbe)
2. august? En dag på Søen (Ottar)
9. august? Kanindåb (Ottar)
17. august Sebbesejlads (En Søndag på Als)



Bestyrelsen    
  
Formand
Knud Møller
Konkylievej 3   1, mf
6400 Sønderborg
Tlf. 25777447
E-mail:  knud@sebbeals.dk

Næstformand
Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. mobil: 26372892
E-mail:  rickconni@hotmail.com
 
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. privat 74471078
E-mail:  nicole@sebbeals.dk
 
Sekretær
Kim Christensen
Ørstedsgade 34
6400 Sønderborg
Tlf. privat: 74432296
Tlf. mobil: 
E-mail:  kim_pirat@mail.tele.dk 

Dean Grossmann
Naffet 9 st. th
6100 Haderslev
Tlf. privat: 74576638
E-mail:  

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

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
744470033
svendsen@sebbeals.dk
 
Peter Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
74471078
remontius@sebbeals.dk

Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3tv.
2200 København N
41404833
anders@sebbeals.dk



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.


