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Velfortjent øl på Hansens efter at have vundet rom til Rumregatta



Formandens beretning for 2015

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 skib-
stømrer, 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 med-
lemmer 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 medlem-
mer kunne prøve at være besætning under varierende vejrforhold.
Året bød ikke på så mange foredrag som vi ellers plejer at holde; dette er naturlig-
vis 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



Velkommen til nye medlemmer

Følgende aspiranter er af bestyrelsen og skibslaget velvilje ophøjet i den hellige 
medlemsskare og er nu fuldbyrdige medlemmer af Skibslaget Sebbe Als.
Vi ønsker dem et stort TILLYKKE og hilser dem hermed velkommen på søen!

• Gitte Stein
• Søren Juhl Møller
• Jens Mørch Pedersen
• Kurt Bille

Med skibslagshilsen,
Bestyrelsen

Sebbe Als,
Syvogfyrretyvende Generalforsamling - 16.01.2016

1. Dirigent, Thor
2. Referent, Katrine
3. Formandens beretning
Gitte: Overskud fra Sottrup? - Allan: 13.000 mellem de tre skibslag
Viggo: Tak til Allan for at holde os underrettede om hvad der foregår
Taget for god! Bifald!
4. Driftsregnskab & status
Lidt uforudsete udgifter til træ, ellers intet at bemærke
Lille underskud, ikke dårligt når vi tænker på de få indtægter.
Et bilag på kursusgebyr på 3000 bliver tilføjet 2015-regnskabet og udlignet af 
en donation på 3000.
Katrine: Dejligt at foreningen investerer i uddannelse - dejligt at folk donerer!
Godkendt!
5. Budget 2016
Bemærkninger til Porto - vi kan sende kølsvinet fra Flensborg!
Thor: Tilbyd at man kan fravælge papir-udgave.
Steen: Fondsmidler fx til nyt ottar-sejl?
Thor: Skulle man ikke budgettere med uddannelse? Det ville da være et godt 
signal at sende.
Allan: Vi fik et godt tilbud i 2015. Og bestyrelsen er positive overfor medlemmer 
som vil uddannes.
Steen: lederuddannelse giver kommunalt tilskud.
Thor: Bestyrelsen er ikke bundet af generalforsamlingen mht. budget. Hvis ikke 
vi kan lide det, må vi vælge en anden bestyrelse.
6. Kontingent
Godkendt
7. Aktiviteter
Søsætning
Rom-Regatta
Ladbyskib søsættes - ned i det lille nor!



Exe: efter et sommertogt, så kunne man lægge skibet i Fynshav. Eller Ottar. så 
man ku få nogle sejladser i sensommeren uden at man skal bøvle med at komme 
ud af augustenborg fjord. Bifald.
Gitte: Man ku oss’ vælge sønderborg? der er mange folk på havnen.
Katrine: sku man samle 30 anarkister og bære Ladbyskibet til vandet i nattens 
mulm og mørke?
Svendsen: Færre arrangementer som bliver til noget! Sommertogt til Kerteminde.
Viggo: uddyber situationen omkring Ladbyskibet og politik mellem skibslag og 
museum. Skulle bestyrelsen rette en formel henvendelse til museet, og spørge 
om de ikke skulle udsende en formel invitation til søsætningen?
Steen: Åbent hus på Nausten omkring midsommer. Invitere lokalområdet, forenin-
ger mv. Man kunne også invitere Nydam Tveir og Hjortspring Tilia. Det skal ikke 
være skt Hans, for det er en familieaften i området.
Ekatarina: Skilt i havnen ved skibene? Historie og kontaktoplysninger.
Steen: Begrænse arrangementer - dyrke det lokale også!.
Katrine: Skilt med oplysninger på broen: Billede, længde-bredde, vægt, byggeår, 
fjernest kendte destination, kort historie, KONTAKTOPLYSNINGER.
Thor: Har højskolen ikke en sejladslinje? Allan: vi har haft lidt kontakt, men de er 
jo udenbysfra..
Thor: Det er vi jo nogle stykker om… Latterbrøl.
Katrine: Snak med EPOS, efterskolen, på den gamle Danebod Højskole. Tilbyde 
dem foredrag - lokke dem til at give en hånd med søsætning / optagning mv.? Få 
kløerne i deres historielærer!
Viggo: Kan vi nå Rom-Regatta i år? Den ligger første uge i Maj - det kan være 
koldt og tidligt, og vi har ikke mandskab som kan tumle øsen i hårdt vejr. Jeg er 
gerne skipper - Bestyrelsen kan annoncere, men med forbehold for aflysning i 
tilfælde af vanskeligtvejr og do. tidsplan.
8. Forslag til vedtægtsændringer
Thor foreslår expedit behandling af ændringsforslag: I tilfælde af uenighed taler en 
person som advokat for modstandere.
Steen: Hvem er stemmeberettigede?
Dirigenten undskylder ikke at have styr på stemmeretten forlods. Der kom styr. Til 
stede var 25 stemmeberettigede, hertil 2 pr. fuldmagt, ialt 27.
Forslag nr. 1. Bestyrelsens personlige hæftelse.
Argumenter for vedtagelse: Rekruttering, gældende retspraksis, tillid.
Argementer imod ændringer: At tilskynde bestyrelsen til at indkalde til ex-
traordinær generalforsamling hvis kassen er ved at være tom.
Vedtaget! 21 for, 3 undladt, 3 imod
Forslag nr 2. Suppleanters stemmeret ved
Vedtaget! 24 for, 3 undladt, ingen imod.
Forslag 3. Slet dobbeltpunkt.
Vedtaget! 26 for, en undlod.
Forslag 4. e-mail kan benyttes.
Eenstemnigt vedtaget



Forslag 5. e-mail kan benyttes.
Eenstemnigt vedtaget
Forslag 6. Indkaldelse til generalforsamling i januar.
Eenstemnigt vedtaget
Forslag 7. Generalforsamlingens beliggenhed.
Steen: Vi hører til i Augustenborg, Hvorfor skal alting centraliseres?
? : Hvis nu lokalerne er lånt ud, så er det da fint at kunne finde andre
Viggo: Det er ikke hjemhavnen der skal skiftes. Lokalers beliggenhed til general-
forsamling er mindre vigtigt.
Vedtaget! 20 for, 4 imod, 3 undladt.
Forslag 8. Bestyrelsens geografiske sammensætning - krav om lokal bopæl 
ophæves.
Steen: hvad med at modificere antallet?
Viggo: 2!
Kurt: Hvis vi skal forebygge fjendtlige kup, så skal det være 3.
Der blev stillet to ændringsforslag:
Vedtaget! For. 22, Undladt. 5
Forslag 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc.
Steen: Generalforsamling vælger fx. kølsvinsudvalg, bestyrelsen skal ikke have 
hele magten.
Svendsen: Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte alle de udvalg de har brug 
for.
Allan: Måske vi så skal skærpe formuleringen om hvilke udvalg generalforsamlin-
gen vælger.
Viggo: Der står evt. i paragraf 8. Så kan man vel komme med forslag på general-
forsamlingen. Indstiller at bestyrelsens forslag forkastes.
Benny: Der er uoverensstemmelse mellem vedtægternes paragraffer. Thor - den 
kan jeg ikke finde.
Forkastet! For: 1. Imod: 11. Undlader: 15
Forslag 10. - Hvem kan sætte ting til afstemning på generalforsamling. Vedtaget! 
For: 25. Imod. Undladt: 2
Forslag nr. 11. - Udlevering af sejladsreglement + vedtægter til nye medlemmer og 
aspiranter kan ske digitalt ved henvisning til hjemmeside.
Steen: Nye medlemmer skal bydes velkommen i kølsvin + evt. med brev. Nye 
skippere skal også klappes på skulderen.
Claus: Velkomstbrev til nye medlemmer er en hammer god ide.
Viggo: Indstiller at bestyrelsen trækker forslaget, og taler om hvordan de vil hånd-
tere.
Thor: Vedtægterne forpligter faktisk ikke til straks-levering af vedtægter ved 
ombordstigning.
Hans: Skulle vi ikke snakke om hvordan vi kommer ud at sejle.
Dirigenten spørger bestyrelsen om de vil trække forslaget - de svarer ikke. 
Dirigenten betragter forslaget som trukket.



Forslag 12. - Arkiveringsudvalg
Vedtaget! For: 25. Imod: 0. Undladt: 2
9. Valg til bestyrelse
Allan: Jens, Gitte, Benny, Søren - vil I stille?
Søren siger ja.
3 afgår, tre modtager valg. Bifald!
Suppleanter:
Dean modtager genvalg, Gitte modtager valg
Steen - Vi skal da have en fra Region Nord :) Region Nord dukker sig!
Dean og Gitte er valgt! Bifald!
10. Revisor og revisorsuppleant
Ivan og Wilfort modtager genvalg! Bifald!
11. Udvalg
Medie - Bestyrelsen foreslår at de siddende fortsætter: Bifald.
Fest - Svendsen indstiller Exe og Hans. der mumles.
Arkiv - STEEN STEEN STEEN! og han vil gerne have Svendsen med. Bifald!
12. Webmaster -
Anders Weile modtager genvalg - bifald.
13. Bestyrelsen konstituerer sig.
2. suppleant: Dean. Bifald!
1. suppleant: Gitte. Bifald!
Kasserer: Solveig. Bifald!
Sekretær: Nicole. Bifald!
Materialeforvalter: Jørgen. Bifald!
Næstformand: Søren. Bifald!
Formand: Allan. Bifald!
14. Evt.
Hvem er den klaphat som tilbyder billige lån på facebook? Allan valgt som propa-
gandaminister with license to kill.
Conny har modtaget spam mail fra en Sebbe-afsender adresse. Allan: Afsend-
eradresse på en mail er ligeså troværdig som afsender adresse på et brev.
Dirigent takker for god og orden.

Kontingent

På hovedkontoret sidder vores øøndige kasserer nu parat til at modtage årets 
kontingentindbetalinger. Brug vedlagte girokort eller netbank på 
konto 8012-7474148. Betalingsfristen er 1. maj 2016.
Kontingentet går til drift af skibslaget, reparation mv., så det er vigtigt at få betalt til 
tiden.
Medlemmer: 300,- kr.
Aspiranter: 150,- kr

Å’ forhånd tak!



FORMANDENS HJØRNE

Et nyt år er kommet; et år med en frisk, ny bestyrelse og masser af muligheder for 
sejlads og samvær.
Det er nu snart 47 år siden Sebbe Als blev søsat, og meget er sket siden da, både 
med skibet og medlemmerne af skibslaget. Da et skibslag, såvel som enhver 
anden forening, jo er en forsamling af mennesker med forskellige interesser og 
ønsker, mente bestyrelsen at det var en god idé at vi tog et “statuscheck” og som 
skibslag fik snakket om hvad drivkraften bag at være medlem af Sebbe Als var, 
samt hvad man kunne ønske sig mere af.
Der kom nogle gode forslag på bordet som den nye bestyrelse arbejder videre 
med, så der kommer mere omkring disse ting snarest. Hold skarpt øje med 
hjemmesiden for mere info.
Hvad angår det lavpraktiske; der arbejdes på at få Sebbe klar til søsætningen, 
men vi er lidt udfordret på arbejdsmængden kombineret med søsætningsdato, 
så vi håber at i alle vil bakke op om påskelejren og komme og give en hånd med, 
eller blot deltage i det sociale samvær og hyggen.
Sejlads med vor gode, gamle dame er en af de ting der virkelig ønskes, og 
arbejdet med hende forudsætter dette. Så vi ser frem til søsætningen, så vi kan 
få hende ud og motioneret hende på bølgen den blå, i Augustenborg Fjord og 
hinsides denne, i mere eksotiske farvande.
Der kommer løbende nye aspiranter til i skibslaget mens andre aspiranter og 
medlemmer falder fra, men vi bliver (ret) stille og roligt flere. Men der er absolut 
plads til flere, så vi opfordrer til at man inviterer venner, kolleger, familie og naboer 
med når vi mødes, eller blot til et hurtigt kig hos os.
Desuden vil vi arrangere gentage arrangementet fra sidste år med Nydam og 
Hjortspring for at fremvise vort skib og skibslag. Her beder vi også om stor 
opbakning fra medlemmerne, da det kræver noget at få sådan noget op at stå. 
Men disse arrangementer er super hyggelige - det er jo skønt at møde andre med 
samme interesser og udveksle erfaringer!
Jeg ser frem til et rigtig godt forår og en god sommer med jer alle!

Skibslagshilsener,
Allan Jensen, formand Sebbe Als



Dette er hvad vi arbejder for - 
en videreførelse af skibslagets aktiviteter.



Romregatta i Flensborg 2010 set fra Sebbe

Har vi din mailadresse??
På generalforsamlingen blev det besluttet at Kølsvin samt andre informationer 
ikke længere skulle printes og sendes pr. post, men at bestyrelsen kunne anvende 
E-mail. Men! vi mangler en del adresser og vil derfor bede dig sende en mail til
allan@sebbeals.dk med dit navn samt mobil nr. så vi kan informere dig om hvad 
der sker i skibslaget - det vil kun tage dig 2 minutter.
Når vi sender mail ud vil det være med blind copy, dvs. der er ingen risiko for spam 
ad denne vej da din E-mail adresse ikke vil kunne ses af andre.

Bestyrelsen

Aktivitetsplan 3016

Dato  Aktivitet      Ansvarlig
2016-04-16  Søsætning
2016-05-05  Romregatta       (Nicole)
  Torsdag-søndag. Viggo er skipper. 
  Tilmelding skal ske til Nicole.
2016-05-14  Søsætning af Ladbyskibet
  Ladbyskibet søsættes i Ladby ved Kerteminde. 
  Søsætning starter kl 11; der opfordres til at 
  arrangere samkørsel. Bær gerne busseronne.
2016-05-21  Privat arrangement
2016-06-11  Sejladsdag (hvis dårligt vejr, arbejdsdag)
2016-07-02  Sejladsdag (hvis dårligt vejr, arbejdsdag)
2016-07-29  Fællesarrangement med Nydam og Hjortspring   (Allan)
2016-08-13  Historisk dag ved Nordborg Slot    (Jörgen)
2016-09-24  Optagning Sebbe
2016-10-29  Optagning Fie+Ottar



Arbejdsopgaver

Ottar
- Revnerne i planker skal renses helt ud og Pro 10 presses godt ind. 
- Rent træ skal have primer (maling). 
- Skibet vendes og skrabes godt ned. 
- Stævnene skal tilpasses med de træklodser der samler bord og stævn.
- Kobbernagle sættes gennem når ovenstående er på plads.
- Skibet males indvendig og udvendig.
- Bundsmøres og søsættes 
 
Naust og omgivelser
- Pyntebrædder skal nænsomt renses og smøres. 
- Nausten males. 
- Grene klippes af tjørnen over bullhuset. 
- Bulhuset smøres. 
- Toiletbygning samt hegn males.

Generelt
- Bro gøres færdig
- Generel oprydning
- Smøring af værktøj
- Gennemgang af kasser og indhold på loftet 
 
Projekter
- Stensætning i stedet for bulwork ned mod kysten. 

Der skal sættes nogen på til at slå græs på nausten min. hver 2. uge i sæsonnen!



Anekdote fra det gamle arkiv
En lille historie fra Irland

Dublin er en meget gammel by og i 1988 kunne byen fejre sit 1000 års 
jubilæum. Her var vi inviteret med, og den invitation kunne vi da ikke 
sige nej til.

I Dublin havde man 
bygget et vikingeskib. 
Det var en kopi af et af de 
Norske skibe og ganske 
stort. En aften ville de ud-
fordre os til en rokonkur-
rence, men det blev des-
værre ikke til noget - den 
ville vi have vundet stort! 
Dagen kom, da vi skulle 
sejle op af floden Lieffy. 
Den første del gik for 
sejl, men længere oppe 
af floden måtte vi ro. Det 
irske vikingeskib Duflyn 

skulle ro først og vi bagefter. Exe var skipper og det blev en prøvelse for skipper 
- kommandoerne lød “småt roning” - “hold inde” - “småt roning”. Sådan gik det en 
stund, da skipper pludselig skreg “Nej nå gufordemme, nå gie æ sku it mere” - 
“ro til i begge sider” og så styrede han elegant uden om Duflyn hvor roerne sad 

og svedte med årer på 
størrelse med telefon-
spæle og vi tog herved 
føringen for paraden. 
Turen til Dublin var ellers 
rigtig fin, lige med und-
tagelse af, at vi hele tiden 
skulle vente. Der er også 
historien om en vandkedel 
fra denne tur, men den 
tager vi en anden gang.

Hilsen
Steen

Sebbe med Carlsberg som sponsor

Det Irske vikingeskib Duflyn



Bestyrelsen

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

Næstformand
Søren Juhl Møller
Kiding Skov 1, Bojskov 
6400 Sønderborg
Tlf 29939443
soerenjm@sebbeals.dk

Kasserer
Solvej Christensen
Borgmester Andersens Vej 17, 1. th.
6400 Sønderborg
Tlf. 21932727
solvej@sebbeals.dk

Sekretær / Aktiviteter
Nicole Møller
Parkgade 8 6440
Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk

Materialeforvalter
Jørgen Tang Larsen
Skovvænget 1 
6440 Augustenborg
Tlf: 27520897
joergen@sebbeals.dk

Suppleanter og udvalg

Suppleanter
Gitte Stein
Oehlenschlægersgade 11A 
6400 Sønderborg
Tlf 28707408 
gitte@sebbeals.dk

Dean Grossman 
Langagervej 71 
6100 Haderslev
Tlf: 21426637 
dean@sebbeals.dk

Kølsvinsredaktion
Allan Jensen 
Louisegade 6 st. th. 
6440 Augustenborg
Tlf: 21444237 
allan@sebbeals.dk

Steen Weile
Notmark 23 
6440 Augustenborg
Tlf: 21159022 
steen@sebbeals.dk

Webmaster
Anders Weile
Askevænget 23, st. th. 
2830 Virum
31344833 
anders@sebbeals.dk


