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Arbejdsplan

28. – 29. marts Påskelejr
30. – 31. marts Påskelejr hvis nødvendigt
26. – 28. april Arbejde på skibe + søsætning

Fra onsdag d. 13. marts er der desuden arbejde hver onsdag fra kl. 18.00.

Arbejdsplanen vil løbende blive ajourført.

Aktivitetsplan for år 2002

9. - 12. maj  Romregatta (Viggo Jonassen)
30. maj  Lukket arrangement Sebbe og Naust
18. – 20. maj  Pinsetogt Sebbe (Klaus Kay)
18. – 20. maj  Pinsetogt Als rundt Ottar (Steen Weile)
22. – 23. juni  25 års jubilæum - Lindheimssunds
23. juni  Sct. Hans (Exe)
Uge 28. juli  Sommertogt (Katrine Jonasen)
27. juli  Lukket arrangement Ottar og Naust (NPC)
3. August  Ottar (NPC)
Medio august  Vikingedage i Slesvig (Steen Graversen)

Der vil igen blive arrangeret ugentlige sejladser med Ottar. Herom mere senere.

Steen Weile



Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg

Formandsberetning 2001

Som altid er der der både positive og negative ting at berette for sæsonen – men 
alt i alt vil jeg betegne det som et godt år.
 
Sebbe og aktiviteter
Sebbe har haft sin bedste sejlsæson i mange år. Ud over småture var der Romre-
gatta over 4 dage, en pinsetur over 3 dage, en heldagstur i forbindelse med Sct. 
Hans samt et sommertogt på en uge. Generelt for turene kan dog siges at be-
mandingen var minimal. En stor tak til de personer der gjorde turene mulige.

Ottar og aktiviteter
Ottar har haft sin bedste sejlsæson nogen sinde – aldrig i skibets historie er der 
blevet sejlet så mange sømil på en sæson. Det er blevet til omkring 30 mindre 
og større ture. Dog gik en tur i vasken – det var Als rundt i pinsen. Idet en del 
personer der havde meldt sig til Sebbes tur pludselig udeblev måtte vi annullere 
turen med Ottar for at få Sebbe langs – det var træls – turen er derfor udsat til år 
2002. Klaus kan ikke længere gennemføre de ugentlige sejlladser, men der er en 
ny der med glæde har overtaget dette hverv. Ligeledes en tak til de personer der 
gjorde Ottars ture mulige.

Specielle arrangementer
Dronningens og prinsens besøg 25. juli var også et godt arrangement, ikke 
mindst fordi vi samtidig fik besøg af Hjortspringbåden.
Augustenborg bys 350 års jubilæum fik vi også sat vort præg på både med 
havnearrangementet og optoget.

Kommercielle arrangementer
Vi havde planlagt 5 – 6 arrangementer, men fik kun 3. Dette vil også kunne ses af 
regnskabet. De 3 arrangementer var dog særdeles vellykkede med meget tilfredse 
deltagere – dem ser vi nok igen. For næste år er det første arrangement bestilt 
og vi må så se om vi ved at være lidt aktive kan få lidt flere i hus. En mulighed 
kunne være et lidt bedre tilbud – eks. kunne vi møde gæsterne ved skibet iført 
vikingetøj i stedet for kansas busseronner.



Vi kunne også forbedre foredraget med lidt flere billeder. En revideret bro-
chure om skibet kunne også gøre det lidt mere attraktivt. 

Nausten og aktiviteter
Efter at have diskuteret tag og græstørv i flere år var vi en gruppe der beslut-
tede at nu skulle det være – vi gad ikke at diskutere længere for det så vi ingen 
resultater af. Desværre var vi få, så der måtte 2 week-ender til, men så var der 
også et meget pænt tag både på naust og bulhus. Desværre gik det så ud over 
reparationerne på Sebbe der måtte udskydes.

Arbejdsudvalg
Ved sidste generalforsamling var der ingen der ville tage ansvaret som 
formænd for de enkelte arbejdsgruper – arrangementer, naust samt skibe – 
denne idé må derfor anses som kuldsejlet. Personlig mener jeg også at kende 
grunden – der er mange opgaver og det kan være svært at overskue disse. Jeg 
mener vi skal dele det op i enkeltopgaver og sætte flere på som ansvarlige, så 
bliver det overskueligt og ikke så stort et ansvar for den enkelte.

Arbejdsindsats
Må siges at have været temmelig dårlig. De to sidste arbejdsweek-ender var 
helt elendige – formanden var alene den første og næstformanden var alene 
den anden. Tiderne var annonceret i Kølsvinet og Klaus havde desuden sendt 
mail til en hel række medlemmer. Der er nogen der mener at der desuden skal 
ringes efter folk for at få dem til at komme – det kan da godt være de har ret, 
men skal det også være formanden og næstformanden? 

Bestyrelsen fremover
Der er fremlagt forslag til vedtægtsændringer som jeg håber bliver vedtaget. 
I det forgangne år har der været afholdt en række bestyrelsesmøder, flere 
dog med så få deltagere at vi ikke var beslutningsdygtige – det blev så til 
arbejdsmøder. Mit forslag til den nye bestyrelse er derfor at holde færre bes-
tyrelsesmøder, at holde dem i forbindelse med arbejdsweek-ender og få lagt 
opgaver ud i forskellige mindre grupper både i og udenfor bestyrelsen. Dette 
giver også mulighed for at involvere personer fra andre geografiske områder 
der de sidste par år har vist stor interesse både med hensyn til arbejde og sejl-
lads. Der er også den mulighed, hvis der er noget der brænder på, at bruge 
telefonen under bestyrelsesmødet.



Aktivitetsplan for næste år
Som det er bekendt fra de sidste 2 Kølsvin ligger der en række arrangementer 
for næste år – som de væsentligste kan nævnes:
- Råsejler seminar i Ollerup – februar
- Romregatta – maj
- Kommercielt arrangement – maj
- Pinsetogt – juni
- Als rundt Ottar – juni
- Sommertogt – juli
- Vikingedage i Slesvig - august
For at disse kan gennemføres kræver det en del arbejde på Sebbe. Jeg vil 
gerne under punktet evt. have dette gennemdiskuteret.

Kølsvin
Der er i år udkommet 4 Kølsvin, heraf en megaudgave, faktisk det største i 
skibslagets historie. Der har i år også vist sig en del nye skribenter hvilket er 
uhyre vigtigt for et varieret blad. Det har knebet lidt med tiderne hvilket ikke 
blot kan lastes redaktøren - det kan der gøres noget ved. 
Jeg kunne forestille mig at redaktionen kunne styrkes hvis der var flere der 
kunne give deres bidrag/hjælp både med hensyn til opsætning og udsendelse.
Set under et har de sidste 2 års Kølsvin været meget indholdsrige/
informative, seriøse og ligget over gennemsnittet i skibslagets samlede histo-
rie. Målet med bladet er både at informere om arbejde og ture samt hvad der er 
sket i skibslaget, både for medlemmer og eftertiden og det har disse blade efter 
min mening fuldt levet op til.

Hjemmesiden
Denne er af forskellige årsager ikke blevet opdateret så ofte som det var 
ønskeligt, men har været et meget fint værktøj. Når folk har henvendt sig og 
spurgt til skibet af forskellige årsager har de ofte været inde på siden eller vi 
har kunne henvise til den. Vi har også netop via denne side fået et støttem-
edlem der bor i Nordnorge, men har relationer til Augustenborg.

Medlemmer
Enkelte medlemmer er faldet fra, især ved at undlade at betale kontingent, 
men det drejer sig om medlemmer og aspiranter vi ikke har set i flere år. Vi



har til gengæld fået et par nye medlemmer samt flere aktive aspiranter og flere 
er på vej. Medlemsantallet er stort set uændret.

År 2002
Jeg håber at der er flere der vil bakke op om og nyde skibene, både med hen-
syn til arbejde og fornøjelse. Der er både arbejde, sejllads og fest på tapetet.

Vi har mistet et æresmedlem
Arne Hach der var en stor hjælp ved starten af skibslaget er afgået ved døden. 
Arne var kendt af alle de gamle og et mangeårigt æresmedlem. Lad os rejse os 
og holde 2 min. Stilhed – æret være hans minde.

Til allersidst vil jeg sige at der har været en fantastisk god stemning og godt 
sammenhold, både under arbejde og ture – jeg håber dette kan fortsætte. Tak 
for et godt år.

Steen Weile
Formand



Generalforsamling 27. december 2001

Generalforsamlingen var indkaldt rettidig.
1. Viggo Jonassen blev valgt som dirigent.
2. Katrine Jonasen blev valgt som referent (under vag protest)
3. Formanden forelagde beretning. Intet at indvende.
4. Nicole fremlagde regnskab med støttepædagog. 
Klaus foreslår fastere aftaler i forbindelse med større indkøb. 
Peter foreslår at div. aftaler koordineres med bestyrelsen og foregår gennem 
denne ligesom Ottars  nye sejl.
5. Viggo foreslår at de nyindspillede videoer gøres tilgængelige for folket 
samt bemærker at 2002´s relativt lave vedligeholdelses-budget skyldes at 
Nausten er lavet, så de 10.000 kr. kun er til skib. Steen giver ham ret og sup-
plerer med at f.eks. bundmaling også er indkøbt. 
 Katrine bemærker at nyt sejl ikke figurerer i budget. Steen siger at der er søgt 
tipsmidler, samt at vi for at investere i et sejl også skal have noget at sætte det 
på. 
Peter bemærker at folk der henter ting hos høkeren skal huske at få en bon og 
huske at aflevere den til kassereren, da der går meget tid med at opklare 25,- 
kr hist og 14 øre her. 
Regnskab og budget godkendt.
6. Steen og bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 250,- kr. for medlem-
mer og 125,- kr. for aspiranter og støttemedlemmer. Enstemmigt vedtaget. 
Det foreslåes at prisen på arrangementer fastsættes løbende og forudgående, 
da der er stor forskel på indsatsen. Det foreslåes samtidig at priserne hæves 
en tand. Vedtaget.
7. Forslag om vedtægtsændringer trumfes igennem og kammerat Viggo’s evt. 
modstandere sendes til Sibirien.
8. Steen, Steen og Klaus er gengangere. Referanten før valget  mellem Sibir-
ien eller Bestyrelsen og rasler faretruende med Termokanden. 
Kammerat Viggo konstaterer fredsvalg. 
Peter er valgt som 1. suppleant.
9. Ivan og Wilford genvælges som revisor og suppleant.
10. Per Rosenberg har foreslået at involvere 1 ny i Kølsvinet med henblik på 
overtagelse næste år. Peter og Peter er villige. 
Festudvalg genvælges.



11. Steen påpeger at vi mangler folk til arbejde. Det diskuteredes om E-mail/
telefon til indkaldelse af folk. Peter nævnte at Ottars tirsdagsture er gode til 
at hverve folk med. Nicole foreslår foredragsaftener for evt. håndværksskole. 
Gerne med unge. Danebod, Amerikanere etc. 
Det må bestyrelsen finde ud af. Exe efterspørger et stærkt hold, som kan sejle 
skibet og tage gæster med. Viggo nævner sommerens sejlplan, og evt. som-
mertur til Slevig. Exe foreslår frie hænder og ingen tidsplan for turene. 
Sejl: Exe nævner øjer, vægt og højprier. 
Romregatta arrangeres. I mangel på  vådt skib, arbejdes der i stedet.

Teater og Sebbe

Vi havde udlånt et par årer, en jomfru, et par skjolde og noget vikingetøj til 
en teaterforestilling på en skole i Sønderborg. Ifølge arrangørerne blev det en 
stor succes. Det er rart at vi kan hjælpe andre. Rekvisitterne er returneret.

Hej Steen Weile.

Tusind tak for lån af alle vikingetingene. 
Vi har brugt dem til et teaterstykke som hedder “Danskere - til hver en tid.”
Det blev spillet af 6a+c fra Sønderskov Skolen og det havde 6 akter. 
Den første akt handler om vikinger, så kom middelalderen, så enevælden, 
bagefter nazitiden og så flower power og til sidst fremtiden. 

Venlig   Hilsen
Anne Brandt
6a Sønderskov  Skolen.



Konstituerende bestyrelsesmøde

Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort bestyrelsesmøde hvor besty-
relsen konstituerede sig som følger:
 Formand:  Steen Weile
 Næstformand:  Klaus Kay
 Kasserer:  Nicole Møller
 Sekretær:  Erik Jørgensen (EXE)
 Materialeforvalter: Steen Graversen
 Øvrige bestyrelse: Niels Peter Clausen
    Katrine Jonasen

Valgene foregik i meget god ro og orden og resultatet blev omgående med-
delt deltagerne i generalforsamlingen.

Nyt bestyrelsesmedlem fra kommunen

Efter valget måtte Dress Asmussen takke af og Dan Sørensen er valgt som 
afløser. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Fyrstålet 

Fyrstål smedet på 
Danebod højskole

Fyrstålet var datidens ligter. Uden gas, bensin eller andre brændbare væsler 
slog man ild ved at slå fyrstålet mod en flintesten så gnisterne fløj ned i noget 
let antændeligt materiale. Et forsøg med ståluld gav ild på ca. 5 sekunder – 
imponerende.

Steen Weile



Formandens Hjørne

Generalforsamlingen var ikke særlig godt besøgt i år. Den gik dog meget 
fint. Der var mange punkter på dagsordnen, men med Viggo som dirigent 
gik det hele efter lærebogen i en meget fin atmosfære med mange gode og 
konstruktive indlæg.
2 bestyrelsesmedlemmer havde valgt at stoppe, Ole Rieck og Allan Pedersen 
der begge har mange jern i ilden til anden side. En tak for deres arbejde i 
bestyrelsen – vi ses nok på nausten og under sejladser.
Med udfaldet af byrådsvalget trådte Dress Asmussen ud af bestyrelsen som 
kommunens medlem. Dress er uden tvivl den fra kommunalbestyrelsen der 
har været mest trofast ved bestyrelsesmøder. Han har også på anden vis hju-
lpet skibslaget og han vil helt sikkert blive savnet – tak for din indsats. Dan 
Sørensen er indsat i stedet og vi ser frem til et godt samarbejde.
Vi skal også sige velkommen i bestyrelsen ti Katrine Jonasen (kvinderne 
først) og Steen Graversen. Jeg glæder mig til at arbejde nærmere sammen 
med jer.
I året der gik fik vi mange sejladser som det fremgår af Formandens be-
retning her i bladet og for året der kommer er der lagt op til mindst lige så 
mange aktiviteter.
Som noget nyt kan vi allerede nu kundgøre en liste over aktiviteterne og så 
sandelig også med skipper og koordinatorer for turene.
Råsejler seminaret der skulle have fundet sted i Ollerup hos Lindheim Sunds 
er desværre blevet annulleret på grund af for få deltagere – det var ærgerligt, 
vi havde eller fra Sebbe tilmeldt 5 faste + 2 mulige. Det havde været en god 
lejlighed til at prøve at få koordineret arrangementer og desuden få check på 
hvem der i dag sidder i de forskellige skibslag.
Arbejdet er startet i år – 19. og 20. januar og sandelig der kom folk og 
arbejdet skred meget fint frem. Alle gamle naglet der skulle udskiftes er ude 
og nye er godt i gang med at blive monteret. Den første kølforstærkning er 
færdig og klar til at blive naglet, så lyset ses forude – kom og vær med, vi 
har det s.. godt med hinanden og husk! Det er også dit skibslag. 

Steen Weile



Referat fra bestyrelsesmøde 19. januar 2002

Alle var mødt på nær Dan Sørensen der havde meldt afbud.

Dan Sørensen sidder i bestyrelsen for kommunen.

De rettede vedtægter sendes ud med næste Kølsvin.

Planlagte bestyrelsesmøder: 3 i foråret og 2 i efteråret.
Næste bestyrelsesmøde 16. februar.
Efterfølgende bestyrelsesmøde 28. marts.

Råsejlerseminar i Ollerup aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Kørselsgodtgørelse: refunderes efter behov.

Kølsvin udsendes i februar.

VHF kurser : tilskud fra skibslaget 50% af gebyret.

Sejl. Der vil blive søgt fonde til dækning af de 45. 000 kr. Sejl, rigning og 
ny mast som er nødvendigt.

Arbejdsplan: tider blev fastlagt.

Aktivitetsplan blev fastlagt.

Sejlreglementet fortsætter uændret. 



Referat fra bestyrelsesmøde 16. februar 2002

Langrem er taget ud agter bagbord. Der viste sig omfattende svampeskader. 
Bordet skal skiftes mere end vi har træ til. Kassereren kan om nødvendigt 
overføre 5000,- kr. fra konto hos Sydbank til driftskonto.

KFUM- roverne i Sønderborg ønsker sejltur 3. juni. Vi accepterer.

Danfoss ønsker oplysninger om muligheder. Steen W. fremsender prisek-
sempel m.m.

Kølsvin er klar, men der indføjes ekstra side med skippere på ture m.m.
Det sendes ud næste week-end.
Der skal sendes rettede vedtægter med ud, Katrine skal have ekstra 
vedtægter til fonde.

Aktivitetsplanen er rettet på nettet.

Niels Peter har forsøgt kontakt til skovridderen, men hun har ferie.

Niels Peter har forespørgsel fra Rønshoved ”adfærdsvanskelige” om et ar-
rangement. Bestyrelsen er positiv og der arbejdes videre.

Katrine indstiller Mitch fra Scotland til ”ven af skibslaget” på grund af sin 
store entusiasme og hans forhold til at rejse fra Skotland til Danmark for at 
være ved skibet og skibslaget.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 28. marts kl. 19.00.
Afbud fra Katrine.



Noget nær en katastrofe

Under arbejdsweekenden medio februar var vi kommet så langt med 
nagler at vi kunne påbegynde reparationen af langremmen (forstærknin-
gen). Det gik fint og så meget godt ud lørdag hvor vi fjernede 3 m langrem 
agter. Søndag fortsatte vi i forskibet hvor vi havde forventet ligeledes at 
skulle udskifte 3 m, men vi måtte længere og til sidst havde vi fjernet hele 
langremmen (ca. 14 m) og kunne konstatere at både langremmen og 2. 
bordgang skal totalt udskiftes.

Nu er situationen den at vi skal have skaffet træ – og det bliver ikke billigt 
med de dimensioner og krav der er til især bordplanken. Det bliver nødv-
endigt at skaffe penge idet vi i vore økonomiske beregninger ikke havde 
medtaget en total udskiftning. Det havde været muligt at bibeholde en del 
af planke og forstærkning, men det ville for det første have betydet at vi 
med flere skaringer (samlinger) ville have svækket skibet samt at vi ville 
være nødt til at udskifte resten i løbet af de næste par år!
Vi håber nu at kunne skaffe træ med forholdsvis kort varsel så vi kan 
komme i gang, at vi kan skaffe de nødvendige økonomiske midler samt at 
medlemmerne vil møde op og være med til at løse opgaven.

Steen Weile



Tilmeldinger til ture!

For at kunne skaffe mandskab nok til turene samt undgå overbookning vil vi 
bede om tilmelding til de opslåede ture til skipperen – se nedenstående. På 
grund af de uventede store reparationer kan der ske ændringer i programmet – 
det vil så snarest muligt meddele de tilmeldte.

Romregatta 9. - 12. maj
Viggo Jonassen
Hørgårdsvej 18, 8240 Risskov
Tlf. privat : 86174957, E-mail : viggo.jonasen@get2net.dk

Pinsetogt Sebbe 18. – 20. maj
Klaus Kay
Grandparken 94 st. th., 5240 Odense NØ
Tlf. privat : 66104627, E-mail : klaus_kay@bigfoot.com

Pinsetogt Als rundt Ottar 18. – 20. maj
Steen Weile
Notmark 23, 6440 Augustenborg  
Tlf. Privat : 74473176, E-mail : steen_weile@mail.tele.dk

Sct. Hans – Sebbe samt fest på nausten 23. juni
Erik Jørgensen
Parkgade 29, 6400 Sønderborg
Tlf. privat : 74432716

Sommertogt uge 28 – juli
Katrine Jonassen
Odensegade 30, 4. TV,  8000 Århus C
Tlf. Privat : 61331666, E-mail : hunjonas@hotmail.com

Vikingedage i Slesvig 2. – 4. august
Steen Graversen
Gl. Landevej 7,  6400 Sønderborg
Tlf. Privat :  22173983



Bestyrelsen

Formand     Næstformand
Steen Weile      Klaus Kay 
Notmark 23     Grandparken 94 st. th.
6440 Augustenborg    5240 Odense NØ
Tlf. Privat : 74473176    Tlf. privat : 66104627
Tlf. Arbejde : 74883292    E-mail : klaus_kay@bigfoot.com 
E-mail : steen_weile@mail.tele.dk

Kasserer      Sekretær
Nicole Møller      Erik Jørgensen
Parkgade 8     Parkgade 29
6440 Augustenborg    6400 Sønderborg
Tlf. Privat : 74471078    Tlf. privat : 74432716
E-mail: peter.remontius@get2net.dk  

Materialeforvalter 
Steen Graversen     Katrine Jonassen
Gl. Landevej 7     Odensegade 30, 4. TV
6400 Sønderborg     8000 Århus C
Tlf. Privat :  22173983    Tlf. Privat : 61331666
      E-mail : hunjonas@hotmail.com
Kommunen
Dan Sørensen     Niels Peter Clausen
Ramserl 20, Ketting,    Storegade 22
6440 Augustenborg    6440 Augustenborg 
Tlf. Privat : 74471355    Tlf. Privat: 23624209 

Udvalg

Kølsvinnet Redaktion 
Peter Møller     Per Rosenberg  
Parkgade 8     Strandborgvej 30 
6440 Augustenborg    8240 Risskov  
Tlf. Privat : 74471078    Tlf. Privat : 86173392 
E-mail: peter.remontius@get2net.dk  E-mail: rosenberg@post.tele.dk 

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. Privat : 74470033
E-mail: Peter_Svendsen@mail.dk
    

Internet Homepage : http://home13.inet.tele.dk/notmark/history


