Kølsvinet
Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg
Nr. 1, Februar 2004

For fulde sejl ind i den nye sæson

Formandens hjørne
Først et godt nytår til alle med håbet om et rigtigt godt år for alle på alle fronter.
Så er det første nummer af Kølsvinet på gaden med sidste nyt. Som det fremgår af
arbejds- og aktivitetsplanen bliver der nok at gøre både på nausten og med hensyn til
sejladsen.
Sidste år kom skibet i vandet meget tidligt på grund af filmoptagelserne. Det
resulterede i, at vi fik en noget længere sejlsæson - specielt taget i betragtning af det
fine vejr. I år vil vi også sætte skibet tidligt i vandet, dog ikke så tidligt som sidste år.
Inden har vi en del nagler, der skal skiftes og skibet skal jo også males, så jeg håber vi
ses på nausten i de arbejdsweekender, der er afsat.
Det hele er jo ikke arbejde og mit store håb er, at der igen i år er en masse folk, der vil
med ud at sejle på de annoncerede ture.
Vort møde/lagerlokale på Slotsallé er der store planer med til anden side, så det mister
vi snart, men kommunen har velvilligt stillet et større kælderlokale til rådighed lige
overfor til opbevaring både af redningsveste, sejl og alt det andet. Lokalhistorisk
Forening, der skal overtage lokalerne har tilbudt at stille mødelokale til rådighed samt
at opbevare vore gamle/historiske papirer, så det ser ikke så ringe ud.
Som det fremgår af formandsberetningen er vor side på Internettet meget hyppigt
besøgt – der har nu været over 2000 opkoblinger på godt 9 måneder.
Reglerne for skippere til Sebbe, hvor der nu kræves yachtskipper af 3. grad rejste noget
af en kuling, som de fleste nok har bemærket. Men som Klaus har udtrykt det, den har
lagt sig igen og vi sejler videre i samme retning.
Til det kommende råsejlerseminar er der 10 tilmeldte fra Sebbe - det bliver spændende
at være sammen med de andre og høre nyt fra deres del af Danmark.
Den 5. september er vi inviteret til et møde omkring aktiviteterne i de lokale skibslag
på Als. Det drejer sig om Hjortspringbåden, den kommende Nydambåd og så os.
Det er mit håb, at rigtig mange vil komme til arbejdet på nausten og
sejlarrangementerne i år. Det er også mit håb, at Ottar igen vil få en fin sejlsæson, for
det er da også et herligt skib.
Vi ses Steen Weile

Arbejdsplan for år 2004
Tid

Aktivitet

31. jan. / 1. februar

Arbejdsweekend

6. – 7. marts

Arbejdsweekend

8. – 12. april

Påskelejr – søsætning af Ottar

24. – 25. april

Søsætning af Sebbe

Arbejdet starter kl. 09.00

Aktivitetsplan for år 2004
Tid

Aktivitet

Ansvarlig

20. – 22. februar

Råsejlerseminar i Frederikssund

Steen Weile

8. – 12. april

Sejlads med Ottar

20. – 23. maj

25. Romregatta i Flensborg
(Sebbe og Ottar)

Viggo Jonasen

29. – 31. maj

Pinsetur med Ottar

Erik Jørgensen

2. – 4. juli

Slesvig vikingedage (Sebbe og Ottar)

10. juli – 17. juli

Sommertogt (Sebbe og Ottar)

Klaus Kay

7. august

Roklubben – kanindåb (Ottar)

Niels Peter Clausen

13. – 15. august

Regatta i Flensborg

? august

Søsætning af 2/4'seren i Roskilde

20. august

Sebbe og naust – lukket arrangement

For nærmere informationer: Kontakt den ansvarlige.

Steen Weile

Referat fra generalforsamlingen 29/12, 2003
Add. 1.

Valg af dirigent:

Viggo Jonasen blev valgt.

Add. 2.

Valg af referent:

Thor Jonasen blev valgt.

Add. 3.

Se bilag (beretningen blev kort afbrudt af Flemming Møllers ankomst – her
konstaterede dirigenten, at der ville blive en kort hente-øl-pause).
Peter tilføjede, at økonomien var blevet påvirket af en sen betaling fra de
tyske filmfolk. Viggo tilsluttede sig, at det nye sejl sejler fantastisk.
Der blev spurgt til situationen med udlejen. – Viggo er sat på sagen. Det
blev debateret lidt.
Viggo henstillede som bemærkning til beretningen, at man parkerede på
pladsen.
Beretningen blev vedtaget. Hente-øl-pause.

Add. 4.
a

c
		
		
		

Det har været et godt år: overskud på 64.000 kr.
Antallet af banker, vi har konti i, blev kommenteret. Det bunder i, at
Andelskassen er lokal og at det er smart at have konto i BG bank på grund
af giro-indbetalinger.
Især arrangementer har bidraget til overskuddet: Filmatiseringen gav
rigtig godt. I en kommentar blev det ønsket, at de største poster blev
udspecificeret, dog kun til generalforsamlingen ikke i Kølsvinet.
Dette blev vedtaget.
Viggo spurgte om antallet af arrangementer var passende i forhold til
muligheden for at trække på lokale. Formanden svarede, at det havde
været passende i det forløbne år. I den forbindelse sagde formanden, at der
manglede lokale skippere.
Klaus gav en applaus til de lokale, som virkelig har trukket et stort læs.
Viggo spurgte til, hvordan det står til med inddrivelse af manglende
kontingent. Formanden sagde, at der vil blive sendt en lille hilsen til dem,
som mangler at betale.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Add. 5.
a
b
		
c
		
		
		

Budget
Arrangementer giver lidt mindre i mangel af filmoptagelser.
Vedligeholdelse og nyanskaffelser er lidt større i år på grund
af el-situationen.
Kurser er en ny post. Bestyrelsen vil gerne bakke op om folk, der
tager duelighedsprøven.
Ved denne kommentar blev det nævnt, at der er kommet nye regler, som
gør, at man skal være yachtskipper af 3. grad for at føre skib over 15 meter,

b

		
		
		

og det har den effekt, at vores skippere også skal have yachtskipper af 3.
grad. Generalforsamlingen blev gjort opmærksom på, at det kommer til at
koste på kursusposten. Det var generalforsamlingen indforstået med.
Klaus komplimenterede budget og regnskab for oversigtligheden.

Add. 6.

Fastsættelse af kontingent og leje. Bestyrelsen foreslår at kontingent er
uændret: generalforsamlingen godkender.
Leje: bestyrelsen foreslog, at de fik mandat til en individuel vurdering af de
enkelte arrangementer.

Add. 7.

Ingen forslag er kommet.

Add. 8.

Knud Møller blev foreslået til bestyrelsen, han afslog venligt, men bestemt.
Klaus kommenterede, at det er vigtigt at have lokale med i bestyrelsen.
Der blev erklæret ølpause indtil værdige kandidater bliver fundet.
Birgit blev foreslået. Hun var villig. Kvinderne har endelig kuppet flertallet
i bestyrelsen.
De valgte (ved fredsvalg) er: Katrine Jonasen, Steen Weile, Klaus Kay og
Birgit Bladt.
Til suppleanter blev følgende valgt: Knud Møller, Sylvie Weile og
Flemming Møller.

Add. 9.

Ivan Lorenzen og Wilford Hansen blev genvalgt (de bytter bare plads).

Add. 10.

Per Rosenberg og Peter Møller blev foreslået genvalgt til Kølsvinsredaktion.
De blev genvalgt.

Add. 11.
a
		

Det blev foreslået at lægge en aktivitetsplan på nettet. Formanden
præciserede, at nettet er et supplement til Kølsvinet.

b

Finn ville gerne have en præsentationsrunde.

c

Det blev foreslået, at der blev oprettet en nyhedsbrevs-mailingliste.

d
		
		
		
		
e

Katrine J. ville gerne have personer på den kommende sejlsæson.
Romregatta: Viggo Jonasen
Sommertogt i uge 28 – bestyrelsen finder en skipper og ansvarlig
evt Per Rosenberg (ansvarlig).
Bestyrelsen har ansvaret for resten.
Der kom 12 tilmeldinger til råsejlerseminar.

f
		
		

Under evt. kommenterede formanden, at et forslag på sidste generalforsamling om at lave et nærmere samarbejde med spejderne var
mislykkedes.

Forsamlingen af generaler opløstes klokken 20.47 efter god ro og orden som dirigenten
takkede for.
Thor Jonasen		
Referent		

Viggo Jonasen
Dirigent

Formandsberetning 2003
Året 2003 blev et år lidt ud over det sædvanlige.
Sejlads
Vi havde fået et filmprojekt, hvor vi skulle agere Nydambåden i forbindelse med en
film, et tysk selskab skulle lave som optakt til Nydambådens transport til en udstilling
på Nationalmuseet. Filmen skulle være færdig til Kristi Himmelfart og optagelserne
skulle ske i den næstsidste weekend i marts. Sebbe kom derfor i vandet midt i marts og
vi var så heldige, at vejret var helt i top til optagelserne. Vi blev udklædt som noget, der
skulle ligne mennesker fra dengang - det vagte megen morskab og så gav det lidt penge
i kassen.
I påsken, hvor vi normalt arbejder på skibene, kunne vi sejle og det brugte vi til at
indsejle det nye sejl - det er bare fint - tak til Katrine J.
Romregattaen blev også noget speciel, idet vi i år kunne mønstre med både Sebbe og
Ottar. Om lørdagen til den store regatta var vejret helt i top og 28 personer bemandede
de to skibe. Vi var 3 skibe i klassen og vi løb med både 1. og 2. pladsen - vi havde
endda indlagt en badepause undervejs.
Sommertogtet blev også realiseret med sejlads rundt i det Sydfynske øhav - det varede
en uge og vejret var meget fint. En succes, der vil blive gentaget næste år.
Vi havde også en række aften-arrangementer med andre interesserede, men måtte
desværre sige pænt nej til en del yderligere arrangementer. For at imødekomme vor
udlejer Thorkild Dau´s ønsker om at minimere antallet af arrangementer og trafik til
nausten, lykkedes det at få flere arrangementer afholdt andre steder end på nausten. Vi
har derfor i det forløbne år kun haft 4 arrangementer, der blev afholdt på nausten.
Ottar har også fået sejlet en del i år. Ud over Romregattaen, har det været fjordsejlads i
både stille vejr og kuling - det sidste var det sjoveste - hun sejler helt fantastisk.

Manglende strøm
I foråret byggede vor udlejer en ny avlsbygning, desværre kom den til at ligge hen over
vort el-kabel, så vi ikke har haft strøm siden foråret. Vi har måtte klare os med lejet
strømgenerator.
Bundmaling
Vi afprøvede en ny 2 komponent bundmaling på dele af Ottars bund, men det viste sig
ikke at virke, idet skaller og muslinger groede lystigt og resulterede i et ca. 5 cm tykt
lag.
Kølsvin / Internet
Kølsvinet er ikke udkommet så regelmæssigt i år. Det skyldes bl.a., at vi havde en ret
stram økonomi i foråret - den er nu på plads og det skal gøres bedre til næste år.
Internettet er blevet kraftigt udbygget i løbet af året. Vi har som bekendt også fået
vor egen adresse: www.sebbeals.dk . Ud over en billeddatabase med ca. 250 fotos og
tilhørende tekst er der nu kommet et diskussionsforum - prøv at gå ud og kig. Siderne
har været godt besøgt - fra 29. april til 28. december har der været 1679 besøg.
Medlemmer
Vi har i det forgangne år mistet enkelte medlemmer, men også fået enkelte nye samt
flere aspiranter, så vi ligger ca. på samme niveau som sidste år. Vi kunne godt bruge
flere, specielt lokale. Skippersituationen er slet ikke god. En har meldt sig ud, da han
er rejst udenlands, en anden er stort set også emigreret, da han nu bor i Københavns
omegn.
Medlemslisten tæller idag 49 betalende medlemmer, 20 aspiranter, 16 unge og 12
æresmedlemmer. Vi har desuden 9 støttemedlemmer.
Oversvømmelse
Oversvømmelsen af nausten gjorde, at vandet stod ca. 10 cm over gulvet i opholdsrummet, men på grund af den nye gulvkonstruktion var det stort set tørt dagen efter.
Steen Weile
Formand

Arbejdet på nausten 29. og 30. december
Idet der var generalforsamling og flere medlemmer kom langvejs fra havde vi lagt to
arbejdsdage ind mellem jul og nytår, hvor der skulle arbejdes. Vi fortsatte med at skifte
nagler og en tog sig kærligt af et af de store knæ, der skal udskiftes - det skal sidde i
bagbords side og må så vel betegnes som et venstre knæ. Og så gjorde vi noget, vi længe har snakket om - for første gang demonterede vi et sæt spanter, knæ, toft, bidestokke
og hvad det nu ellers hedder - helt ned til bunden. Vi var meget spændte på, hvad der
var i det gamle træ og om
det i det hele taget var der!
Men jo, det var ikke nyt
træ, men der er stadig gods
i de gamle originale egeplanker. Så dagen efter gik
vi så igang og fik skiftet de
nagler, der sidder skjult og
derefter med monteringen
- det hele var slet ikke så
slemt og hele skibet skibet
skal have denne omgang
over de næste år.
Den 29. hvor vi skulle have
Der er sandelig træ underneden!
generalforsamling og samtidig var skibslaget vært
med en bedre middag fremstillet af et udsøgt hold af
medlemmer. Anledningen
var at Ottar er blevet voksen - 25 år og så skulle jeg
hilse fra hende og sige at
hun er i fin form og glæder
sig til at der næste år kommer rigtig mange og sejler
med hende - for der er så
kedeligt i havnen, sagde
Nagler skiftet, træ smurt ind og monterets
hun.
Steen Weile

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
Mødet blev afholdt i Notmark 17. januar 2004.
Afbud fra Katrine J., Katrine K. og Peter.
Bestyrelsen startede med at konstatere det beklagelige i, at Klaus Kay havde forladt
bestyrelsen og skibslaget.
Strømsituationen
Vi måtte konstatere, at strømsituationen stadig er uafklaret. Det blev aftalt, at Steen
tager kontakt med Thorkild, da vi endnu ikke har hørt noget. Vi skal fra installatøren
have at vide, hvad det kommer til at koste, både nu og den senere nedgravning af kabel.
Bliver det for dyrt, skal vi have købt egen generator til ca. 6.000,- kr. Dette er inden for
årets budgetramme.
Søfartsstyrelsen / regler
På en telefonsamtale med søfartstyrelsen i København blev der rejst mulighed for en
dispensation. Denne ville afhænge af de krav, vi havde i vort sejlreglement. Det blev
aftalt, at vi sender reglementet til Søfartsstyrelsen, der så vil behandle dette.
Situationen er dermed uafklaret.
Skippersituationen
Vi gennemgik skipperlisten og lavede nogle ændringer. De skippere der ikke har holdt
deres sejlkundskaber ved lige flyttes over på en passiv-liste. For igen at blive optaget
som skippere skal de først have genopfrisket deres sejlkundskaber.
Skibstilsynet skelner ikke mellem kort- og langtursskippere. På vor skipperliste har vi 7
– 8 skippere, der vil kunne køre på dispensation eller har yachtskipper 3. Vi har / havde
kun 1 skipper der ikke kunne få dispensation og derfor må have kursus i år.
På baggrund af den forventede økonomiske uvikling er der grundlag for at tilbyde
Klaus det dyrere yachtskipperkursus, hvis han genindmelder sig i skibslaget. Dette
meddeles Klaus.
30 redningsveste, VHF og GPS
Vi afventer fondsansøgning, der giver svar i februar. Hvis vi får tilskud, vil vi købe det
planlagte udstyr, hvilket vil koste os 9 - 15.000 kr. Får vi ikke tilskud, vil vi tage stilling
til, hvad vi har behov for i indeværende år.
Der er kommet et ønske om passivt medlemsskab.
Dette kan være relevant at tage med som vedtægtsændring til næste generalforsamling.
Sænk Sebbe Aktionen
Der var enighed om, at det bør gøres. De endelige detaljer, om hvordan, tages op
senere.

Råsejlerseminar
Der er 10 tilmeldinger. Skibslaget lægger ud for deltagergebyret. Den afgivne
tilmelding er bindende.
Øvrige aktiviteter aftales på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.
Referatet er godkendt pr. mail af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Steen Weile

Der kan være trangt i Augustenborg Fjord, men skipper havde alt under kontrol.

Ud og hjem, frem og tilbage. Skulle hilse fra
Sebbe, hun længes efter vandet!

Bestyrelsen
Formand		
Steen Weile 			
Notmark 23		
6440 Augustenborg		
Tlf. Privat: 74473176
Tlf. Arbejde: 74883292		
E-mail : steen_weile@mail.tele.dk

Knud Møller
Treneparken 12, Dybbøl
6400 Sønderborg
Tlf. Privat: 74470700
E-mail: knmbbb@mail.tele.dk

Kasserer		
Nicole Møller
Parkgade 8		
6440 Augustenborg		
Tlf. Privat: 74471078
E-mail: nicole.sylvie@get2net.dk		

Sekretær
Kathrine Kay
Grandparken 94 st. th.
5240 Odense NØ
Tlf. Privat: 66104627
E-mail: kathrine_kay@sol.com

Materialeforvalter
Peter Schultz			
Mågevænget 17			
6400 Sønderborg
Tlf. Privat: 74427380
E-mail: peter-tinne@stofanet.dk

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

Kommunen
Dan Sørensen			
Ramserl 20, Ketting,
6440 Augustenborg		
Tlf. Privat: 74471355		
		

Birgit B. Bladt
Treneparken 12, Dybbøl
6400 Sønderborg
Tlf. Privat: 74470700
E-mail: knmbbb@mail.tele.dk

Kølsvinet redaktion
Peter Møller		
Parkgade 8			
6440 Augustenborg		
Tlf. Privat: 74471078
E-mail: peter.remontius@get2net.dk

Per Rosenberg
Strandborgvej 30
8240 Risskov
Tlf. Privat: 86173392
E-mail: rosenberg@post.tele.dk

Udvalg

WEB master
Anders Weile		
Esromgade 4C, 4. sal
2200 København N
Tlf. Privat: 35823380
E-mail: hertugen@adslhome.dk

Ny Hjemmeside adresse:
www.sebbeals.dk

