
Aktivitetskalender  2012. 

                                       

Generalforsamling mandag den 27 Februar 2012 kl.  19.30  

Mandagssejladsen genoptages Fra Maj til August ,den 7. maj klokken 

19:00. Der må gerne mødes lidt før for klargøring af skibet.  

Træskibs sammenslutningen holder Pinsetræf i Marstal fra fredag den 25 

Maj til Søndag den 28 maj. Marna sejler derover om fredagen kl.13.00 

Aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret . Følg med på hjemmesi-

den : www.Marna.dk eller på facebook.  

 

Foreningens Bestyrelse: 
  

Per Thomsen, formand            tlf.: 20785697  

 

Henning Krog, næstformand           62601440 

 

Palle Petersen, kasserer                   23425845 

 

Henrik Hansen, sekretær                 42523505 

 

Finn Jessen Jensen                          30203742 

 

Werner Mikkelsen                          50509672 

 

    Christian Nyfjord                            62272350 
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En  hilsen fra formanden.  

 
Så tager vi hul på et nyt år, general 

forsamlingen står lige for døren, og 

Marna kommer snart hjem fra værft 

i Marstal, så vi kan komme i gang 

med at samle skibet igen. 

 

Det forgangne år bød på end masse 

dejlige sejladser både til Nyhavn og 

Rudkøbing og end masse besøg på 

de lokale øer.  

 

Arbejdes holdet har også haft travlt 

bla med at klargøre skibet til den 

store tur den skulle have på Ebbes 

Bådværft i Marstal, der er bla lavet 

ny dam med skotter, næsten nyt dæk 

og ruffet over maskinen er også 

skiftet med karm og det hele. 

 

Glæder mig til at komme ud og sejle 

igen med et rigtig flot skib til for-

året, håber at se noget til de nye 

medlemmer med da også til de gam-
le der stadig væk kommer forbi, når 

der sker noget på Marna. 

 

Et godt nyt år til alle. 

Hilsen Per.   

 Billeder af Marna fra Ebbe`s  værft 

i Marstal. 

 

 

 

 

 

 

Her er Marna godt og vel skilt af og 

genopbygningen er begyndt . 

 

 

 

 

 

Marna`s styrhus ,afmonteret  under 

reparationen . 

 

 

Formanden 

 har ordet                                              Per Thomsen 
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 Sejltur til Rudkøbing. 

 

I sommers var vi inviteret til pakhus-

foreningen i Rudkøbing i anledning 

af de havde købt huset af kommunen 

for 1 krone, og det skulle markeres 

med en lille kapsejlads Langeland 

rundt med en lille fest bagefter. 

 

Flemming Mortensen og jeg sejlede 

tidligt fra Faaborg Lørdag morgen i 

højt solskin og godt med luft som 

lagde sig i løbet af formiddagen. 

 

Da vi anduvede Svendborg sund sej-

lede vi lige ind i starten af kapsejlad-

sen på øhavet rundt der starter i 

Thurø bund, det holdt hårdt da der 

var mange deltagere og Marna drejer 

ikke på en tallerken når vi mødte de 

hurtige sejlbåde som ikke værdigede 

os et blik selv på få meters afstand, 

så da vi kom til Svendborg trængte vi 

til en forfriskning, den fandt vi i den 

lokale marineforening med gratis sil-

de bord med et par skarpe til, til gen-

gæld fik de en rundvisning på Marna. 

 

 Da vi ankom til Rudkøbing var der 

ikke mange skibe, kun en foruden 

Marna, de andre tilmeldte var blevet 

væk på grund af hård vind en havde 

endda knækket masten på forsøget, 

så vi blev rigtig godt modtaget af de 

lokale. 

Som dagen skred frem mødte der 

mange frem både fra foreningen men 

også fra byen, ,  

 

dagens ret var, skiber lakskovs 

lavet på gulash kanon af det loka-

le beredskabskorps for en pris på 

50 kroner. 

Derefter var der dans med leven-

de musik hen på aftenen kom ski-

bet Caroline S forbi med mands-

kor  der gav den sejlede videre 

senere på natten , til natmad hav-

de gas et par timer og Langelands 

pølser sponsoreret pølser i lange 

baner som blev grillet på kaj kan-

ten.  

Næste formiddag var der rund-

stykker inden vi sejlede hjem, 

forbi Marstal og gennem Mørke-

dyb i helt stille vind og høj sol, en 

rigtig flot tur på en af de få som-

merdage i 2011. 

Per 
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FORENINGEN TIL BEVARELSE AF FISKEFARTØJET MARNA AF FAABORG. 

 
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

 
MANDAG DEN 27 FEBRUAR 2012 KL. 1930. 

 
DAGSORDEN. 

 
         1 . Valg af dirigent  
 
         2.  Bestyrelsens beretning  
 
         3.  Regnskab og budget  
    
         4.  Indkommende forslag  
 
         5.   Fastsættelse af kontingent. 
 
         6.   Valg af bestyrelse og kontingent . 
 
                PÅ VALG ER : 
                Per Thomsen - Bestyrelsen   - Valg for 2 år -  Villig til genvalg. 
                Finn Jensen -                  do     -  Valg for 2 år -  Villig til genvalg. 
                Werner Mikkelsen        do     -  Valg for 2 år  - Villig til genvalg. 
                Christian Nyfjord           do    -  Valg for 2 år -   
 
                Suppleanter : 
                Svend Hultins                              Valg for 1 år -   
                Mogens Andersen                      Valg for 1 år -   
          7. Valg af revisor  
 
               PÅ VALG ER :  
               Jesper Anhøj                                Valg for 2 år -   
 
          8. Eventuelt -   
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Bestyrelsen håbet meget på at så 

mange som muligt møder op til 

Generalforsamlingen , da det jo er 

jer medlemmer som er med til at 

bestemme hvad der skal ske i for-

eningen. Jo flere der møder op , jo 

bedre bliver foreningen til beva-

relsen af fiskefartøjet Marna af 

Faaborg. 

Der er valg af bestyrelses med-

lemmer og det er vigtig du/i får 

indflydelse på hvem der sidder i  

bestyrelsen.  

Marna er jo som tidligere beskre-

vet  på værft i Marstal  og vi vil i 

dette blad vise en del billeder af 

reparationen / ombygningen . 

Det er så stort et projekt  ,ca 

470.000 kroner ,at Marna  jo er 

sikret mange år frem i tiden mht.  

dam, ruf osv.  

Vi glæder os meget til at se jer når 

vi starter op med mandagssejlad-

ser den 1 Mandag i Maj kl. 19 .00  

Kom gerne lidt før og hjælpe med 

til med klargøringen til sejladsen.  

M.v.h. Bestyrelsen .  
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