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En forårs hilsen fra formanden. 

  

Så  er Foråret ved at nærme sig selv 

om det er snestorm uden for,er der 

er reserveret plads på bedding i Dy-

reborg  fra Søndag d 7/4 kl 1100 og 

en uge frem, så der skal males om 

Eftermiddagen for dem der kan , 

også ugen op til og måske også 

ugen efter alt efter hvordan vejret 

opfører sig, vi laver en sms ordning 

i kan tilmelde jer, så vi med kort 

varsel kan skrive ud hvornår der 

arbejdes på Marna. 

Vi satser på at lave en tur til  rom 

regatta i Flensborg der vil vare fra 

Fredag d 10/5 til Søndag i bliver 

nødt til at tilmelde jer, af hensyn til 

overnatning. 

Ellers kan vi alle glæde os til at se 

frem til en forhåbentlig god som-

mer, hvor vi jo sejler om Mandagen 

fra kl 1900 fra 6 Maj, mød op dem 

der vil lære at sejle eller bare hygge 

sig. 

Per Thomsen  

 
”Æbleræs” 

Oktober sidste år skulle Marna til Marstal 

til et ekstra eftersyn, da der var nogle utæt-

heder i dammen der skulle udbedres efter 

at den var blevet udskiftet. Så vi havde 

aftalt med Ebbes værft, at de skulle have 

hende netop den weekend der var 

”æbleræs” i Svendborg. 

 

Poul Erik på ”De to søstre” tilbød, at sejle 

med til Marstal og aflevere Marna. Så han 

sejlede sammen med Flemming Mortensen 

i kølvandet til Marstal hvor vi fik afleveret 

Marna til Ebbe der tog hende på land med 

samme. 

 

Turen til Marstal foregik i vindstille og det 

gjorde den videre tur til Rudkøbing også. 

Derfor fik vi ikke øvet at sejle med sejl før 

selve ”Æble ræset” som fandt sted den 

næste morgen. Men det blev til en hyggelig 

aften i Rudkøbing med noget god mad som 

Poul Erik ellers nok kunne finde ud af at 

kunne lave.  

 

Ellers gik aftenen med hyggesnak med de 

andre skibe samt betragte en grundstøder 

der lå lige ud for havnen uden lys på i mør-

ket. Vi kunne kun høre en del råben der 

ude fra på flere forskellige sprog. 

 

 (Næste dag mødte vi ham igen, men der 

stod skonnerten på grund igen men nu i 

Svendborgsund  

Formanden 

 har ordet                                              Per Thomsen 

 

FORENINGEN til BEVARELSE AF  FISKEFARTØJET  
SG 100 MARNA AF FAABORG 
  
Generalforsamling  25 Februar  2013  
 
Referat . 
 
1) valg af dirigent – Jesper Anhøj blev valgt og godkendte indkaldelse af generalforsamlin-
gen.  
 
2) bestyrelsens beretning –  Per Thomsen fremlagde beretningen og den blev godkendt  af 
de fremmødte medlemmer.  
 
3) regnskab og budget – Palle Petersen fremlagde regnskab og budget og det blev god-
kendt  af de fremmødte medlemmer. 
 
4) indkomne forslag -    Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.  
 
5) fastsættelse af kontingent – Kontingent uændret. 
 
6) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter .  
 
På valg er:  
Henning Krog bestyrelsen - valg for 2 år – Genvalgt 
 
Henrik Hansen do. - valg for 2 år – Genvalgt  
 
Palle Petersen do. - valg for 2 år – Genvalgt 
 
Suppleanter 
 
Svend Hulthins - valg for 1 år – Genvalgt  
 
Mogens Andersen - valg for 1 år – Genvalgt 
 
7) valg af revisor:  På valg er:  
Anders Rehde Nielsen - valg for 2 år – Genvalgt 
 
8) eventuelt . 

 

Der blev stillet spørgsmål omkring overdækning af Marna.Bestyrelsen forestiller sig et let 

stativ , og en presenning også i let materiale , arbejdsholdet finder en løsning i løbet af  året. 



 

Lidt oplysninger. 

 
Som i kan se i bladet Har der været 

generalforsamling og  alle blev gen-

valgt  af dem  som var på valg . Der 

var ikke som mange fremmød-

te ,men det skyldes vel det dårlige 

vejr , det har jo været en lang hård 

vinter . 

 

Der skal også betales kontingent , 

som vi jo altid gør her i foråret , så 

med dette  blad er der girokort . 

 

Marna har konto i JyskeBank 

reg.nr. 5056 - kontonr. 106509-0  til 

dem som benytter sig af net-

bank .  

 

Husk at skrive hvem der er 

indbetaler, så kassereren 

kan se hvem der har indbe-

talt . 

 
Vi  håber på at vi får et dejligt forår, 

samt sommer og efterår , med sol og 

ikke så meget vind.  

 

Det er jo hyggeligt når vi hver  man-

dag  sejler rundt  i Fjorden og besø-

ger der forskellige øer , samt Dyre-

borg , eller hvor vi ellers finder på at 

sejle hen .   

 

I år  har vi så valgt  også  at tage en 

tur til Tyskland og  vi kan jo kun 

opfordre folk til at melde sig til , for 

det er specielt og hyggeligt at være 

på langfart med Marna.  

 

Der har jo været mange dejlige ture med 

Marna både de korte og de  lange , her er 

lige et par billeder fra tidligere ture . 

Formanden  sidder på dækket ,mens vi er 

på vej over storebælt  til Nyhavn . 

Vel mødt til fremtidige sejladser  og  

god sommer til alle . 

 

 

  

 

Næste morgen bød på det helt store mor-

gen bord. Skipper møde i pakhus for-

eningens klub lokale og der efter afsejle-

de vi Rudkøbing havn i frisk vind.  

 

Vi skulle ud til start positionen hvor vi 

skulle sejle rundt om paketten Mjølner 

for sejl, inden vi kunne fortsætte sejlad-

sen. Så det kunne nok være, at Flem-

ming og jeg kom på arbejde med al det 

tovværk der skulle hives i på skiftende 

kurser. 

 

Da vi nåede mærket ved Egelykke hvor 

vi skulle vende, var vi nogle af de sidste, 

men nu havde vi fået øvet os og med 

dejlig medvind. Derfor kunne vi indhen-

tede flere af de andre på turen til Svend-

borgsund. 

      
I Svendborgsund ventede der os en ny 

opgave. Vi skulle gå på siden af Mjølner 

og ombord bringe grej til pandekage 

bagning. Dette skulle være forsejl og det 

måtte ikke være skipperen selv der fore-

stod manøvren, så det til faldt underteg-

nede, at forestå dette. 

 
Det gik da også fint og bagefter skulle vi 

lægge til i Troense, her måtte der heller 

ikke være skipperen. Men nu havde man 

jo øvelsen, og der blev heller ikke lavet 

skrammer.  

Vi lå på siden af Fylla, så vi skulle højt 

til vejrs når vi skulle i land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om aftenen skulle vi til fælles spis-

ning i sejlklubbens hus, hvor et dom-

mer panel skulle bedømme vores  

pandekager.  

 

Vi havde overvejet, at lave indbagte 

kager med sild i, men det var vidst 

godt det projekt ikke blev til noget, 

da det var til alle de deltagende børn. 

 

Næste morgen sejlede vi til Svbg, 

hvor den stod på jazz musik og silde 

bord. Præcis som vi kender det når 

vi har deltaget med Marna.  

 



 

  
Kunst. 

Hvis i keder jer i de mørke vinter 

aftener kunne i jo prøve at lave lidt 

intarsia, hvis man har lidt tålmo-

dighed, og lidt forskelligt træ i 

baghaven.  

 

Alfons Schmidt med Skibet Falke 

er helt ferm til det, her har han la-

vet Marna ,med Faaborgs havne 

front i baggrunden. 

Der er gået hele 25 forskellige træ 

sorter til, som Australien silkyoak, 

movinge, citron, eukalyptus, taks, 

ahorn, palisander, zebrano, mahog-

ni thuja, nød og egetræ 

For bare at nævne nogle af den. 

Per. 

 

Aktivitetsliste. 

 Bedding fra Søndag d 7/4 kl 1100 

i Dyreborg. 

 Mandags sejladser starter 6/5 kl 

1900 og slutter Mandag d 30/9 

 Rom regatta fra Fredag d 10/5 kl 

0700 fra Faaborg til ud på Sønda-

gen. Tilmelding 

Kapsejlads på Dyreborg endnu, 

ikke fastsat men bliver lagt på 

hjemmesiden og annonce i styre-

hus vindue på Marna. 

 Torsdag d 25/7 kl 1600 fyn rundt 

for bevaringsværdige skibe. Vi 

sejler dem i møde, og hygger re-

sten af aftenen. 

Æbleræs d  12/10 vi sejler nok 

hjemme fra tidlig Søndag og kom-

mer hjem samme dag, Følg med 

på hjemmeside. tilmelding. 

  

Der kan forekomme ændringer, 

følg med på hjemmeside 

(www.marna.dk) og med opslag i 

styrehus vindue på Marna. 

 

Lidt eftertanke . 

 

 

Folk over 25 burde være døde!  
 

Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater 

burde de af os, som var børn i 40érne, 

50érne, 60érne, 70érne, ja til og med 

tidligt i 80érne ikke have overlevet.  

 

Vores børnesenge var malet med blyba-

seret maling. Vi havde ingen børnesik-

ring på medicinflasker, døre eller skabe, 

og når vi cyklede bar ingen af os hjelm. 

...  

Som børn kørte vi i biler uden sikker-

hedsseler eller airbags. 

 

Vi drak vand fra haveslangen og ikke af 

flasker.    Skræk og rædsel! 

 

Vi spiste brød med smør, drak sodavand 

med sukker i, men blev aldrig overvægti-

ge, fordi vi altid var ude at lege.  

 

Vi delte gerne en sodavand med andre og 

drak af samme flaske, uden at nogen rent 

faktisk døde af det. 

 

Vi brugte timer på at bygge sæbekassebi-

ler af ting, der var kasseret, og ræsede i 

fuld fart ned ad bakken bare for så at 

finde ud af, at vi havde glemt at sætte 

bremser på. Efter nogle ture i grøften 

lærte vi at løse problemet.  

 

 

Vi tog hjemmefra tidligt om morgenen 

for at lege ude hele dagen og kom først 

hjem, når gadelygterne blev tændt. Ingen 

kunne få fat i os i løbet af dagen – ingen 

mobiltelefon. Utænkeligt! 

 
Vi havde ingen Playstation, Nintendo 64 

eller X-boxe – i det hele taget ingen TV-

spil, ikke 99 TV-kanaler, ingen video-

film, surround-sound, mobiltelefoner, 

hjemme-PCér eller chatrooms på Inter-

nettet.  

 

For ikke at tale om FaceBook og Twitter. 

Vi havde venner! Vi gik ud og fandt dem! 

 

Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede 

arme og ben, slog tænder ud. Men ingen 

blev sagsøgt efter disse uheld.  

 

Det var uheld. Ingen andre kunne få skyl-

den – kun vi selv. Husker du uheldene? 

Vi sloges, blev gule og blå og lærte at 

komme os over det. 

 

Vi fandt på lege med pinde og tennisbol-

de og spiste jord og græs. Til trods for 

advarslerne var det ikke mange øjne, der 

blev stukket ud, og græsset voksede ikke 

inden i os resten af vores liv.  

 

Vi cyklede og gik hjem til hinanden, ban-

kede på døren, gik lige ind og blandede 

os i samtalen 

 

Nogle elever var ikke så kvikke som an-

dre i skolen, så de dumpede og måtte gå 

et år om. Frygteligt! 

 

Denne generation har fostret nogle af de 

mest risikovillige, de bedste problemløse-

re og investorer nogensinde. De sidste 50 

år har været en eksplosion af nyskabelser 

og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, 

succeser og ansvar, og vi lærte at forhol-

de os til det alt sammen. 

 

Og du er en af dem.  Tillykke  


