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Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet
er der et par nye aktiviteter, tag godt
imod dem og kig forbi. De første
mandagssejladser er sejlet. En kold
fornøjelse, sommeren lader vente på
sig. Men til sejladsen på Dyreborg var
det så godt vejr, at det blev til en 3.
plads.

Marna er næsten helt færdig til
sæsonen. En dags malerarbejde først i
uge 27, så er hun klar til sin 75 års dag,
som vi holder d. 31. juli om
eftermiddagen. Der er sat telt op, hvis
det skulle være dårligt vejr, kig forbi og
hils på medlemmerne.

Ellers vil jeg bare sige, at I kan have en
god sommer alle sammen.

Hilsen Per.

PS: Husk kontingent, de få der
mangler. Skulle jeg sige fra kassereren.

Formanden

har ordet

Husk at chekke hjemmesiden og Facebook fra tid til anden. Giv gerne nogle ”Synes
godt om” og ”Følg” klik! På Facebook kan du selv sætte billeder, historier og
kommentarer ind. De vil, på et tidspunkt, kunne ses på hjemmesiden også. Adressen
er, som altid, www.marna.dk, hvor der også er link til Facebook siden.

Du har noget, jeg
gerne vil have!

Din email adresse! Hvis du
sender den til mig, js@nogs.dk,
eller til kasserer Palle P,
palle.petersen4@gmail.com, vil du
fremover modtage nyhedsbrevet
pr. email. Foreningen vil dermed
spare en hel masse penge, og du
vil modtage nyhedsbrevet langt
hurtigere end nu. Hvis du stadig
helst vil modtage girokortet med
posten, da skriv det i din email.
Ellers skal du blot huske at skrive
dit navn og din adresse (altså
vejnavn osv.)

Hilsen Jørgen Sekretær
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Marna fylder 75 år
Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg inviterer hermed til en

hyggelig eftermiddag på fiskerihavnen i Faaborg .

Der vil være lidt forfriskninger til rimelige priser og musik med bolværksmatroserne
som vi kender fra sidste gang. Sæt kryds i kalenderen:

Fredag d. 31. juli mellem kl. 16.00 og 18.00 ved
Marna.
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Nyt fra Træskibspladsen.
Der var indkaldt til møde med kommunen
d. 25.03.15 sammen med Lystfiskerne
med Vagn Gram, Kajakklubben "Malik"
samt Træskibspladsen. Fra
Træskibspladsen Poul Erik Simonsen og
Bjarne Madsen.

Man var fra kommunens side interesseret
i projektet, da det vil have betydning for
turismen. Samt at planen med at bruge
"Heimdal" som informations/udstillings
hus kunne være et vartegn for fremtidige
aktiviteter på pladsen. Se foreløbig plan
over området.

Det blev her besluttet at man fra
kommunen ville søge et beløb på 1 mio. kr.
på næste budgetmøde til etablering af det
projekterede areal til det nye værksted
samt læmole, som man forventer at få
opfyldt med godkendte materialer fra de
nedlagte bygninger fra slagteriet, når det
nedlægges. Man håber at beløbet, hvis
ansøgningen godkendes af finansudvalget,
vil være til rådighed fra 2016  17.

Finn Mortensen og besætningen fra
"Ørnen" har bygget to nye skure som var
tænkt placeret i forlængelse af de gamle ,
men den plan er blevet ændret så de i
stedet får en midlertidig plads ved siden af
"hallen" ud mod vandsiden og "Heimdal"
stilles på den modsatte side af
adgangsvejen til lystfiskerene.

Bestyrelsen har besluttet at arbejde for en
ændring i reglementet for skurene, så
foreningen køber skurene, når de bliver
ledige. Der betales leje for et år af gangen,
og den enkelte lejer står for
vedligeholdelsen. Idet foreningen leverer
materialerne, og lejeren udfører arbejdet
indenfor en nærmere fastsat tid. Hvis det
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ikke overholdes, vil foreningen på lejerens
regning udføre arbejdet. Formålet med
ændringen er at skaffe foreningen en
indtægt, samt at kunne holde skurene i
pæn og ordentlig stand. Prisen vil være
det, som det har kostet at bygge dem.
Prisen på den årlige leje og depositum er
ikke fastsat endnu.

De første indkøb af skure, er det ene nye
skur, samt Mogens Højrups som trænger
til en renovering. Foreningen betaler
materialerne, som efter aftale udføres af
den nye lejer.
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Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand: Poul Erik Simonsen. 2147 4582

Næstformand: Bjarne Madsen. 4970 3005

Kasserer: Finn Mortensen. 4068 6522

Sekretær: Arne Rasmussen. 2044 4205

Bestyrelsesmedlem : Finn Jessen Jensen. 6261 8918

Supleanter:

Lars Jensen. 2262 1253

Tommy Hovmand. 6095 0839

Heimdal er kørt ud af "hallen" og overdækket, Munkebo
jollen er kørt ind i stedet for. Mandskabet fra "Ørnen" har
lagt nye klare plader på "hallen" i stedet for dem som blev
gennemhullet under haglvejret sidste år. Båndsaven har
fået banket rust samt malet, men der forestår stadig noget
arbejde for at få den gjort køreklar.

Der er forsat åbent bestyrelsesmøde d. 1. tirsdag i
måneden.

Jagten "De 2 Søstre" sejler hver mandag kl. 19, men
kontakt Poul Erik for en sikkerheds skyld.

Nyt fra Træskibspladsen.
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Den første lørdag i september, 5./9., sejler vi vores årlige tur
sammen med Træskibspladsen. Vi sejler kl. 09.00 og
kommer hjem ud på aftenen. Vi plejer at hjælpes med
madlavning, borddækning og oprydning. Drikkelsen
medbringer man selv. Der er sørget for musik og lokaler og
transporten klarer vi i fællesskab. Mød op ved Marna og vi
finder ud af hvem der sejler med hvem, det plejer at være
hyggeligt og vejret har været med os de andre år.

Tilmelding på lizziper@gmail.com eller 20785697 gerne
sms. Hilsen Per

Korshavn 2015
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Hver mandag: Kl. 19: Mandagssejladser sammen med Træskibspladsen, når der
er vind nok til sejlene. Første gang 4. maj.

Hver tirsdag: Kl. 17: Fyraftenskaffe på træskibspladsen.

Hver onsdag: Bliver der arbejdet på Marna fra kl. 09.

1012. juli: Dampf Rundum i Flensborg.

23. juli: Fyn rundt. Vi sejler dem i møde, den aften de kommer til Faaborg.

31. juli: 75 års fødselsdag i Faaborg.

5. september: Fællesspisning på Korshavn. Følg med på hjemmesiden
www.marna.dk og Facebook.

Oktober: Æbleræs til Svendborg. Kl. 8 fra Faaborg, hjemkomsttidspunkt
ukendt.

November: Afriggersuppe på træskibspladsen. Tilmelding nødvendig.

December: Marna ankommer til Dyreborg med julemanden.

Aktivitetskalender 2015

Per Thomsen, formand 20785697

Henning Krog, næstformand 62601440

Palle Petersen, kasserer 23425845

Jørgen Strøtvedt, sekretær 62682272

Finn Jessen Jensen 30203742

Werner Mikkelsen 50509672

Bjarne Madsen 49703005

Foreningens Bestyrelse




