Referat af Rebekkas generalforsamling den 5.
marts 2013
Formanden bød velkommen i Laden og indledte mødet.

1. valg af dirigent og referent
Erling Krog og Else Reiffenstein blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret rettidigt og derved lovlig.
Ordet blev givet til formanden.

2. bestyrelsens beretning
Beretning indlagt på hjemmesiden.
Frivilligt arbejde indgår i genopretningsplanen. På spørgsmål om hvor meget dette omfattede, var
svaret 2 weekender på værftet med to håndfulde mandskab. Niels B og Hans G besøger værftet i
den kommende uge for at besigtige arbejdet og lave aftale om eget arbejde. Samtidig bringer de
skibets trimluge med til Niels B.J. som vil udbedre denne med lærketræ, som er foreskrevet af
skibsbevaringsfonden.
Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet fremlagt af kasserer Gert. Udviser et resultat på kr. 21.000, men dette skyldes at
fondsmidler, som er søgt for 2013 er indkommet i 2012. Hvis dette fraregnes ville resultatet være
negativt med kr. 20.000. Der er ikke søgt fondsmidler for 12, da der ikke kan søges til alm.
vedligehold. Værdipapirer er ved at blive omsat og vil indbringe ca. kr. 100.000 således at vi råder
over det beløb, som er budgetteret for genopretningen. Fra salen: Niels B.J. vil bruge sin kontakt til
Claus Sørensens fond for om muligt at få støtte til opgradering af redningsudstyret, både flåder og
veste.
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Gert startede med at udrede indtægter ved sejlads for 2010 - Limfjorden, 2011 - det Frisiske og
2012 - ture i nærområdet. Ved sammenligning af de 3 sommersejladsuger 30, 31 og 32 var der ikke
stor forskel på indsejlingen. Dette for at se på om et område var mere attraktivt end et andet. Men
ture i nærområdet var dog en stor succes.

Gert gennemgik de af bestyrelsen foreslåede budgetter, 13, 14 og 15. 2013 viser et negativt resultat
på kr. 64.500. Vi håber stadig på at der vil komme positive svar fra fonde, som endnu ikke har
svaret os, men ellers vil Rebekkas reserver dække dette. Indtægter ved kontingenter har ligget
stabilt på ca. kr. 42.000 over flere år, men vi skal søge midler udefra. For 14 og 15 vil vi gå på jagt
efter fonde, som vil yde midler til alm. vedligeholdelse.
Fastsættelse af kontingent: Vi fastholder kr. 275 for alm kontingent og kr. 125 for
prøvemedlemsskab, som gælder en dag for en person.
Budretterne blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var Ryon, Gert og Niels. Alle stillede sig til rådighed for genvalg. Blev genvalgt.
Else på valg som suppleant. Blev genvalgt.

6. Valg af revisor
Hans Thomsen stillede sig igen til rådighed. Genvalgt.

7. Indkomne forslag
Der var ingen.

8. Eventuelt
Sejlads for kommende sæson. Niels B.J. har forespørgsel på to ture Fanø rundt, den ene gerne
lørdag før "sømandens hjemkomst". Tur til Langli havde været en succes. Niels B.J. har en
forespørgsel på kontakt mellem Föhr og Rebekka / Fanø fra Peter Uhrbrand. Anne Grete vil gerne
sejle i uge 31. Så da der også var ønske om sommertogt til det frisiske område, vil der blive arbejdet
på at tilgodese alle disse ønsker ved kommende skippermøde.
Spørgsmål om vinterafdækning v/ presenning. Bestyrelsen har arbejdet med dette og ville søge nye
LAG midler, men tiden var for knap, da ansøgningsfris var 01.03.13. Men der vil blive arbejdet
med F-LAG midler, hvor ansøgning er senere. Men vi skal være klar på at vi selv skal stå med
halvdelen af omkostningerne. Søren B.J. vil arbejde med mulighed for firmastøtte til presenning.
Vi har fået flot og anvendeligt skilt på kajen med information om Rebekka og sejlads. Der foreslås
at vi her også bekendtgør vore sponsorer, som vi på den måde kan takke offentligt.
Niels B har en aftale med Hans Jørn Kristensen, Jyske Vestkysten om at lave en reportage om
Rebekka og genopretningen. Her bliver også lejlighed til at nævne sponsorerne.
Bedre bolværk som tager af for stød når Rebekka ligger ved kaj efterlyses. Der kommer mange
skader på den konto pt. Vi har haft en Bermuda fender, dvs. en telefonpæl med bildæk omkring.

Der bliver set på at etablere en ny. Søren B.J. har en kæmpe trosse, måske kan den anvendes, der
bliver set på dette også.
Cutty Sark afholdes i 2014 og slutter sit raid i Esbjerg fra den 02. - 05.08. Søren B.J. vil gå videre m
at etablere arrangement for Rebekka i den forbindelse, han mener at Rebekka har gode muligheder
for at sejle rund i havnen, så medlemmerne kan beundre de flotte sejlskibe - som den også gjorde
sidst der var træf i Esbjerg.
Generalforsamlingen slut, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Årsberetning 2012

Generalforsamling den 5, marts 2013.

Året 2012 startede med første arbejdsdag den 17. marts, hvor vi på Vesternasen afvaskede sværd og
rundholter. Generalforsamlingen af holdte vi den 11. april, og oprigning den 28. april, og
efterfølgende blev Rebekka sejlet til Hvide Sande for at gå på værft.
Efterfølgende var Rebekka tilbage ved kajen i Nordby så skibet kunne deltage i museernes Dag den
26. april, med et meget ringe antal besøgende, sikker på grund af at det var pinselørdag og godt vejr.
Onsdag den 30. maj sejlede Niels Brink og jeg til Esbjerg og hentede Anders Agger og Anne
Hjernø, sammen med deres TV hold, og sejlede dem til Fanø, hvor de i efterfølgende dage var
overalt på øen for at optage en gang ”Annemad” til udsendelse på TV2 i eftersommeren. Indledning
og afslutning var ombord på Rebekka.
Derefter blev der sejlet de sædvanlige onsdagssejladser samt Sct. Hans tur.
6.-7. og 8. juli sejlede Rebekka til Kammerslusen og op ad Ribe å til hovedvejsbroen som er
stopklods for Rebekka. Vi deltog i afholdelse af Ribes maritime dage.
Efterfølgende weekend sejlede Rebekka sømandens hjemkomst i forbindelse med afholdelse af
Fannikerdagene.
Herefter blev sommerens sejladser, som besluttet, med forskellige turer af kortere eller længere
varighed i nærområdet, og den 14. august en tur til Esbjerg i forbindelse med afholdelse af Esbjerg
Festuge. En tur til Hjerting for at deltage i Hjerting Kanelaug festarrangement blev aflyst.
Den 15. september var der en tur til Langli med Skipper Niels Brinck Jensen, fuldt besat.
Sidste arrangerede tur var den 23. september, en godt besøgt østerstur der efterfølgende kan ses på
You-Tube, link på Rebekkas hjemmeside. Den har fået megen ros.
Den 29. september afriggede vi Rebekka, hvorefter den lå oplagt ved Langelinie, afventende
afsejling til Hvide Sande for værft tur.
Den 7. august afholdte vi bestyrelsesmøde ombord hvor Hans Groth deltog. Udgangspunktet var at
få en egentlig gennemgang af skibets tilstand. Ligeledes blev det besluttet at igangsætte opbygning
af isoleret oplagsrum på Vesternasen, og dette er nu fuldført til stor glæde for os alle. Nu opbevares
hynder og andet materiel som ikke tåler fugt i længden helt tørt.
Rebekka blev nøje gennemgået af Hans Groth og der blev efterfølgende udført besigtigelse sammen
med Hvide Sande værft, således at vi kunne udarbejde et egentlig budget for den omfattende
genopretning af Rebekka. Det samlede beløb blev 550.000 kr., der blev vores grundlag for
efterfølgende ansøgninger til Fonde og LAG-Fanø. I begyndelsen af november blev Rebekka sejlet
til Hvide Sande for at komme på bedding.

Den 1. november blev det omfattende ansøgningsmateriale afsendt til 20 fonde og tidligere
sponsorer, samt til LAG-Fanø. Status dags dato er at der er bevilliget 435.000 kr.
I starten af januar var Hans Groth og jeg på besigtigelse I Hvide Sand sammen med en rådgiver fra
Skibsbevaringsfonden. Her iværksatte vi nærmere specificerede arbejder, således at vi ved den
kommende besigtigelse kan tage stilling til yderlige arbejder indenfor vore økonomiske rammer. Vi
forventer at Rebekka er klar fra værftet i udgangen af april, hvorefter vi arrangerer oprigning efter
hjemkomst til Fanø. Der skal udføres eget arbejde ombord mens skibet ligger i Hvide Sande. Herom
senere orientering, når vi har lavet aftale med værftet.
Efter sidste års afholdelse af generalforsamling og skippermøde udsendte vi et nyhedsbrev, nr. 41maj. Trykning og porto er efterhånden blevet en større udgift, så fremover udsender vi ét
Nyhedsbrev, og vil i større grad sende informationer pr. mail og på hjemmesidens kalender. Så vi
opfordrer herved medlemmerne til at tilmelde sig på foreningens mailadresse. Se på hjemmesiden
www.rebekkafanoe.dk
Status for foreningen er 155 medlemskaber og 35 prøvemedlemsskaber.
Bestyrelsen ønsker alle en god kommende sejladssæson med store oplevelser på søen.

Driftsregnskab
Everten Rebekka af Fanø
Foreningens & Rebekkas indtæ
Medlems kontingenter
Prø000
Gaver, private
Gaver, virksomheder/fonde
Tilskud, kommune
Indtæ
Medlemsfester
Rente indtægter
Medlems sejlads
Olie/Bræ00
Vadehavsregatta
Samlede indtæta
Foreningens Udgifter
Forsikringer
Kontingenter
Administration
Hjemmeside
Formidling
Generalforsamling/mø
Fortæ
Gebyr/renteudgifter
Medlemsblad
Udgifter til trøjer
Foreningens samlede udgifter
Rebekkas udgifter
Forsikringer
Vinterhavn

Realiseret 2012

Realiseret 2011

Budget 2012

42.575
4.375
15
41.000
8.000
2.307
0
0
14.475
4.365

41.600
3.700
725
55.876
8.000
2.490
1.450
2.844
15.735
4.200

40.000
2.000
0
60.000
8.000
2.000

117.112

136.620

2.500
15.000
3.000
0
132.500

3.952
950
4.079
180
4.057
2.405
1.865
96
4.741
180
22.505

3.665
950
2.398
318

4.000
1.000
3.000
500

1.124
1.780
96
2.995
13.326

2.000
3.000
200
3.500
1.000
18.200

25.591
3.390

27.000
7.000

22.230
132
2.103
996
601
26.062

25.000
5.000
2.000
20.000
5.000
57.000

25.528
2.000
Vesternasen Vinteropbevaring 8.949
Vedligeholdelse
Bedding
28.810
Motor
3.990
Sejl/Rig
0
Skrog/Dæ
205
Aptering
50
33.055
Vedligeholdelse ialt

Navigation/sikkerhed
Olie/Bræon/sikkerhed
Diverse udgifter
Rebekkas samlede udgifter
Samlede udgifter
Å29.200

314
6.263
76.109
98.614
18.498

25.713
5.526
860
87.142
100.468
36.152

2012
31-Dec-12
94.107

01-Jan-12
57.636

Balance

Indestående på foreningskonto
Indestående øvrige
Ansvarlig garantikapitalkonto.... 5.000
Ø konto
1.858
Obligationer, nom.110.462, 2%, å 100.000
Tilgodehavender
1.575
Beholdning af trøm.110.462, 2%, å 9.250
115.825
Aktiver ialt
GÆLD
Forudbetalt kontingent
250
Skyldige beløb
250
Gæld ialt
HENSÆTTELSER
Hensat til vedligeholdelsesfond: 150.000
Overført 2012
Hensættelser ialt
Gæld og hensættelser
Formue
der forklares sågeholdelsesfond:
Formue pr. 1/1 2012
ÅRETS RESULTAT
Overført
Formue pr. 31/12 2012

150.000
150.250
-34.425
-35.615
18.498
0
-17.117

5.000
18.295
100.000
385
9.250
114.635
250
250
150.000
150.000
150.250
-35.615

10.000
10.000
111.000
129.200
3.300

