Nyhedsbrev marts 2018
Fra generalforsamlingen 28. februar 2018 – Formandens beretning:
Ved sidste generalforsamling blev der sammensat en næsten hel ny
bestyrelse, konstituerede sig som: Formand: Ryon S. Petersen, Sekretær:
Flemming Laulund, Kasserer: Henning F. Jeppesen, bestyrelsesmedlemmer: Niels Brink Jensen og
Steffan Brandt. Som suppleanter var valgt: Hans Groth og Mette Lehmann.
Vi blev i bestyrelsen hurtigt enige om, at den bedste måde vi kunne opfylde generalforsamlingens
opgave med at sikre Rebekkas eksistens var at køre et år med minimum udgifter, og mest muligt
eget arbejde. Dette blev gjort ved at vi i foråret satte hende på grund og lavede det vi kalder en
fattigmandsbedding. Hvor vi gav skibet en
overhaling med ny bundmaling, maling af
fribord m.m. Ryon havde med bistand fra
hans drenge gjort riggen klar.
I foråret fik Niels Brink Jensen sammen
med Ole Nybjørn udskiftet den agterste
lugekarm, hvor der var konstatere råd. Vi
havde til dette stykke arbejde fået støtte
fra kommunens bevaringsfond, som blev
brugt på indkøb af nødvendige materialer, mens det praktiske arbejde altså blev leveret af frivillige
fra foreningen.

De to skibstømrere har leveret et flot stykke
frivilligt arbejde. – vi har meget dygtige personer
til at tages sig af Rebekkas ve og vel udenbords
såvel som indenbords. Flot!
Kassereren har i årets løb haft et stort arbejde
med at overtage regnskabet og
medlemskartoteket samt arbejdet med at ajourføre hjemmeside. Opgaven er nu at fremtidssikrer
dette arbejde, så vi har et medlemskartotek vi fremover kan bruge til også at gemme

informationer om forskellige medlemmers specielle interesser. Hvem kan vi trække på ved
forskellige specialopgaver og den slags spørgsmål. Selve regnskabet skal hostes on-line, så
fremtidige kasserere ikke skal bøvle med at lægge det ind på private PC’ere med fare for datatab
og andre former for nedbrud. Nu skal man bare bruge en browser, der kan nås selv på en ferie.
Hans har i årets løb været koordinerende skipper d.v.s. han har stået for bookning af sejladser
samt fungeret som faglig konsulent omkring vedligeholdelse af skibet
Sejladsmæsssigt havde vi i forsommeren en tur Fanø rundt. Pga. tidevand lagde vi ud kl. 06.00 om
morgenen med 12 medlemmer. Vi havde en fin tur i godt vejr. Det havde knebet lidt med
tilmeldingerne til denne tur, men da vi lagde det på Face Book som et åbent tilbud, blev turen
fuldtegnet i løbet af få timer. En erfaring vi agter at bruge fremover. Det gave i øvrigt også nye
medlemmer til foreningen.
Niels Brink deltog med fuld besætning i et sejltræf i Ribe over en weekend. Hvor Rebekka skulle
sejles så langt som muligt op i åen. Måske kan man om nogle år komme helt ind til Skibbroen.
Vi har gennemført de fleste onsdagssejladser. To aftener har været aflyst pga. vejret. Der har disse
onsdage været 2 nye skippere under uddannelse. De er begge erfarne søfolk, der bare skal lære
Rebekkas ”mærkværdigheder” at kende.
Da en del af de gamle skippere ikke har kunnet sejle i år er det meget nødvendig med ny tilgang.
Bestyrelsen har i denne forbindelse valgt at holde os til reglen om at man med et duelighedsbevis
kan føre fartøjer op til 20 tons. Der vil ikke blive slækket på kravet til skippernes praktiske
sømandsskab.
Vi valgte at lægge
afrigning en fredag
for nemmere at
kunne få kranhjælp
på en ugedag.
Rebekka har siden
starten af november
ligget godt og trygt i
Hvide Sande Her skal
hun snart på bedding,
hvor skroget skal slås
efter og bundmales.
Til den .
Øvrige
forårsklargøring sejler vi hende hjem og laver fattigmandsbedding.
Bestyrelsen arbejder pt meget på at skaffe penge til skibets drift. Vi har gang i fondsansøgninger.

Niels Brinch Nielsen arbejder med at søge Hempel om maling. Vi andre er ved at få gang i en
række af mindre, men fast sponsorer lokalt samt en eller flere større fonde, der skal være med til
at give et fast tilskud i en årrække. Drømmen er at vi ikke behøver at bekymre os så meget om
økonomien de næste år, men kan ruge kræfterne på at drive og sejle skibet, samt arbejde med
formidling omkring sejlads i Vadehavet og oplæring af nye søfolk.
Bestyrelsen

