Afsender:
Everten Rebekka af Fanø.
Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby
DK 6720 Fanø.

Everten Rebekka af Fanø

Nyhedsbrev nr. 23 – juni 2003

1

2

Nyhedsbrev nr. 23-2003.
Everten Rebekka af Fanø
Adresse: konsul Lauritzens Plads 26, Nordby, DK 6720 Fanø.
Tlf. 75 16 27 77
Giro 52 65 770
Bestyrelse:
Formand:
E-Mail:
kasseren:
Øvrige:
Suppleant:

Niels Brinch
75162777 / 20499477
elseognielsbrinch@post.tele.dk
Ninett Fischer-Jensen
75161246
Per Hansen
75162173
Søren Wium
75162969 / 23612969
Ryon S. Petersen
75162805 / 40552806
John-Peter Frandsen
75166888 / 40447888
Anne Grete Aagaard
75162525

Fra Formanden
Sæsonen er startet, og der er arrangeret en del sejladser, så der vil i år
blive mange af foreningens medlemmer der får nogle gode oplevelser
ombord på skibet.
Selve oprigningen af Rebekka forløb som planlagt, beddingsturen blev
noget anderledes da den weekend som var planlagt ikke bød på andet
vejr end regn og blæst. Da beddingsturen samtidig indebar den
planlagte udskiftning af maskinen, benyttede vi efterfølgende weekend
til at udføre det nødvendige arbejde, og endda med godt vejr.
Efterfølgende er der spontant aftalt arbejdsaktiviteter med klargøring
under dæk, så skibet nu er klar til planlagte sejladser og sommertogt.
Den nye maskine.

Revisor:

Hans Thomsen, JT-Revision

Udvalg:
Koordinerende skipper:
Maskinmester:
Rigmester :
Skibstømrer:
Malermester:
Nautisk afdeling:
Sikkerhed:
Redaktør:
p.t.
Kanonér:
Historie:
Pantry:
Nyt til hjemmeside:
Turplanlægningen:
Forsidebillede:

Hans Groth
75162846
Ryon S. Petersen
75162805
Bjørn Ovesen
75162501
Hans Groth
75162846
Niels Brinch
75162777
Per Hansen
75162173
Per Hansen
75162173
Niels Brinch
75162777
Søren Wium
75162969
Niels Duus
75163646
Per T. Kragh
75162687
Jørn Nors Petersen
75166495
Vibeke Nygaard E-mail vny@fmm.sdu.dk
Bestyrelsen

Rebekka på bedding i Esbjerg 2003 .

Den nye maskine er nu ilagt, gennemgået prøvesejlads, hvor der blev
konstateret usædvanlig mange rystelser i skibet. Efterfølgende er
montering af maskinen på fundamentet rettet til det oprindeligt aftalte
udført, så maskinen fungerer perfekt.
Ved udskiftning af maskinen viste det sig at lydpotte og udstødning var
tæret op så disse blev også fornyet.
Priserne er blevet højere end budgetteret, men der er også kommet
tilsagn om yderligere bidrag fra fonde end først forventet. Når samtlige
tilsagn er modtaget, vil vi fra bestyrelsen fremkomme med en
redegørelse for arbejdets udførelse, og hvordan det er finansieret, samt
hvem der har støttet projektet.
Vi vil dog allerede på nuværende tidspunkt takke for de modtagen
bidrag.
Træningssejladser:
Hver onsdag kl. 19:00, til og med 9. juli og fra den 6. august til og med
17. september.
OBS!!! Skippere der ikke er fortrolige med den nye maskine skal møde
til disse sejladser, da det er nødvendigt at kende denne.

Forenings arrangerede sejladser:
I opfordres hermed til at deltage i arrangerede sejladser!!!
Weekendtur 28. – 29. juni.
Manøtur. En tur i vadehavet med overnatning på skællebanke.
Mødetid lørdag kl. 9:00 . Skipper Søren Wium.
PT. tilmeldt 4.
Sommersejlads:
Uge 29 ( den 14. til 19. juli ).
Skipper - Niels Brinch
Sejladsen planlagt til afsejling mandag den 14. juli efter skibets
deltagelse i Fannikerdagens arrangement.
Forventet sejlads fra Nordby til Eidersperrwerk ved indsejlingen til
Ejderen og anløb Tönningen, derefter gennem Ejderen til Rendsburg,
hvor vi sejler ind i Kielerkanalen mod Holtenau, som er den sidste sluse
ved Kiel. På turen gennemsejles flere gamle sluser. Herefter sejler vi op
langs den danske østkyst mod Svendborg, som vi forventer at anløbe
fredag den 18. juli. Lørdag er skiftedag.
På turen er der tilmeldt 5.
Uge 30 ( den 19. til 26. juli ).
Skipper – Niels Brinch. Planlagt deltagelse i Fyn Rundt.
Lørdag den 19. juli er vi i Svendborg. Det bliver en oplevelse, da der
ankommer over 300 gamle, sejlskibe der deltager i sejladsen Klassik –
Race. Søndag middag afsejler vi mod Nyborg, hvor der er start for
sejladsen Fyn Rundt for gamle træskibe. Første aften ankres op ved
Æbelø. Derefter går tirsdagens sejlads til Middelfart. Onsdag sejles der
til Assens, torsdag til Fåborg for at foretage sidste ”kapsejlads” til
Svendborg fredag. Lørdag er skiftedag.
På turen er der tilmeldt 7.
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Uge 31 ( den 26. juli til den 2. august).
Skipper – Anne Grete Aagaard
Skibet sejler i det sydfynske med retning mod hjemsejladsen i uge 31.
Der er tilmeldt 5.
Weekendtur 15.- 16. og 17. august:
En tur til Ringkøbing – Mødetid kl. 9:00. Skipper Jørn Aagaard.
Turen er fuldtegnet.
Afrigning: den 20. – 21. september.
Vi mødes på havnen kl. 9:00 begge dage.
Weekendtur: den 27. og 28. september:
Turen går til Varde – møde tid vil blive meddelt senere.
Der er herudover p.t. aftalt sejladser, hvor skibet er fuldt besat på
følgende dage:
22.- 23. juni. Skipper Niels Brinch.
5. juli . Skipper John-Peter Frandsen
9.- 10. august Weekendtur. Skipper Niels Brink Jensen.
14. august dagtur. Skipper Niels Brinch.
23. august dagtur. Skipper Jørn Aagaard.
30. – 31. august . Weekendtur. Skipper Niels Brink Jensen.
6. september. Dagtur. Skipper Søren Wium.
15. september. Dagtur. Skipper Jørn Aagaard.
Såfremt at der er ønsker fra medlemmer om afholdelse af yderlige
sejladser, er I velkomne til at kontakte foreningens formand Niels
Brinch – tlf. 75162777 / 20499477, som vil være jer behjælpelige med
at arrangere turen.
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Kun medlemmer af Rebekka må deltage i sejladserne.
Sejltider:
Der opereres med følgende begreber:
1. Halvdagssejlads/aftenture:

Fra ca. kl. 7:00 – 16:00 og fra ca. kl. 16:00
- 7:00. (Der dispenseres herfra efter nærmere
aftale. Dette Specielt af hensyn til tidevandet).

2. Heldagsture:

Fra kl. 7:00 – 7:00.

3. Weekendture:

Fra lørdag morgen kl. 7:00 til
mandag morgen kl. 7:00.

4. Ugeture:

Fra lørdag kl. 7:00 til næstfølgende
lørdag kl. 7:00.

På skæringstidspunktet skal skibet findes på aftalt sted og være sejlklar.

Den nye motorinstallation
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Generelle regler for sejlads med Rebekka.

Sejladministration og tilmelding.
Der er to former for sejlads:
1. Foreningsarrangeret sejlads:
Når foreningen udbyder sejlads, annonceres en sådan på forhånd.
Foreningen fremskaffer skipper, der sejler med vederlagsfrit. Øvrige
deltagere betaler til skipper efter nedenstående priser. Der er maksimalt
plads til 16 deltagere ombord inklusiv skipper. Dette er
redningsflådernes kapacitet. Skipperen kan suverænt bestemme, hvis
antallet skal være mindre. Tilmelding til sejlads sker til formanden.
Betaling for sejlads afregnes med skipper, der igen afregner med
foreningens kasserer.
2. Private sejladser/sejlads på egen hånd.
De, der ønsker at arrangere sejlads på egen hånd, må selv sørge for, at
en af foreningens udnævnte skippere deltager. Skipperen aftaler
sejladsen med bestyrelsens formand, herunder tidspunkter og antal
deltagere. Skipperen afregner med foreningens kasserer efter
nedenstående priser.
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Alle tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med ovenstående
sejladser, afgøres suverænt af skipperen.

Tilmelding til alle øvrige foreningsarrangerede sejladser undtagen
øve/træningsture sker på følgende telefon nr. : formanden 75 16 27 77
Forsikringer.

Priser på sejladser, kontingenter etc.

Rebekka har ikke nogen forsikring, der dækker personskade på
sejladsdeltagere. Enhver må i egen interesse tegne en fritids- og
ulykkesforsikring.
Foreningen har dog tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for skippere,
der er gældende, når den pågældende er skipper ombord på Rebekka.

Følgende priser gælder pr. voksen:
1. Foreningsarrangerede sejladser:
½ dag/aften
kr.
50,1 hel dag
kr.
100,Weekendtur
kr.
200,Længerevarende ture pr. døgn kr.
100,For hjemmeboende børn under 15 år ½ pris
Dieselolie forbrug pr. driftstime kr. 50,2. Private sejladser:
½ dag
kr. 500,- for skibet
1 hel dag
kr.1.000,- for skibet
1 weekend
kr.2.000,- for skibet
Dieselolie forbrug kr. 50,- pr. driftstime

Sikkerhedskursus.
Der blev ikke afholdt det forventede kursus i sikkerhed i foråret, men
der er aftalt med brandskolen, at vi kan tilbyde et kursus i efteråret. For
at det ikke skal komme til at konflikte med sejldage og afrigning, vil
dato blive anført i det næste nyhedsbrev.
Indbetaling af kontingenter for år 2003.

Bemærk og husk at også ved private sejladser skal alle deltagere være medlem af foreningen.

3. Prøvemedlemmer:
Prøvemedlemskab
betaling for selve sejladsen.
4. Årskontingent:
Medlemskab
5. Øvesejladser:

kr.

100,-

+

kr. 225,-

Kasseren vil gerne komme med en opfordring til de få, der endnu ikke
har fået indbetalt årskontingentet på kr. 225,- om at få betalt snarest.
Der er d.d. 222 medlemmer af foreningen.

Gratis for medlemmer.
Kræver ingen tilmelding, gennemføres kun hvis
en godkendt skipper møder frem.

Tilmelding.
Tilmelding til sommersejladsen er skriftlig på tilmeldingsblanket, der
findes i dette nyhedsbrev. Afregning for deltagelse i sommersejlads sker
inden afsejlingen i forbindelse med bekræftelsen.
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TILMELDING
Undertegnede tilmelder sig hermed til deltagelse i sommerens sejlads
med Rebekka i år 2003.
Uge/uger nr.:

Navn/e ( for børn opgiv alder) :

Adresse:

Telefon:

Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg har forstået og accepteret , at
Rebekka ikke har nogen forsikring, der dækker skade jeg måtte pådrage
mig i forbindelse med sejldeltagelse eller i øvrigt.
Dato:
Underskrift:

Rebekka ved kaj i Nordby med fremmed evert på besøg.
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