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Pantry:
Nyt til hjemmeside:
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Fra Formanden
Foråret nærmer sig og på nuværende tidspunkt ligger Rebekka stadig i vinterhavn, i læ
for den stærke kode og bidende påske østen. Rundholter og master er klargjorte , jolle
og sværd er næsten færdigmalet. Der er fastlagt datoer for de næste aktiviteter for
klargøring af skibet til årets sejladser;
Beddingstur 17. og 18. april.
Vi mødes ved færgen med afgang fra Fanø kl. 8:50. der er mulighed for transport fra
færgen til beddingen. Samme tidspunkt Søndag.
Oprigning 1. og 2. maj.
Lørdag mødes vi på havnen ved Rebekka kl. 9:00. Søndagens arbejder aftales lørdag.
Jeg håber, at der bliver en god tilslutning til de planlagte sejladser i denne sæson.
Referat fra skippermødet den 9. marts 2004:

Hans Groth
75162846
Knud-Erik Rasmussen
75166681
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

Træningssejladser:
Hver onsdag kl. 19:00 fra den 5. maj til og med 7. juli (undtagen 19. maj), og fra den
11. august til og med 1. september.
Forenings arrangerede sejladser:
Ho tur lørdag den. 15. maj.
Skipper – Niels Duus. Mødetid kl. 9:00
Pinsetur. Lørdag den 29. maj og søndag den 30. maj.
Skipper - Niels Brinch. Mødetid kl. 9:00
Mølletur lørdag den 5. juni.
Skipper – Gert Thomsen. Mødetid kl. 9:00
Sommersejlads:

Forsidebillede:

Rebekka ved indsejlingen til lystbådehavnen i Nordby

Uge 29 ( den 12. til 17. juli ).
Skipper - Niels Brinch

Uge 30 ( den 17. til 24. juli ).
Skipper – Hans Groth
Uge 31 ( den 24. juli til den 31. juli).
Skipper – Anne Grete Aagaard

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.

Uge 32 ( den 31. juli til den 7.august).
Skipper – Gert Thomsen

3. Weekendture:

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

Afrigning: den 4. – 5. september.
Vi mødes på havnen kl. 9:00 begge dage.

4. Ugeture:

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

På skæringstidspunktet skal skibet findes på aftalt sted og være sejlklar.
Weekendtur: den 11. og 12. september:
Skipper – Anne Grete Aagaard
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:
19. – 23. maj. Skipper Hans Groth.
12. juni lørdagstur, Skipper Søren Wium.
26. juni lørdagstur Skipper Anne Grete Aagaard.
7. – 8. august skipper Anne Grete Aagaard og Søren Wium.
14.- 15. august Weekend tur. Skipper Niels Brink Jensen.
20. – 21. –23. august weekend tur , Skipper Niels Brinch.
27. - 28. august skipper Niels Brinch.

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.

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 sejladskoordinator. 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.
Alle tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med ovenstående sejladser, afgøres
suverænt af skipperen.
Priser på sejladser, kontingenter etc.

Generelle regler for sejlads med Rebekka.
Kun medlemmer af Rebekka må deltage i sejladserne.
Sejltider:
Der opereres med følgende begreber:

Følgende priser gælder pr. voksen:
1.

Foreningsarrangerede sejladser:
½ dag/aften
1 hel dag
Weekendtur

kr.
kr.
kr.

50,100,200,-

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
Bemærk og husk at også ved private sejladser skal alle deltagere være medlem af
foreningen.
3. Prøvemedlemmer:
Prøvemedlemskab
kr. 100,- + betaling for selve
sejladsen.
4. Årskontingent:
Medlemskab
kr. 225,5. Øvesejladser:

Generalforsamling
i
Foreningen
Everten Rebekka af Fanø
den 3. marts 2004
1.
2.
3.
4.

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

Forsikringer.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
!3.

Valg af dirigent : Jens Thyge Jensen
Generalforsamlings lovlighed : generalforsamling er lovlig indkaldt
for 10 dage siden.
Formands beretning 2003, se bilag 1
Bemærkninger til formands beretning:
Foreningen har 204 medlemmer + 52 prøvemedlemmer, man håber at
prøvemedlemmerne bliver til alm. medlemmer.
Der er besluttet fra bestyrelsen at anskaffe et nyt komfur med 4 blus
og ovn, blus sidder ovenpå ovnen, koster ca. 10.000,00 kr.
Hvad gør forening ved sponsorer ?
De har fået takkebrev sammen med kvittering samt nyhedsbrev.
Måske skulle forening holde åbent hus, således at der kan ses, hvad
der blev lavet
Formands beretning godkendt.
Regnskab 2003 se bilag nr. 2.
Bemærkninger til regnskab2003
Pkt. " Tilgodehavende" skyldes at 1 skipper ikke har opkrævet
pengene under sejlads, ordner Ninett.
Regnskab 2003 godkendt.
Budget 2004 se bilag nr. 2.
Bemærkninger til budget 2004:
Beløbet pkt. medlemssejlads er mindre pga. afslag af mejeriets
ugesejlads, men de kommer alligevel med igen.
Pkt. vinterhavn er husleje til roklubben, Rebekka betaler 200 kr.
Pkt. div. salg og indtægter: ingen i 2003, 2004 skal der fremstilles
trøjer og T-shirts, som skal afsættes i år.
Pkt. medlemsblad: 6.000,00 kr. er en fordobling i løbet af 2 år grundet
uddelegering af opgaven. Portoaftalen opholdt den 1. marts 2004.
Udgifter til skibstømmer: Rebekka er utæt, der er afsæt 15.
Eventuelt
Ingen forslag
Vibeke vil gerne være fri for hjemmeside. Buller (Svend) vil gerne
forestå en hel ny hjemmeside.
Adresse: www. rebekkafanø

der vil komme en kalender på hjemmeside, som bliver betjent af
Niels.
Forening modtager gerne nye ideer.
Sommersejlads 2004: uge 29 - 30 - 31 - 32, Jens Thyge hjælper med
planlægning. Evt. skal der holdes en informationsaften til
sommersejlads.
Skibet er på nuværende tidspunkt booked up ca. 18 dage incl.
Mejeriet.
Beddingstur: 16. - 17. - 18. april 2004.
000,00 kr. til reparation, beslutning skal tages, når skibet ligger på
bedding, beløbet kan godt blive højere.
Tilskud fra kommunen: tilskud er blevet reduceret, gælder for alle
foreninger.
11.

Budget godkendt.

12.
13.

Kontingent - uændret godkendt
Valg til bestyrelsen
Per Hansen - genvalgt
John Peter Frandsen - genvalgt
Ninett Fisher - genvalgt
Hans Thomsen - genvalgt

Årsberetning Rebekka 2003.
Året startede med aktiviteter fra udgangen af januar med arbejdsdage på Rolands
Camping i Rindby, hvor vi over 5 arbejdsdage fik ordnet rundholter, master, jolle,
sværd og lapsalvet tovværk.
På vores sidste generalforsamling blev det besluttet at udskifte Rebekkas motor.
Dette gav en del aktiviteter i bestyrelsen med indhentning af tilbud, tilrettelæggelse af
udskiftningen af maskinen med leverandøren, og endelig tidsplanen koordineret med
planlægning af den årlige beddingstur.
Økonomien viste sig ikke at holde i forhold til budgetterne, og sammenholdt med de
forlods afgivne tilsagn fra fondene, så det ikke for godt ud. På sidelinien fik vi en
opfordring fra en af vore trofaste læsere af Rebekka nyhedsbrevene om at søge
JL-fondet. Opfordringen blev fulgt op, og vi fik derfra tilsagn om dækning af den
øgede ugift.
Hermed en tak til alle de fonde, der har bidraget, således at det lykkedes at få
gennemført installation af ny motor. Ligeledes tak til de medlemmer, der lagde ekstra
arbejde i sagen, samt til leverandøren af motoren, Enmarco Esbjerg.

Rebekka kom på bedding som planlagt den 25. april med planlagte arbejdsdage i
weekenden 26.-27. april, hvor vejret ikke var særligt godt, så vi fik ikke udført det
arbejde som vi plejer.
I den efterfølgende uge skulle maskinen udskiftes, og det gik som forventet, dog måtte
hele lydpotte og udstødning fra maskinen også udskiftes, alt var simpelthen tæret op.
Den følgende weekend 3.-4.- maj fik vi i godt vejr indhentet så godt og vel, hvad vi
ikke nåede den forrige weekend.
Mandag den 5. maj gik Rebekka atter i vandet, og vi havde prøvesejlads med maskinleverandøren. Maskinen fungerede godt sammen med eksisterende skrue, men der
var nogle meget ubehagelige rystelser i hele skibet. Følgende fredag var vi i Esbjerg,
hvor der blev foretaget installationsændringer med efterfølgende tilfredsstillende
prøvesejlads.
Herefter var Rebekka klar til at sejle i en ny sæson 2003, og det blev en meget aktiv
sæson med god deltagelse af foreningens medlemmer.
I maj og juni var der mange sejladser, både foreningsplanlagte og privatarrangerede
dag- og weekendture samt den årlige deltagelse i Fannikerdagen.
I uge 31 sejlede Rebekka af sted på sommertogt ned gennem Nordsøen, ind på
Ejderen / Kielerkanalen til Østersøen og det Sydfynske øhav. Uge 32 deltog Rebekka i
sejladsen Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe. Her modtog vi ”loggen”, en
vandrepokal, for at vi deltog på trods af skibets manglende evne til at sejle for sejl uden vind.
I uge 33 sejlede Rebekka retur til Fanø og foretog i eftersommeren endnu mange gode
sejladser, hvilket vil fremgå af regnskabet.
Lørdag den 20 september fik vi som planlagt afrigget, og Rebekka blev senere oplagt i
vinterhavn.
Master, sværd og løbende gods blev i år kørt til roklubbens forhenværende bådeskur
på Batterivej , et godt sted som vi håber, at vi ad åre kan overtage.
Der er således ikke længere oplagsplads hos Roland Camping i Rindby, så hermed en
tak til Carsten og han familie for de år, vi fik husly til vort materiels vinterophold og
klargøring.
Medlemstilslutningen til foreningen var ved starten af 2003 222 medlemmer. Ved
udgangen af 2003 er tallet 204 medlemmer. Der er udstedt 52 prøvemedlemskaber, så
hermed en opfordring til, at en stor del af disse tegner indmeldelse i 2004.
Ser vi på årets økonomiske resultat ( 26.042 kr) , kan vi være særdeles tilfredse
i forhold til et budgetteret underskud på 64.350 kr., så atter en tak til givende fonde og
medlemmernes deltagelse i sejladser, det er disse indsatser skibet er afhængig af.
Øvrige detaljer ved fremlæggelsen af regnskabet.

Sidste år fik vi på en arbejdsdag slået dækket efter og fuget nådderne med
efterfølgende
tilfredsstillende resultat. Der er dog stadig små problemer ved dæksprismer, som må
lægges om i år.
Men andre steder står det værre til med utætheder, nemlig under vandlinjen. Der
forestår derfor i år et større stykke arbejde i forbindelse med beddingsturen. Vi er nødt
til at få bistand fra en skibstømrer for at omkalfatre og bege nådder under vandlinjen.

underbygger og er nødvendig for fortsat drift af skibet. Det er jer medlemmer som
skaber aktiviteter og oplevelser med Rebekka.

Af andre forestående nødvendige vedligeholdelsesarbejder, er ny skydekappe til
maskinrum og udskiftning af sidebeklædning på nedgangen forskibs.
Vi må nok også forvente at vi næste år bliver nødt til at skrabe al fribordsmaling af og
behandle dette igen helt fra bunden, da der på nuværende tidspunkt er påbegyndt
mange afskallinger p.g.a. de mange malingslag.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at der skal udføres nye tiltag i år.
Vi vil montere en klyver, hvortil der er iværksat indkøb af tømmer, og vi vil overdrage
opgaven til de personer, som har ansvaret for den del af skibets vedligeholdelse.
Herudover opfyldes et andet stort ønske, nemlig renovering af pantry med installation
af gaskomfur med 4 blus og ovn i en god og gedigen kvalitet.
I sæsonen 2003 havde vi træningssejladser på onsdage, men ikke med den sædvanlige
tovholder. På trods af dette blev det alligevel til en ny skipper, Gert ………..
I bestyrelsen har vi besluttet, at man ikke forbliver skipper uden løbende
sejladstræning med Rebekka, hvilket indebærer, at der i år skal følges op på træning af
nuværende skippere. Træning af nye, der ønsker at blive skippere, fortsættes
naturligvis også. Tolvholderjobbet bliver igen besat.
Som tidligere omtalt har vi i bestyrelsen haft intentioner om at få arrangeret et everttræf
i Vadehavet sammen med tyske og hollandske everter . Der har i bestyrelsen ikke
været overskud til at arbejde med dette i år, så indtil videre er ideen stillet i bero.
Måske kan et kommende sommertogt danne baggrund for kontakter, så vi senere kan
forsøge at puste liv i ideen igen.
Der bliver hermed indkaldt til skippermøde tirsdag den 9. marts 2004, kl. 19:30 hos
Ninett, Lindevej 2. Vi vil på dette møde planlægge sæsonens aktiviteter. Fra
bestyrelsen har vi et forslag til endnu engang at afholde sommersejladserne i
Vadehavet.
Hermed endnu engang tak til alle, der deltager i interessen for bevarelsen af Rebekka
som et aktivt sejlende foreningsskib, da det er bredden af vor medlemsskare der

skippermøde 2004

TILMELDING
Undertegnede tilmelder sig hermed til deltagelse i sommerens sejlads
med Rebekka i år 2004.
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:

_________________________________________________________

