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Fra Formanden
Endnu et sejlerår er på bedding. Siden starten af februar har der været afholdt
arbejdsdage og det meste af det planlagte arbejde er gennemført. Rebekka ligger i sin
vinterhavn er nymalet og der mangler de sidste planlagte vedligeholdelsesarbejder.
Årets foreningsarrangerede sejladser er planlagt og der kommer sikker flere til. Vi vil i
år opsætte skiltet ved skibet på langlinie med almene oplysninger om skibet samt med
mulighed for information om yderligere aktiviteter.
Arbejdsdag 16. og evt. 17. april
Lørdag mødes vi ved Rebekka i lystbådehavnen kl.9:00.
Arbejdsopgaver: male: jolle, sværd og skydekapper færdig.
Presenning færdigtilpasses og fastgøres.
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75162501
75162846
75162777
75162173
75162173
75162777
75162969

Oprigning og rengøring 22. –23 og 24. april.
Fredag mødes vi ved Rebekka i lystbådehavnen kl. 9:00.
Rengøring og klargøring af skib til oprigning lørdag. Forhaling til Langlinie.
Lørdag mødes vi ved Rebekka kl. 9:00 og planlægger slagets gang for oprigning.
Søndag mødes vi kl. 9:00 og afslutter den endelige klargøring.
Jeg håber, at der bliver en god tilslutning til de planlagte sejladser i denne sæson.
Referat fra skippermødet den 8. marts 2005:
Træningssejladser:

Nyt til hjemmeside:
Turplanlægningen:

Forsidebillede:

sven@fanoe-engineering.com
Bestyrelsen

Rebekka på fattigmandsbedding, april, Nordby 2005.

Hver onsdag kl. 19:00 fra den 27. april til og med 7. juli (undtagen 4. maj), og fra den
4. august til og med 1. september.
Der vil i år blive gennemført planlagte øvelsessejladser for skippere og gaster.
Yderligere temaaftner vil blive annonceret ombord.
Forenings arrangerede sejladser og aktiviteter med åbent skib:

Rebekka og rejekutter i det tyske vadehav 2004
Søndag den. 22. maj.
”Historiens dag” Rebekka deltager i landsarrangementet som Kulturarvsstyrelsen
har planlagt på landsplan. Der vil være åbent skib fra kl. 10:00 ti 16:00.
Lørdag den 28. maj.
Skipper - Lars Skov. Mødetid kl. 9:00
Mølletur søndag den 29. maj
Skipper – Gert Thomsen. Mødetid kl. 9:00
Lørdag og søndag den 18. og 19. juni. Kammerslusen / Ribe.
Skipper – Niels Brinch og Annegrete Aagaard. Mødetid lørdag kl. 10:00.
Lørdag den 25 juni. Fanø Rundt.
Skipper – Jørn Aagaard. Mødetid kl. 9:00.

Sommersejlads:
Uge 28 ( den 11. til 16. juli ).
Skipper - ikke fastlagt endnu.
Planlagt afsejling fra Fanø til det tyske vadehav.
Uge 29 ( den 16. til 23. juli ).
Skipper – Anne Grete Aagaard.
Uge 30 ( den 24. juli til den 31. juli).
Skipper – Niels Brinch / Gert Thomsen
26.- 27.- 28. august Eftersommertur til Langli.
Skipper – Hans Groth. Mødetid fradag kl. 16:00.
1. til 6. september. Ringkøbingtur.
Skipper – Niels Brinch og John Peter Frandsen
Der er mulighed for at medlemmer kan deltage i de dage som de har lyst til.
Mødetid aftales senere
Afrigning: den 10. – 11. september.

Vi mødes på havnen kl. 9:00 begge dage.
Der er herudover p.t. aftalt sejladser, hvor skibet er fuldt besat på følgende dage:
30. april Skipper Gert Thomsen
4. maj. Anne Grete Aagaard.
4. juni Hans Groth.
28. maj Lars Skov
2. Juli Annegrete og Niels Brink Jensen
4. august Lars Skov
6.- 7. august Niels Brink Jensen.
13.- 14. august Anne Grete Aagaard.
16. august Niels Brink Jensen
20.- 21. august Niels Brink Jensen.

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.
Følgende priser gælder pr. voksen:
1.

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.
Generelle regler for sejlads med Rebekka.
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.

Foreningsarrangerede sejladser:
½ dag/aften
kr.
65,1 hel dag
kr.
125,Weekendtur
kr.
250,Længerevarende ture pr. døgn
kr.
125,For hjemmeboende børn under 15 år ½ pris
Dieselolie forbrug pr. driftstime
kr.
50,2. Private sejladser: ½ dag
kr.
600,- for skibet
1 hel dag
kr.
1.200,- for skibet
1 weekend
kr.
2.400,- 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:

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

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.
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.

Fannikerdagen 2003
Generalforsamling
i
Foreningen
››Everten Rebekka af Fanø‹‹
den 2. marts 2005

Arbejdsdag

1.

Valg af dirigent : Jens Thyge Jensen
Valg af referent: Else Reiffenstein
Generalforsamlings lovlighed fastslået, idet den er annonceret for 10
dage siden.

2.

Bestyrelsens beretning for 2004 ved formanden Niels Brinch: se
bilag 1
Bemærkninger til formands beretning:
Et opklarende spørgsmål vedr. kalfatringen/ slåning i bunden:
Hvordan kan skibet
blive tæt, når det ikke kan slås i bunden? Formanden forklarede
hvordan.
Formands beretning godkendt.

3.

4.

5.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren, Ninett:
bilag 2.
Bemærkninger til regnskab2004:
Uklarhed vedr. forsikringer. Foreningens og Rebekkas forsikringer er
samlet under et.
Det blev taget til efterretning af bestyrelsen.
Niels Brink Jensen: For at opnå et bedre regnskabsresultat, foreslås
en forhøjelse af prisen for sejladser.
Robert Schmidt-Pedersen: Kontingentindtægten ligger i underkanten
af det budgetterede. Udtrykker bekymring for fremtiden m.h.t.
vedligeholdelse af skibet, hvis nogle Fonde svigter, også set i forhold
til at Hempel har meddelt, at de ikke kan være med mere på grund
af ændring i Fundatsen. Foreslår at bestyrelsen budgetmæssigt ser
længere ud i fremtiden, mindst 3 år, for at få overblik over fremtidige
vedligeholdelsesarbejder.
Forslagene blev taget til efterretning af bestyrelsen.
Nors Petersen efterlyste ideer til at øge indtægterne – mere sejlads.
Som svar herpå refererede formanden fra sidste bestyrelsesmøde,
hvor der er planlagt tilbud om ture med naturvejleder Maco Brodde,
hvilket bliver oplyst i ”Aktivitetskalenderen” i bl. a. Fanø Ugeblad.
Ligeledes lovedes opsætning af oplysningsplanche ved Rebekka´s
plads ved Langelinie.
Regnskab 2004 blev godkendt.
Budget 2005: bilag 2.
Bemærkninger til budget:
Forholdsvis stor omkostning at udsende medlemsbladet. Ønskes
bibehold som nu, da det er en god og synlig reklame for ”Rebekka”.
Beskeden udgift foreslået til bedding, samt vedligeholdelsen i øvrigt.
Foreslået forhøjet, da det tages i betragtning, at skibet er 10 år efter
restaurering. En forhøjelse af Fondsindtægter blev foreslået for at
imødegå de foreslåede højere udgifter.
Efter ændring af de nævnte forslag blev budgettet godkendt.
Fastsættelse af kontingent:
N.B .Jensen foreslog forhøjelse på 10 – 15% i forhold til stigende
udgifter. Argumenteren både for fastholdelse og stigning fra salen.
Punktet blev sent til afstemning ved håndsoprækning. Der var flertal
for fastholdelse af kontingentets størrelse for året 2005. Per Kragh
opfordrede formanden til i bladets ”Leder” at omtale det usikre i
fastholdelse af kontingentet nuværende størrelse, for således at
bevidstgøre medlemmerne om kommende forhøjelse.
Kontingent – uændret, godkendt.
Valg til bestyrelsen og suppleanter:
På valg: bestyrelsen
Niels Brinch
Ryon S. Petersen

genvalgt
genvalgt

Forsalg fra medlemmer

Søren Wium ,
Gert Thomsen

nyvalgt

På valg : suppleant

Anne Grete Aagaard

genvalgt

6.

Valg af revisor:

Hans Thomsen

genvalgt

7.

Indkomne forslag: Ingen.

8.

Eventuelt.
Søfartsmuseets pjece ”Evert”, særtryk, burde genoptrykkes. Flere
muligheder for kontaktpersoner for dette blev nævnt. Bestyrelsen vil
påtage sig denne opgave.
Samling og udgivelse af ”Rebekkas” historie som længe har ligget
og ventet. Algot Øhlenslæger har tilbudt at arbejde med denne
opgave. Bestyrelsen vil gå videre med dette.
Pantry udvalgets medlemmer, Per Kragh og Nors ønsker afløsere.
Orientering fra formanden om møde i Søfartsstyrelsen på baggrund
af ”Marthas” forlis.

Ref.

Else Reiffenstein

Ordstyrer: Jens Thyge Jensen
Bilag 1
Årsberetning Rebekka 2005.
Året 2004 blev på mange måder et begivenhedsrigt år for Rebekka og andre
bevaringsværdige træskibe.
I midten af februar påbegyndtes det årlige vedligeholdelsesarbejde af
Rebekkas
materiel og denne gang i nye omgivelser i Roklubbens skur nord for
Hovedgaden i Nordby.
Stedet har en god beliggenhed, og der var en god tilslutning.
Efterfølgende forløb beddingstur og oprigning som planlagt og Rebekka var
klar til at gennemføre planlagte sejladser.
Desværre blev ingen af planlagte foreningssejladser gennemført, enten på
grund af dårligt vejr eller på grund af manglende tilslutning.
Sommersejladsens tilslutning var ved starten af juli heller ikke for god, men
pludselig kom der god tilslutning til turen, som blev en rigtig god oplevelse for
alle deltagere.
Rebekka er jo skabt til sejladser i det dansk-tyske vadehavsområde, og vi har
da også i bestyrelsen foreslået, at sommer sejladserne i 2005 bliver gentaget.
Da Rebekka blev sat i vandet efter beddingsturen i april, begynde skibet at
tage mere og mere vand ind gennem skroget. Under sommersejladserne var
det nødvendigt dagligt at lænse for bundvand. Da det også efter hjemkomsten

i august fortsatte med daglige lænsninger, besluttede vi i bestyrelsen at sætte
Rebekka på bedding umiddelbart efter afrigningen. Her kunne vi konstatere, at
mange nådder under vandlinien var i så dårlig stand at hele bunden blev slået,
kalfatringen eftergået og ny begning.
I en efterfølgende weekend på beddingen rensede vi begningen og gav hele
bunden en malerbehandling, således at vi i dette forår ikke skal på bedding.
Som I senere vil se under årets regnskab, fremgår det, at det var en
bekostelig omgang, men nødvendigt. Efterfølgende har skibet været tæt.
I juni påbegyndte vi at forny vores redningsveste. I bestyrelsen har vi mange
gange gennemdiskuteret hvilke modeller vi skulle anskaffe. Vor beslutning
blev at anvende CE – godkendte oppustelige veste, med den forpligtigelse og
udgift der medfølger.
Ved sommersejladsen havde vi 4 stk. som vi købte hos Viking, vi betalte for to
og fik fire.
De er efterfølgende blevet flittigt brugt, så vi er blevet bekræftet i, at valget var
rigtigt.
Foreningsskibet Marta af Vejles forlis i juli har påvirket os meget, og vi har
efterfølgende afventet Søfartsstyrelsens rapport samt hvilke følger der vil
komme og eventuelle indskrænkninger for Rebekka´s vedkommende. Jeg vil
give en orientering herom under generalforsamlingens punkt 8: eventuelt.
Fra fast fondsgiver til Rebekka har vi fået tilsagn om maling for op til 10.000
kr. årligt. Dette har vi også fået i indeværende sæson, og det skal anvendes
inden juni 2005. Samtidig har Hempels fond meddelt os, at deres fundats er
ændret, så vi ikke fremover kan forvente tilskud. Så hermed en tak for disse
donationer, som vi har modtaget gennem 10 år.
Vor medlemstal er for 2004 , 206 betalende medlemmer, 9 har meldt sig ud og
der er kommet 21nye +7 nye i 2005. Det er vigtigt at vi i den kommende
sæson udøver aktiviteter så vi fastholder en medlemstal over 200.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i 2005 vil fremsende ansøgninger til fonde,
således at vi får økonomisk mulighed for et foretage de fornyelser,
vedligeholdelser og tiltag, som vil fremgå af budgettallene for 2005.

Rebekka billede fra arkivet.

TILMELDING
Undertegnede tilmelder sig hermed til deltagelse i sommerens sejlads
med Rebekka i år 2005.
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:

_________________________________________________________

