
FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE 

GENERALFORSAMLING 

 

 

Referat: 

 

Da foreningen ikke kunne afholde generalforsamling sidste år (2020) på grund af corona, startede 

årets generalforsamling 2021 med en hurtigt overstået 2020-generalforsamling, hvor de 

bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, og hvor økonomien blev godkendt. 

”Der var ingen sejlads, så der er ikke nogen beretning,” lød det fra foreningens formand, Andrea 

Gotved. 

Generalforsamling 2020 blev ’klappet af’, og forsamlingen gik videre til generalforsamling 2021. 

 

Generalforsamling 2021: 

Foreningens revisor, Egon Hansen blev valgt til ordstyrer.  

Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at deltagerantallet gjorde 

den beslutningsdygtig. Der var mødt repræsentanter fra 19 stemmeberettigede skibe op + 12 

fuldmagter – altså 31 stemmer ud af 41 mulige.  

 

 

1A BERETNING  

Formand Andrea Gotved fremlagde foreningens beretning, her følger vigtige højdepunkter: 

 

Efter at have måtte aflyse både sejlads og generalforsamling i 2020 er det ekstra godt at se jer her, 

og det var ikke mindre end fantastisk at se jer i uge 30! 

 

Der var tilmeldt 47 skibe og lidt over 600 hoveder. Et par af vores tyske og svenske venner måtte 

desværre melde afbud, da de ikke kunne få det til at gå op, med de gældende corona-restriktioner, 

de havde håbet til det sidste. 

 



Med også et par enkelte hjemlige afbud, gjorde det at vi endte med et startfelt på 41 skibe og ca. 

540 hoveder – og så selvfølgelig vores dommer skib SPEDITØREN og måltagningsskib 

ELEPHANTEN. 

 

Tidlig tirsdag morgen løb beskeden ind, det gode skib KAREN-MARIE havde i Svendborg haft en 

gæst ombord der efterfølgende testede positiv med Corona. 

Nu stod vi i den situation vi havde frygtet allermest. 

 

KAREN-MARIE var selv gået i isolation så snart de havde fået beskeden – så godt de nu kunne. 

For at være på den mest sikre side, valgte vi at bede dem sejle ud af havnen imens vi fandt ud af 

hvad vi skulle gøre, det samme gjaldt NOATUN som de lå udenpå.  

Her startede vores livrem-og-seler håndtering! 

 

Vi kom hurtigt i kontakt med smitteopsporingen/beredskabet og der blev lagt en plan. 

Det blev vurderet at det kun var KAREN-MARIE der var nærkontakt – vi andre var ude i såkaldt 

”3. led” og skulle derfor ikke isoleres – heller ikke dem der havde ligget på siden af dem.  

 

MEN det blev anbefalet at vi alle testes på 4. og 6. dagen – altså onsdag og fredag. 

 

Vi afholdt skippermødet og orienterede alle, der var enighed om, at det bedste sted vi kunne være 

var ude på vandet.  

 

Og at vi alle så lige strammede op på corona-forholdsreglerne - igen. 

Sejlades var fantastisk, igen ikke så meget vind, men vi kunne da komme frem.  

 

Dagens højdepunkt var helt klart at Skoleskibet DANMARK havde sagt ja til at agerer mærke for 

os, smukt syn.  

Det forlyder at elever og besætning ombord var mindst lige så glade for det som vi var.  

Det bliver svært at overgå. 

 



Onsdag morgen kom der en test-bil ned på Faaborg havn til os (og en til KAREN MARIE) – alle 

blev opfordret til at blive testet, og i løbet af ca. 2 timer fik vi testet 460 mennesker, det er sgu ret 

godt gået. 

Svarene fra onsdagens test tikkede ind sent på aftenen eller i løbet af natten, og vi var noget 

spændte. For når vi testede stort set alle, på alle skibene, var der jo en overhængende risiko for at 

der dukker flere positive tests op – som ikke har noget at gøre med den oprindelige smittede, men 

”bare” fordi det er en lumsk og tricky sygdom! 

3 positive test, 3 ud af 460, det er sgu imponerende!  

 

Torsdag var der lovet noget mere vind, og det skal jeg da love for at der kom.  

Det var en vild sejlads, det føltes som om vi ”vejr- og vind mæssigt” havde fået besøg af uge 37 + 

moms.  

 

En flot uge sluttede – BONAVISTA, MIRA, BOLETTE og NANOQ vandt de 4 klasser – tillykke 

med det! 

 

 

2. Regnskab: 

Regnskabet viste et overskud på 188.000 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag. Det blev 

godkendt af forsamlingen. Jay Jensen påpegede, at Fyn Rundt IKKE er en bank, og at der 

blandt andet vil blive ofret mere på sociale medier fremover. 

 

3. Næste års sejlads:  

 

Bogense 

Ankerplads – Gamborg Fjord 

Assens 

Fåborg 

Marstal 

Svendborg.  

 

4. Indkomne forslag 



Bestyrelsen fremlagde et forslag til vedtægtsændringer – der blev godkendt at generalforsamlingen 

De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden.  

 

 

5. Valg 

Morten Elmbo udtræder af bestyrelsen, der var tak og vin og ’god vind’. 

 

Bestyrelsen består nu af: 

Andrea Gotved (formand) 

Jens Finnemann 

Jay Jensen 

Alexander Feirup 

Mark Juul Ambech indtrådte i bestyrelsen som afløser for Morten Elmbo – foreløbig et år – 

så det passer med valg-ordningen. 

 

Mathias Hall Laursen (Noatun) modtog valg som suppleant, og Peter Leth blev valgt som 

anden suppleant in absentia. 

 

Revisor: Egon Hansen fratrådte efter 5 års tjeneste, Sune Blinkenberg blev valgt- 

 

 

Andrea sluttede med at takke for god ro og orden og stort fremmøde, og forsamlingen overgik til 

indtagelse af braiseret svineskank m. årstidens grønt, knust mos, estragon & reduceret sauce  

Kirsebærfromage m. sprød krokant  

Kaffe/te og rigeligt øl. 

 

Tak for i år 

 

 

 

Ref: Lise Mortensen 


