
FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE 

GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 1. NOVEMBER 2014, KL 17.00, BØRSEN, SVENDBORG 

Ordstyrer: Lise Mortensen 

Referent: Andrea Gotved 

Dagsorden: 

VELKOMMEN 

1.  Formandens beretning 

2. Regnskab 

3. Næste års sejlads 

4. Valg 

5. Evt. 

 

Ad.1.: 

Vi har haft en række fantastiske sejladser i år, specielt nord for Fyn, hvor det for en gangs skyld kunne lade 

sig gøre at sejle for sejl hele vejen til Middelfart.  

Odense fungerede ikke optimalt, men udsejlingen var flot og der stod mange mennesker og så på langs 

kanalen. 

Assens fortjener at blive fremhævet som værtsby, de er kommet så flot efter det og har hævet niveauet 

betragteligt. 

Bidraget fra byerne var i år sat op, det er blevet accepteret af alle byer uden problemer. Men vi kommer 

efterhånden også med en flot karavane der ud over skibene har mange aktiviteter i land. Lige fra HAVET 

hvor Alice taler alle skibene ind og deres show på kajen, Fair Play der ikke kun tiltrækker folk fra skibene 

men også skaber underholdning for de forbipasserende, Bjarkes ”Go Kaffe”, rebslagere m.fl.  

Flere udenlandske skibe kommer til, det er dejligt. Det første tilmeldte skib til næste år er en svensker. 

CRUM skal udnyttes bedre, der er potentiale i at have skivet med, det signalere øget sikkerhed, hvis vi vel 

og mærke kan definere rollen. 

Marstal Navigations Skole stillede endnu engang PIA til rådighed som dommerbåd, og Søren Vestergaard og 

hans besætning stillede endnu engang op, også selvom der er nu er ny leder på skolen og Søren derfor ikke 

er der mere. Vi håber både skib og besætning kommer tilbage næste år, de er med til at højne 

sejladsafviklingen. 



Lise Mortensen har igen i år stået for pressedækningen, det er en stor succes, og vi håber meget at hun vil 

være med igen til næste år. 

Svendborg skal til sidst også have en kommentar med på vejen. Der er igen folk på kajen når vi kommer ind, 

og det skyldes uden tvivl de aktiviteter der er op til vi ankommer (tango i Pakhuset, Jazz på broen m.m.)  

Alt i alt en rigtig god Fyn Rundt – tak for i år! 

- 

Ingen kommentarer – applaus bordet rundt. 

- 

Ad.: 2 

Regnskabet kommer ud med et større plus i år, ølsalget er gået bedre, der har ikke været nogen 

ankerliggerdag og bidraget fra byerne er sat op.  

De små boder (fx kaffebaren) giver også mindre bidrag – det hele tæller. 

Ingen kommentarer til regnskabet. 

 

Ad.: 3 

Byerne næste år bliver 

Nyborg 

Ankerliggerdag ved Æbelø – eller hvor det nu passer ift vind og vejr. 

Middelfart 

Assens 

Faaborg 

Svendborg 

Positive reaktioner på en ankerliggerdag 

 

Ad.: 4 

På valg: 

Jesper Hjorth – genvalgt  

Anker Lauritsen -  genvalgt 



Andrea Gotved – genvalgt 

Jakob Søndergaard (supl.) – genvalgt 

- 

Revisor  

Jens Poulsen – genvalgt 

- 

Ad.: 5 

Lise Mortensen: CRUM er en gave, ift pressedækning er de en stor hjælp. Og i forbindelse med den 

beskrivelse Lise og Jes Kroman er ved at lave om alle de deltagende skibe har det været uundværeligt at 

kunne blive sejlet rundt så der kunne blive taget billeder af alle. 

Jes Pedersen: CRUM har sin ret som sikkerhedsforanstaltning. 

Jesper Hjorth: CRUM skal have en defineret rolle. 

CRUM skal bare ikke ligge for tæt på start- og mål linje, da den røde skrogfarve kan skabe forvirring i 

fjernkendingen ift PIA  

Jes Pedersen: Der skal gives en stor ros til Jay, som sørger for på aller bedste vis at have det store overblik. 

Jay styrer arrangementet på en venlig, respektfuld og rar måde – men kan også sætte foden ned, på den 

gode måde! Sammenlignet med andre sejladsledelser er Jay skibslængder foran – TAK (der klappes hele 

vejen rundt!!) 

Jens Finnemann: Og en stor tak til alle der sejler for sejl !! 

Jesper Hjorth: Skibene er det vigtigste – sejladsen er formålet med at mødes – Tak for nu! 

 

 

 


