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Generalforsamling Fylla 2015                 28.04.2015 

Søndag den 22. marts 2015, kl. 13.00 
Sted: Fylla 

(Ring Andersens Skibsværft Svendborg) 

 
 

§ 4) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år. Indkaldelse sker med 
tre ugers varsel pr. e-mail samt evt. sms. Indkaldelsen skal indeholde 

en dagsorden. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
mødet finder sted. 

 
§ 5) Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af 

følgende punkter: 

 
Til stede: 8 medlemmer + Erling og David 

 
1. Valg af dirigent:  

Benny Christensen foreslået og valgt.  

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved Linda Raabyemagle: 
År 2014 var det første år hvor generalforsamlingen blev afholdt i marts. Da 

mødte 12 medlemmer op. I år er 8 fremmødt. 

Sidste år startede Fyn Rundt 2 dage før end normalt, allerede lørdag. Fylla 
sejlede helt igennem til Odense, med ankomst uden overnatning, så man 

var klar til kapsejladsen mandag formiddag. Fin sejlads. Der var ikke så 
mange ”officielle” gæster om bord og det var en god ting. 

De forklæder og grydelapper der blev forevist på generalforsamlingen i 2014 

er dukket frem igen. Så alle blev glade. 
Der er syet nye køjeforhæng, de er lyse i farven og med smart tryk af 

tovværk. Birgit som har haft al besværet fik en lille erkendtlighed i form af 3 
fl. ”Fyllavin”. 

Medlemsbeviserne for Fyllas Venner er trykt og er flotte.   
Der bliver 8 skibe i sejladsen i år med ”æbleræs”. 

Der har været afholdt 2 arbejdsweekender. 10 i alt deltog. Der blev arbejdet 

godt. 
Det blev anført at det var bedre at have 2 arbejdsdage i stedet for at være 

dobbelt så mange folk 1 dag. 
 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 
I tilslutning til beretningen blev ”skriftet” om Fylla drøftet. 
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Vedrørende den historiske beskrivelse af Fyllas ”liv og færden”, så appelleres 

der til at man søger historiske data om Fylla. 
En par gode forbindelser Bjarne ……….og sammen med Karsten Secher har 

tilkendegivet at han/de vil stå for trykning og udgivelse. 

Materialet skal sendes til Tonni Harder. 
Et barnebarn til ejer af Dreier-værftet har meldt sig via facebook. 

Det er svært at finde data fra Dreier Værftet. I flg. David lejede Dreier sig 
ind på værftet i Nyborg. Værftet gik konkurs. Fylla sejlede nogle år for Kgl. 

Grønlandske handel.  Der kan i flg. Benny være muligheder for data i det 

Kgl. Arkiv i Aarhus. Bør checkes. Evt. ved et medlem bosiddende i Aarhus 
(Asger). 

Fylla har på et tidspunkt været brugt som ”helseskib” (hospitalsskib?) under 
en mæslingeepidemi på Grønland. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet: 
Linda Raabyemagle fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab, 

der viste et overskud på 2411,50kr. 
Der er var i 2014 36 medlemmer, nu er vi 38. 

 

4. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
Linda Raabyemagle ønsker ikke at fortsætte som formand men vil gerne 

være med i bestyrelsen. 
Blev foreslået og valgt for en toårig periode. 

Øvrige to bestyrelsesmedlemmer Birgit Fredtoft Dreier og Pia Valbak 

Schmidt er valgt for en 2 årig periode på generalforsamlingen i 2014 og er 
på valg næste år. 

Bestyrelsen konstituerede sig straks med Birgit Fredtoft Dreier som formand 
og Linda Raabyemagle som kasserer. 

 

Valg af suppleanter: 
Christian Erlandsen foreslået og valgt som 1. suppleant 

Hanne Borre foreslået og valgt som 2. suppleant. 
 

5. Valg af 2 revisorer: 
Lars Ellermann blev foreslået og valgt. 

Svend Skriver blev foreslået og valgt. 

 
6. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingent  foreslås uændret til 100,00kr årligt. Blev vedtaget. 
 

7. Forslag fra bestyrelsen: 

Der var ingen forslag.  
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8. Forslag fra medlemmer: 
Der var ingen forslag.  

 

9. Eventuelt: Herunder orientering fra David. 
? Der forespørges hvornår indtjente arbejdstimer kan bruges? Måske ved 

forhalingssejladser? 
! David foreslår at der bliver afholdt specielle weekends for arbejdsholdene. 

Optjente timer kan ikke bruges ved Fyn Rundt sejladser eller sommertogter. 

Skibsreder har en anden mening sommertogter. Ønsker dagture. 
 

? Fylla og Æbleræs? 
! Fylla slutter sæson 09.10.2015. Sejler med elever der skal sættes af i 

Ærøskøbing. Så man må evt. starte der? 

 
! Man kan fremover følge Fyllas venner på facebook. 

 
! Mesanmasten og bovsprydet er renoveret denne vinter, næste vinter skal 

stormasten afmonteres i Svendborg og skibet overvintre i Ærøskøbing. 

Sejles dertil i uge 42. Man ønsker at Fylla ligger i Ærøskøbing da det bruges 
til kursusskib. 

 
! Sommerstart i år 7. april og slut 9. oktober. Der er 3-4 uger uden booking, 

men der er samme antal sejldage som i 2014. 

 
! Vedrørende profilering. Der er tilbud om gratis plads ved bådmesse i 

Fredericia og København. Det kunne være en god idé. Det er for sent i 
Fredericia i år. Men så i 2016 kan man være med. David vil gerne have 

nogen med der kan være på skibet og gøre reklame for Fyllas venner. 

Lars vil gerne deltage.  Med flere aktive kan der planlægges en weekend for 
Fyllas Venner. 

 
! Der er behov for en fornyelse af folder/flyer om Fylla og Fyllas venner.  

Lars og Benny foreslår at der etableres en arbejdsgruppe der kan arbejde 
med Fredericiaopgaven. 

 

! Man vil gerne ”samle” gode videoklip fra Fylla-sejladser. Der findes 3-4 klip 
på You Tube. 

 
! Det er økonomiske forhold der gør at man kun kan have en del af 

indtægterne som privat charter. Det ser ud til at sommertogterne vil udgå, 

og så vil man i stedet satse på dagture. 
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Fylla skal promoveres som undervisningsskib. Lærere ser mange 

lejrskolereklamer og lærere hører om Fylla fra andre lærere. 
 

! Der er ikke ret mange steder man har ønsket at ”Fyllapersonale” kommer 

ud for at fortælle om skibet. 
 

! i 2014 har der været togter med folkeskoleundervisning: 
Belægning:  

8 uger med Handel og Søfart. Eget materiale. 

9 ture lejrskole med udviklingshæmmede. 
EU togt. 

Fyn Rundt. 
5-6 private dagture. 

 

! Besætning i år: 
David  

Erling 
Marianne, matros ny, mangler praktisk arbejdserfaring men har nogle 

faglige kompetencer. 

Af og til en ekstra person med. 
 

! Det er muligt at det kan lykkes at få ”Fishermannsejlet” med på Fyn Rundt 
i 2015. 

 

! Med hensyn til lejrskoletogter er det således, at der for 5-6 år siden var 
venteliste. Det er der ikke nu, nu er der tvært imod ”mangel” på 

lejrskolehold. Der har også været nogle år hvor der ikke er blevet 
reklameret for lejskoleophold. 

 

! I Faaborg og Svendborg kommune ønsker man repræsentanter med på 
sejlads. Kommunerne skal betale.  

Lærerskift betyder neget i den forbindelse. Der skal promoveres en måde at 
sikre at lærerne får Info fra tidligere lærere.  

 
! I maritimt center er der billeder af de forskellige store sejlskibe, men Fylla 

mangler!!! 

 
! Der spørges hvad Fylla ønsker sig ?:o)) (Fra Fyllas Venner) 

! Fylla ønsker sig en ny vandhane med brus til at skylle af med. Erling 
bestiller og indkøber. 

 

! Det kunne måske være en god idé med visitkort. 
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! Der kommenteres igen på de virkeligt uæstetiske madrasser. David vil 
forhandle med Bestyrelsen for skibet om det. Generalforsamlingen støtter 

ham deri.  Det må betragtes som en driftsudgift. 

 
Måske kunne Fyllas venner skyde lidt penge til, f.eks med indkøb af nye 

lagner 
 

! Erling ønsker helt bestemt at hvis der gives penge til Fylla skal pengene 

øremærkes til formålet. 
 

Der rettes en stor tak til Erling for hans engagement. 
 

 

!!!!!!!!!! Fyn Rundt 2015 er allerede fuldtegnet. :-)) 
 

 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro  

og  orden. 
 

Tak til dirigenten. 
                                                                             Referent: Pia Valbak Schmidt 


