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Referat fra Generalforsamling i Fyllas Venner. 

Søndag den 9. marts 2014, kl. 13.00 
Sted: Fylla  (Ring Andersens Skibsværft Svendborg) 
 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsens forslag: Tonni Harder. 
Det konstateres at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 

         12 medlemmer var mødt. 
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. V. Benny Christensen 

 
Aktiviteter i Fyllas venner:  

Deltagelsen i Fyn rundt var en skøn oplevelse trods manglende vinde. Fint 
kammeratskab og festligt kammeratligt samvær.  
Forsøget med ”Åbent Skib” i Faaborg var en stor succes. 

Billedaftenen i oktober hos Anne og Palle forløb også som tidligere festligt og hyggeligt. 
Ca. 15 deltog.  

Promotionturen til Helsingør i august 2013 var fuldt booket op, og forløb fint.  
Skonnerten lå ved kaj ved Amaliehaven og mange var om bord. Nogle af Fyllas venner 
deltog også, og nye medlemmer kom til. 

 
Opfølgning af generalforsamling 2013: 

Medlemsbevis: Der foreligger ikke færdigt forslag, men ideén er at Der skal være et 
billede af skonnerten på, nummerering, samt navn og årstal for erhvervelse af 

medlemskab af Fylla Venner. Der arbejdes videre med forslaget. Margit Arentoft vil 
tage sig af det 
Bogudvalg, vedr. Bog om Fylla: Består stadig af Tonni Harder og Benny Christensen.  

 
Voksen forklæder til kabysholdet: Birgit Fredtoft Dreier påtog sig opgaven i 2013, og 

præsenterede de smukkeste skibsforklæder man kan forestille sig, samt også 
”grydelapshandsker”. Køkkenholdet kan glæde sig. Man er enige om at forklæderne 
hører til Fyn Rundt. Så de kommer ikke frem igen før. Stor tak til Birgit. 

 
Arbejdsdage og gratis sejlads: Det er ikke så mange der har arbejdstimer i Davids 

”Sejlads-bank” men mulighederne er der stadig. Man skal selv gøre opmærksom på 
hvor meget man har arbejdet. Obs! Timerne kan ikke anvendes som betaling for Fyn 
Rundt! 

Lars Ellermanns forslag om ændret tidspunkt for generalforsamling afprøves så d.d. 
Målet var at flere ikke-gaster skulle have mulighed for at være med. 

Beretningen godkendt. 
 
Nyt fra David: 

27. april starter det 1. togt. Der er stort set booket op i hele sæsonen. 
Sommertogtet bliver i farvandene omkring og syd for Fyn. Der kan blive tale om at 

ankre op for natten x 3, og lade vinden og vejr afgøre hvor langt man kommer. Det er 
meningen kun at sejle for sejl. 1 barbeque arrangement i land.  
 

         ”Fyn rundt” besøger bl. a. Marstal der har 500 års byjubilæum. 
         Man starter i Odense hvor man nu har Odins Bro der skal åbne for at man    

         kan komme ud i åbent hav. 
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        Fyn Rundt 2014 afholdes fra 20 - 26 Juli 2014 

Odense - Middelfart - Assens - Marstal - Faaborg – Svendborg. 

 

         Æbleræs: Man deltog ikke i 2013 da det ville blive for dyrt. Men i 2014 kommer     

         det til at hænge sammen med skoletogter, så det planlægges man er med. Det     

         er fra 9. – 11 oktober. (Se hjemmeside) Man påmønstrer i Svendborg. 

 

         Lige nu venter man på søfartsstyrelsens godkendelse efter eftersynet i tørdok,    

         og der er så brug for hjælp til klargøring fra den 20 – 23 marts mens Fylla ligger     

         ved Ring Andersens værft i Svendborg. Den 23 ell. 25. marts retur til Ærø. 

 

         Ønsker man nyhedsbrevet om Fylla kan man hente det på hjemmesiden. 

         

         Man kan tænke på om det ikke ville være en god idè med et event, evt.   

         foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

         David kunne tænke sig undervisning om navigation i vkingetiden lagt ind i   

         undervisningen på skibet. Margit Arentoft  har en kontakt vedr. dette. 

        

         Linda og Erling har ”fabrikeret” et nyt sikkerhedsnet til Fylla i vinterens løb. 

        

         Værftet i Ærøskøbing har indkøbt et lille gammelt fragtskib der skal bruges til   

         undervisningsbrug. 

 

David er i kontakt med Kurt L. Frederiksen, der har skrevet mange historiske bøger om 
Grønland. Han går videre med en idè om en bog om Fyllas Grønlandsfart til forlaget 

Sohn. 
En bogudgivelse vil kræve sponsorstøtte. Dette kunne være en opgave for Fyllas 

Venner. 
 

          Besætning i 2014 ud over skippe David er: 

          Erling Ancher Watsham: styrmand, Rasmus Hartvig Alnor: bedstemand,  

          Signe eller Søren kommer med på ”Fyn Rundt”. 

   

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2013. Ved Linda Raabyemagle. 

Bemærkninger. Deltagerne i promotionturen 2013  indbetalte medlemskontingent til 
Fyllas venner. 

     Årets resultat viste et underskud på 1798,94kr. 
     Indestående pr. 31.12.2013 på konto i Nordea Bank 12.815,80 kr. 
     Regnskabet er revideret og underskrevet. 

     Regnskabet godkendt. 
     Der er lige nu 35  medlemmer. 
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4. Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg er: 
Benny Christensen (modtager ikke genvalg) 
Pia Valbak Schmidt (modtager valg) 

Forslag til bestyrelsen: 
Birgit Fredtoft Dreier 

Pia Valbak Schmidt 
Begge er valgt for en 2 årig periode.  
Suppleant til bestyrelsen: 

Margit Arentoft og Christian Erlandsen er foreslået  
og valgt  som h.h.vis Margit 1. suppleant  og  Christian 2. suppleant.    

 

5. Valg af 2 revisorer 
Lars Ellermann er foreslået og valgt 

Suppleant for revisor: 
Svend Skriver foreslået og valgt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent: 
Kassereren foreslår uændret 100,-kr. årligt. 

Vedtaget. 
 

7. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen nye. Se under beretningen. 
 

8. Forslag fra medlemmer: Der var ikke indsendt forslag skriftligt, men der var en livlig 
debat relateret til emnerne i beretningen, arbejdsdage og ”gratis” sejldage. 
Lars Ellermann foreslår at der nedsættes et ativitetsudvalg, dels med henblik på at 

koordinere den frivillige indsats, og opgaver på skonnerten, der er ved start og slut af 
sæson, og dels med henblik på det sociale sigte med at øge interessen for Fylla. Man 

må være klar over at der er forskellige tilgange til at være med i Fyllas Venner. 
Lars E. vil gerne være koordinator for det praktiske frivillige arbejde på Fylla. Så 
henvendelser angående dette skal fremover ske til Lars. 

David fører regnskabet i sin ”sorte” bog. 2 dages arbejde = 1 dags sejlads sv. t. 6-8 
timer. 

Der er forslag om at der sendes pressemeddelelser til Avisen om Fylla.  
Bladet ”Sejler” kunne måske bringe en omtale, ligeledes måske Marineforeningens blad 
”Under Dannebrog” 

 
9. Eventuelt.                     

Det meddeles at der er fuldtegnet til Fyn Rundt. 24 gaster, heraf 4 nye, hvoraf de to 
har været med på promotionturen. Det er planen at påmønstre i Svendborg lørdag og 

sejle til Odense. 
 

Der er en  stor tak  til Benny fra foreningen for hans arbejde i bestyrelsen. 

 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. 
Tak til dirigenten. 

                                                                                         Referent: Pia Valbak Schmidt 


