
Generalforsamling Fyllas venner 2016 13.04.2016 
Søndag den 3.april 2016, kl. 18.30 
Sted: Fylla 
(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: 9 medlemmer + Erling og David samt 3 besætningsmedlemmer. 
 
Formand Birgit Fredtoft Drejer bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent:  
Lars Ellermann foreslået og valgt.  
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formand Birgit 

Fredtoft Drejer. 
 
Ikke så meget aktivitet ud over FYN Rundt. 
Der var 20 deltagere ved billedaftenen i efteråret 2015 hos Anne og 

Palle. En hyggelig aften. Anne og Palle sælger måske sommerhuset, så 
der skal findes et nyt sted til billedaftenen. 
På foranledning af bl.a. støtteforeningen er der indkøbt (rederiet) nye 
madrasser til køjerne. Støtteforeningen har indkøbt madrasovertræk og 

lagner. Birgit har repareret de iturevne nye forhæng, og nu håber vi 
inderligt, at de holder til den ublide behandling de får. 
 
Skriftet/bogen om Fylla er ikke rigtigt kommet videre, men idéen lever!!  

 
Ikke sejlads i år med ”æbleræs” da der ikke er plads i Fyllas kalender. 

 
Beretningen blev taget til efterretning. 

3.  



Linda Raabyemagle fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 
410,55 kr. 
Ulykkeligvis har vores kasserer haft brand i bygningen hvor 
regnskabspapirerne var opbevaret. Derfor er der en påtegning fra 

revisorerne på regnskabet, at det ikke har kunnet revideres. 
Imidlertid er alle bankforretninger foregået via banken, så 

bankkontoudtog kunne genskabes.  
Der er var ved udgangen af 2015 48 medlemmer.  

 

4. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
Til bestyrelsen. Valgt blev: Birgit Fredtoft Drejer  
Christian Erlandsen 
Begge valgt for en 2 årig periode. 
 

Suppeanter: Linda Watsham 
Peter Nielsson  

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

 

5. Valg af revisor: 
Lars Ellermann blev foreslået og valgt. 
Suppleant: 
Svend Skriver blev foreslået og valgt. 
 

6. Fastsættelse af kontingent: 
Kontingent foreslås uændret til 100 kr årligt. Blev vedtaget. 
 

7. Forslag fra bestyrelsen omkring Fylla.: 
Der er forslag om, at vi skal være til stede på ”Bådmessen”. David har 

tilbud om at Fylla kan få en gratis standplads.  
Der er positiv stemning for at Fyllas Venner skal ”Vise Flaget” og skabe 

opmærksomhed om Fylla. 
En kvik deltager har fundet frem til, at næste bådmesse er i Fredericia i 

2017. 
 
Det oplyses, at der bliver en ”Ærødag”. Her kunne Fyllas Venner måske 
med held deltage!!! Man kunne vise billeder på skærm fra Fyllas venner, 

f.eks. FYN rundt. 
Erling oplyser, at der er masser af billedmateriale, der kan bruges på 

messer. 
 
Der er på generalforsamlingen positiv stemning for forslagene. 



Der er forslag om, at der udsendes en mail om hvem, som har ønske 
om, og mulighed for at medvirke. Der skal være 2 personer hver dag. 
 

8. Forslag fra medlemmer: 
Der var ingen forslag.  
 

9. Eventuelt: Herunder orientering fra David. 

 

Skonnertmasten udskiftet. 

Man er i gang med hovedmotoren. Nyt filtersystem. 

Der er etableret nyt skab under trappen til linned og ”kiosk”. 

Proviantrum er renoveret, og er nu lettere tilgængeligt. 

Forreste kabine er renoveret. 

 

Der er aftalt charter 1½ uge med skoler på Fyn og Ærø. Man skal være 2 
dage i hver havn. Skolelærere skal med. Sejladser af ca. 4 timer. Sidste 

del af maj 2016. Kommunerne dækker udgifterne. 

 

Det har hvert år givet tidspres, når Fylla har været i tørdok. Fremover 

bliver det sådan, at skibet checkes af søfartsstyrelsen i nov. mht. 
bundsyn osv. Det skulle fjerne tids-stresset i foråret. 

 

Vedrørende bogen om Fylla har ”Bjarne” på Ærø har undersøgt Fyllas sejlads 
på Grønlandske Handel. 
 
David er kommet med en idé om, at der kunne skrives en ”roman” historie 

iblandet dokumentarer om Fylla, for at gøre historien mere tilgængelig og 
forståelig. Er der ideér, modtages de med stor glæde. 
 
Ser frem til Bådmessen i Herning 2017. 
 
Erling har ønsket et ”sabbatår” og er således ikke i besætningen i kommende 

år. 
Ny 1. styrmand er Mark 'Bacon' Juul Ambeck, matros/skibsassistent er Jonas 

Brøndsel. 



 
David retter stor tak til Erling for samarbejdet. 
 
Erling meddeler, at han mener der er brug for forandring både for Fylla og ham 

selv. Har været glad for Fylla. Der er behov for ny inspiration. Erling skal i 
kommende sæson sejle skibet 'Helge' i Sydfynske Øhav. 
 
David har styr på frivillig arbejdsregnskabet. Birgit, Lars og Rikke har optjent 
sejlads med Fylla. 
 
Der bliver en forhalingstur fra Åbenrå til Helsingør, som kunne være aktuelt for 

Fyllas Venner. 
Afgang Åbenrå onsdag den 10. aug. kl.16 med ankomst Helsingør fredag den 

12. aug. om eftermiddagen. 
 
Fyn Rundt er fuldtegnet. Efter Fyn Rundt har Fylla en charteraftale allerede 
lørdag kl. 10.00. 
 
Birgit ønsker på Fyllas venners vegne Linda tillykke med 20 år på Fylla og 13 

år som togtleder. Rigtig godt gået. 
I den anledning overrakte Birgit en fin tegning af Fylla til Linda, og kunstneren 

er vor skipper David. 
 

Der rettes en stor tak til Erling for hans engagement. 

 

Også tak til Pia for bestyrelsesarbejdet i de forløbne to år. 

 

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

 

 

Tak til dirigenten, Lars Ellermann. 

Referent: Pia Valbak Schmidt 

 

 


