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1. Overordnet om sæsonen 2012
Driften af Fylla har også i 2012 taget udgangspunkt i notatet ”Fylla – samarbejde og udvikling på Sydfyn”,
som er grundlaget for Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommunes stiftelse af Fylla Fonden.
På vegne af Fyllas ejer, Fylla Fonden, løser Rederiet Fylla bl.a. følgende opgaver: Salg og booking af
sejladser, økonomistyring og regnskab, personaleadministration, ajourføring af hjemmeside, holde Fyllas
sociale mediekanaler levende, udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve, kontakt til foreningen Fyllas
Venner, udarbejdelse af PR-materiale, samarbejde med Det Ærøske Færgeselskab omkring ISM ombord på
Fylla og på rederiet, gennemfører auditer i samarbejde med Søfartsstyrelsen.
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Organisationsdiagram for Rederiet Fylla 2013
Fylla Fonden
Fylla Fonden ejer skonnerten Fylla
I forbindelse med at Fyns Amt blev nedlagt, har de tre
sydfynske kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø
stiftet Fylla Fonden, som i dag er ejer af Fylla. De tre
kommuner er politisk repræsenteret ved kommunens
borgmester.

Rederiet Fylla driver skonnerten Fylla
Fylla Fonden har arrangeret sig med Rederiet Fylla som
har det fulde og ubegrænsede ansvar for driften af
skibet
Rederiet Fylla er en del af den socialøkonomiske virksomhed
”Udviklingsfonden” i Ærøskøbing. Udviklingsfondens
projekter i Ærøskøbing er etablering og drift af et
bevaringsværft og en uddannelsesinstitution for bogligt
svage unge.

DP Henrik Steen/
Ærøfærgerne A/S
DP har direkte adgang til
reder.

Reder for
Rederiet Fylla er
Frans Albertsen,
Formand for
Udviklingsfonden

Rederi-assistent
Karina Hildebrandt
er ansvarlig for den
daglige drift
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2. Økonomi og budgetopfølgning
Fylla kom igen i 2012 ud med et positivt regnskab samt et godt og solidt overskud.
I efteråret 2012 blev det konstateret at vores store netbatteribank er skadet; der lækker syre ud af kassen.
Målinger viser, at batterierne stadig fungerer, men at det er et spørgsmål om tid, hvor længe de holder. En
professionel har estimeret, at de kan holde i max. 2 år, og så SKAL de skiftes. Der er ved at bliver udarbejdet
en arbejdsplan for, hvordan det vil kunne arrangeres bedst og billigst, hvor vi også forsøger at tage højde
for andre relevante ting, som kan få indflydelse på valget af batterisystem. Hvis de eksisterende bliver
erstattet bliver det ca. 45.000 kr., prisen er baseret på indhentet tilbud i år 2013.

3. Daglig drift af skonnerten Fylla
I 2012 har over 200 børn været på lejrskole på Fylla, omkring 100 personer med særlige behov
(institutioner), 225 søfartselever, og rigtig mange har holdt fødselsdag, bryllup og firmaevents ombord på
Fylla. Dermed kan vi med ro i sindet konstatere, at vi har vist det sydfynske øhav fra sine fineste sider. Alle
togter gik vel og kunderne var glade for de fantastiske oplevelser, de har fået med hjem.
Fordelingsnøglen i indtægter ser således ud:

Indtægtsfordeling for sejladser i 2012
Lejrskoler

Søfartselever

Institutioner

10%

Privat charter

Fyllas venner

19%

30%
23%
18%

I et forsøg på at få endnu flere ud at sejle med Fylla, har Skipper David Thomas og Karina Hildebrandt været
til møde på Søfartsskolen i Svendborg. Det blev aftalt, at Skipper skal holde møde med den underviser på
Svendborg Søfartsskole, som har mest forstand på skibe som Fylla. De to skal sammen finde ud af, hvordan
et forløb skal se ud, hvis Svendborg Søfartsskole skal benytte sig af tilbuddet.
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3.1 Fyllas besætning
Ros til besætningen blev det også til i 2012. Rederikontoret har modtaget mange rosende ord ang. Fyllas
besætning. De er blevet modtaget både telefonisk, via mail og via facebook. Godt gået! Besætningen
bestod i foråret 2012 af Skipper David Thomas, Styrmand Erling Ancher Jensen og Bedstemand Christian
Sørensen. Midt på sæsonen afmønstrede Christian, da han havde takket ja til at sejle i Caribien og opleve et
anderledes øhav. Christian blev afløst af Søren Ørnstrup Clausen, der kom direkte fra Marstal Blå HF Søfart
og kendte Fylla fra tidligere, hvor han har deltaget i togter gennem HF Søfart. Søren har været en rigtig god
arbejdskraft. Han har bl.a. stået for undervisning i knob og tovværk. Desuden har Søren meldt, at han gerne
tager en tørn mere i 2013, og det er vi rigtig glade for.

Her ses den stolte besætning med Æbleræsets vandrerpokal. F.v. Erling, David og Søren

3.2 Værftsophold og vedligehold
I marts 2012 var Fylla i tørdok hos Ring-Andersen i Svendborg. Det var kun det normale vedligehold, som
skulle laves, da Fylla var i dok i efteråret 2011 og fik det meste lavet der. Det er desuden derfor udgifter til
værftsophold var så lave i 2012.
I efteråret 2012 fik Fylla afmonteret topmasterne, så de og den tilhørende rigning blev efterset og
renoveret og nu er i god stand til de næste fem år.
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3.3 Audit og ISM-aftale med Ærøfærgerne
Vi på Rederiet Fylla vil gerne understrege, at vi er meget glade for den ISM-aftale, vi har med Ærøfærgerne.
Vi har en god rådgiver og sparringspartner i Henrik Steen. Der blev holdt intern audit på rederikontoret den
5. marts. Audit med søfartsstyrelsen vil bliver afholdt den 10. april. Sidste års audit med Søfartsstyrelsen
forløb godt. Der blev lavet ændringer i Fyllas SMS i form af booking procedure, som nu også indgår i SMS.
En lille ændring blev også foretaget i MOB (mand over bord) proceduren ombord på Fylla.

4. Sejladser 2012
Lejrskoler
I takt med udviklingen af lejrskoleportalen.dk, som vi på Rederiet har været en stor del af, har vi valgt at
følge udviklingen og prøve at hjælpe lærere og elever med at indfri nogle af de trinmål, som
Undervisningsministeriet har bestemt,
at fagene i folkeskolen skal opfylde.
Derfor er det blevet besluttet, at Fyllas
besætning skal udvikle nogle
undervisningsforløb, som kan
gennemføres ombord på Fylla. På den
måde kan vi med ro i sindet sige ja, når
vi bliver spurgt, om en lejrskolesejlads
med Fylla kan indgå i elevernes årsplan.

HF Søfart
Vi er fortsat yderst tilfreds med vores samarbejde med Marstal Søfartsskole. Samarbejdet giver en god
indkomst og er nu også begyndt at levere fin arbejdskraft; vi har bl.a. haft stor glæde af en del
søfartselever, som har hjulpet os i forbindelse med arbejdsweekender på Fylla.

Institutioner
Blandt Fyllas kunder finder vi også en del institutioner, hvoraf mange af dem går igen år for år. Vi er rigtig
glade for, at så mange af dem bliver ved med at komme igen, da det vidner om, at vi gør noget rigtigt i
forhold til netop denne målgruppe.

Privat charter
I løbet af sæsonen 2012 havde vi en del private charter, hvilket vi altid tager imod med kys hånd. Denne
målgruppe er nysgerrige og besætningen bliver ofte bedt om at fortælle, forklare og vise gæsterne,
hvordan man arbejder på og navigerer med et bevaringsværdigt og smukt skib som Fylla. Mange af disse
kunder vil gerne være med til at sejle og få livet ombord på Fylla til at fungere. Især firmaer bruger dele af
sejladsen, som teambuilding. De private sejladser er stille rolig blevet mere indholdsrige.
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4.1 Fyn Rundt 2012
Fylla deltog i Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe 2012. Vejret var fantastisk, og Fylla havde fuldt skib;
alle køjer var i brug, og fotografer og journalister var også med ombord. Et par artikler, enkelte
nyhedsindslag, mange flotte billeder og en god fortjeneste kom der ud af det store fremmøde. Det meldes
at Fylla allerede er fuldt til Fyn Rundt 2013.

4.2 Sommertogt 2012
Sommertogtet gik i 2012 til Bornholm. Vejret var desværre noget rigtig møg, og Fylla måtte derfor bruge
virkelig mange penge på brændstof. For nogle gæster på togtet blev det voldsomme vejr for hårdt for både
mave og sind, og 3 stykker afmønstrede på Bornholm. Vi på Rederiet har derfor tænkt nye tanker og
sommertogtet går i 2013 til Helsingør, som del i en større markedsføringsstrategi.

5. Fundraising
Vi på rederiet har i løbet af 2012 udviklet en fundraising strategi og fået opbygget et rigtig godt fondskema,
som vi med sikkerhed kan gøre godt brug af langt frem i tiden. Den ærøske fundraiser Mia Stenholt er
desværre stoppet i stillingen, og indtil nu har ingen ny overtaget. Derfor kan vi ikke længere gøre håb om at
bruge hende. Vi håber fortsat på at få støtte fra de 3 ejerkommuner.
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5.1 Ansøgningsstrategi
Med udgangspunkt i ”De 3 ansøgningsbølger” og resultaterne fra vores fondskema har vi identificeret vores
primære bidragsydere, sekundære bidragsydere og de bidragsydere, vi vil bruge til at fylde huller.

1. Bølge - Primære bidragsydere
 Den Danske Maritime Fond er valgt ud fra dennes fokus på bl.a. søfart, øget konkurrenceevne og
dennes tidligere donationer
 A.P. Møller og Hustru Christine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er valgt ud fra dennes
fokus på bl.a. kultur og søfart samt dennes positive omdømme hos Fyllas netværk
2. Bølge - Sekundære bidragsydere
 Brødrene Hartmanns Fond er valgt ud fra dennes fokus på bl.a. undervisning, kultur og dennes
tidligere donationer
 FLS-Industries A/S Gavefond er valgt ud fra dennes fokus på bl.a. kultur, national, miljø og dennes
tidligere donationer
 Sydfynske Dampskibsselskabs Fond er valgt ud fra dennes fokus på bl.a. Sydfyn, Søfart og dennes
tidligere donationer
 Torms Understøttelsesfond er valgt ud fra dennes fokus på bl.a. Søfart, havet, miljø og dennes
tidligere donationer
3. Bølge- Bidragsydere som skal fylde huller
Augustinus Fonden
Ambjørn Holding A/S
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
Arbejdsmarkedets Feriefond
Bikuben fonden
Corrit Fonden

Lauritzen Fonden
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Kaptajn Jens Chr. Jensens Fond
Nordea fonden
Simon Spies Fonden
Den Obelske Familiefond
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5.2 Hvad søger vi støtte til?




Propel, gearkasse og skrueaksel
Gummibåd, motor og ophæng
Generatorsæt

Propel, gearkasse og skrueaksel
Fyllas reduktionsgear er over 30 år gammelt og
det er ikke længere til at få fat i vigtige
reservedele. Pga. gearkassens alder, og de
problemer der opstår med den, er det
foreslået fra fabrikantens side at starte
hovedmotoren ca. 5 min i timen for at smøre
begge sider af reduceringen, da længere tids
effekt på gearet via den fastmonterede
aksel/propel under sejlads for sejl, særdeles i
høj fart, på sigt skader gearet. Der er tidligere
fundet små mængder af jernpartikler i
oliefiltret. Deslige har Søfartsstyrelsen ytret, at
Fyllas skrueaksel måske ikke kan gennemgå syn om 4 år pga. tæring. Fra vores erfaringer med skibet bl.a.
med motorsejlads og havnemanøvrer må vi konstatere at skibets propel er dårligt dimensioneret i forhold
til motor og skib. Dvs. der går meget kraft til spilde fra motorens Hk grundet propellens dårlige virkning i
vandet. En ny firebladet, vendbar propel vil betyde en besparelse i brændstof på op til 25 % og desuden øge
sikkerheden ved havnemanøvrering. Vi har i skrivende stund en skibsingeniør til at regne på, hvor lang tid
det vil tage før pengene er forrentet.
Gummibåd, motor og ophæng
Med en gummibåd med motor vil det være muligt at udbygge vores undervisningstilbud til Søfartsskolerne.
Vi vil kunne lave diverse øvelser, bl.a. mens vi ligger for anker. Det kan være ”mand over bord”-øvelser,
manøvreringsøvelser, træne i redningsdragter på åbent havet (det gør vi i havnene nu) osv.
Samtidig giver en gummibåd os mulighed for at sejle lejrskoledeltagere helt ind til de mange fantastiske
småøer i Det Sydfynske Øhav, såsom Drejø, Avernakø osv. Vi vil kunne lave biologiske undersøgelser af
forskellige kyster og sammenligne resultaterne. Vi kan iagttage og tage prøver af plante- og dyreliv, og
derved ramme folkeskolens trinmål for bl.a. Biologi og Natur/Teknik. På den måde får et lejrskoletogt med
Fylla mere faglig tyngde. Tiltaget vil naturligvis også være et redskab til oplevelser og underholdning uden
fokus på undervisning og trinmål. Der kan laves skattejagter, badeture og mad fra bål på strandene.
En gummibåd på Fylla vil give gæsterne en endnu større oplevelse og en dybere viden om Det Sydfynske
Øhav. Sikkerhedsmæssigt er investeringen i en gummibåd en stor gevinst.
Generatorsæt
Det alt for svage 24v generatorsæt (hjælpemotor og tilhørende generator) ønskes skiftet ud til et lydsvagt,
og kraftigere 220v generatorsæt. Den gamle generator svarer ikke til nutidens krav og normer for
miljøvenlig skibsdrift, sikkerhed, og nutidens elektronikkrav for elevsejlads (undervisning).
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Arbejdsmiljø
Det eksisterende generatorsæt er meget støjende. Støjniveauet er til stor gene for både kaptajn-luk af og
lærerkammer, som er placeret op imod maskinrummet. Resultatet er at man ofte starter hovedmotoren for
at lave strøm. Den er mere lydsvag, men mere omkostningsfuld (i brug af diesel) per kilowatt.
Søfartsstyrelsen anbefaler et støjniveau sådanne steder på under 55 dB(A) og et max. på 60 dB(A) (se Bilag
1: Områdebestemte støjgrænser, Søfartsstyrelsen) Fyllas er meget højere (over 65 dB(A)), men har endnu
aldrig været målt for støj af Søfartsstyrelsen.

Sikkerhed
På trods af at skibet er udrustet med nødbatterier til radio og nødbelysning klarer de kun ca. 6t. (efter
sikkerhedskrav). Med forsigtig brug af Fyllas net-batterier kan vi under tiden klare ca. 8t. Som bekendt er
det i en nødsituation vigtigt at have el så længe så muligt til at hjælpe ved redning. Fx kan skibets elektriske
24v 2½” nødbrands- og lænsepumpe ikke drives direkte fra det eksisterende generatoranlæg, da det ikke
kan producere den nødvendige kraft. Derfor er det nødvendigt, at strøm til pumpen tages direkte fra
batterierne, som er tømt for kraft i løbet af ca. 7 min. (ikke en særlig god situation, når man er i nød). Det
skal også bemærkes at et nyt generatoranlæg vil gøre det muligt at installere et mere arbejdsvenligt
ankerspil(det er også en sikkerhedsfaktor). Det eksisterende spil er håndbetjent.

Nutidens krav
Det skal også noteres, at skibets generatorsæt lader 24v direkte ind i skibets 24v netbatteribank. (24v er
brugt kun til belysning). 220v fås ved at omforme 24v til 220v via omformeren, som er energikrævende og
derfor kræver, at batterierne ofte bliver opladet. Ombord skibe nu til dags er de fleste elektriske
udrustninger drevet af 220v (på danske skibe) fra kaffemaskinen til støvsugeren. Dette inkluderer ting,
såsom mobiltelefoner, pc’er, Ipads (ingen af disse ting fandtes, da det eksisterende anlæg blev installeret) alt sammen ting, som den moderne elev bruger i forbindelse med deres undervisning og opgaver ombord
på Fylla.

5.3 Hvad vil sådanne fornyelser betyde?
Disse fornyelser vil give Fylla mulighed for at forstærke
konkurrenceevnen og dermed indtjeningen. Vi forventer
en brændstofbesparelse på op til 25 %, hvilket vil frigive
ressourcer, som kan anvendes til markedsførings- og
salgsaktiviteter og udvikling af nye undervisningstilbud,
som på sigt vil øge omsætningen.

Tiltagene vil give Fyllas gæster en langt bedre sejloplevelse.
Dels fordi den larm, som propellen laver, når den bliver
tvunget rundt, vil forsvinde, men også fordi skibet ikke
længerere vil være hæmmet af den gamle propel, som
nedsætter Fyllas sejlhastighed væsentligt (når vi nu sejler 6
knob, vil vi med de nye tiltag kunne sejle 7 knob). Under
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forhalingssejlads, som oftest foregår via motor, vil Fylla også kunne spare tid og penge og derved gøre
vores priser mere konkurrencedygtige eller vi kan opnå et større afkast.
Ligeledes vil tiltagene være med til at øge kompetencerne i det maritime Danmark, da det vil give Fylla
mulighed for at tilbyde bedre manøvreringsundervisning til uddannelserne på Marstal Søfartsskole, og i den
forbindelse er det vores mål at kunne udvide vores kundeportefølje med yderlige uddannelsesinstitutioner,
som Svendborg Søfartsskole og Nyborg Søfartsskole. Samtidig stiger sikkerhedsniveauet betragteligt ved
havnemanøvrering i de mindre havne (havne som bliver mere trange år for år pga. ombygninger og ekstra
lystbådesejlads). Vi har haft møde med Svendborg Søfartsskole og de er interesseret i at indgå et
samarbejde, selve indholdet er ikke fastlagt endnu.
Udover at støtte Fyllas kommercielle sektor gennem besparelser på brændstof, øget salg- og
markedsføringsaktiviteter vil AP-møller fonden også være med til at give de maritimer uddannelser større
færdigheder og samtidig styrke sikkerheden om bord. Samtidig gøres Fylla mere miljøansvarlig, idet det
årlige forbrug af CO2 via brændstof nedsættes med op til 25 %, hvilket er fine tal i forhold til Kyoto-aftalen.

5.4 Andre fundraising-projekter
Sideløbende er det målet at få midler til at starte et bogprojekt med Fyllas venner. Ønsket er en bog om
Fylla og grønlandsfarten.
Desuden er vi i løbende kontakt med Værestederne Amarngivat, for at finde ud af hvordan vi i fællesskab,
får samlet midler til togtet med de Grønlandske børn, som det er meningen Fylla skal sejle med i uge 29,
2013.

6. Markedsføring og PR
Virtuel synlighed
Skonnerten Fylla har i 2012 gjort en ekstra indsats på markedsføringsområdet. Nye strategier blev lagt og
ført ud i livet. En af de største forandringer har været den øgede aktivitet på de sociale medier. Skonnerten
Fylla har i perioden øget dens venneantal med over 700 % og har nu 742 venner. Fylla bliver derfor set af
langt flere mennesker end tidligere. I den virtuelle verden bliver Fylla venner med børn og unge, som har
været på lejrskole med Fylla. Deres forældre, bedsteforældre og venner følger med for at se de nyeste
fotos og for at læse ”Skippers dagbog”. Via de
sociale medier bliver Fylla fundet af gamle
Fylla lejrskoleelever, som begynder at melde
sig på banen som ambassadører. Enkelte af
dem laver film, som de offentliggør på
youtube og facebook, andre skriver fine
hilsener og takker for de gode oplevelser.
Billedet her er taget fra facebook. Det er en
kvinde på 43, der var af sted med Fylla da hun
var 17, men stadig holder så meget af skibet,
at hun bruger det som cover til hendes profil. Det er hun ikke ene om. Det er markedsføring der rykker.
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Synlighed
Ligeledes valgte vi i Rederiet Fylla, i 2012, at deltage i forskellige arrangementer, som er med til at øge
interessen for Fylla og gøre Fylla mere synlig for en vigtig gruppe borgere, nemlig børn og deres forældre.
Således deltog Fylla bl.a. i ”Far til 4 til søs”-arrangementet i Svendborg i efterårsferien, hvor bl.a. en
professionel historiefortæller fortalte pirathistorier fra Fyllas banje. Det var meget populært og godt
besøgt. Desuden deltog Fylla i Æbleræset og havde en masse helt nye medlemmer fra Fyllas Venner med
ombord; der var naturligvis også plads til de ”gamle” medlemmer fra Fyllas venner.
Fylla blev også fremvist på behørig vis, da Bonavista fra Marstal Søfartsmuseum skulle søsættes. Fylla var
blevet lejet af Ærø Maritim Center og fungerede som VIP-skib. Da VIP-gæsterne var væk, forsatte Fylla sin
sejlads og medtog betalende gæster.
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