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Atter en stor støtte fra lokalområdet!
Her overrækkes donationen fra Jelling Sparekasses Fond af formanden for fonden, Erik
Bendixen. (Mere inde i bladet)

GENERALFORSAMLING lørdag den 3. november 2012

Alle oplysninger inde i bladet

Formand
Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle
Tlf.:23 24 79 01
e‐mail: formand@skonnertenmartha.dk
Kasserer
Ansvar for: Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek
og udsendelse af Martha Posten.
Finn Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå.
Tlf.: 86 22 80 53
e‐mail: kasserer@skonnertenmartha.dk
Sekretær
Ansvar for referater og Nyt til Martha Posten
Annemette Østergaard, Langelandsgade 56, 3.tv. 8000 Århus C
Tlf. 86 19 01 55, mobil: 26 64 01 36
e‐mail: sekretariat@skonnertenmartha.dk
Sejladskontor
Ansvar for: Sejladskontor og opgørelse af arbejdsdage
Jens Callesen, Egelyallé 1, 2. mf., 7100 Vejle
Tlf. 51 33 88 62
e‐mail: sejlads@skonnertenmartha.dk
Arbejdskoordinator
Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan

Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding
e‐mail: arbejde@skonnertenmartha.dk
Tlf. 75 53 66 63
Medlemskoordinering
Ansvar for: Information og indmeldelser.
Helle Herting, Ørstedsgade 23 C 3. tv. , 7100 Vejle
Tlf. 23 33 52 95
e‐mail: medlemmer@skonnertenmartha.dk

WEB-adresse: www.skonnertenmartha.dk
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Nyt fra Bestyrelsen
V./ Leif Byrgiel

Sejlsæsonen er slut og Martha er på vej i vinterhi. Vi skal have fundet en brugbar løsning
til vedligeholdelsen af vort nye dæk. Løsningsmodellerne indeholder både periodisk
overrisling og fugtige tæpper. Nærmere om dette på generalforsamlingen lørdag d. 3.
november. Anette har måttet melde fra til frokosten, men tro mig – vi får stablet en fro‐
kost på benene – dog uden hendes milde hænder i de lune retter.
Den Jyske Sparekasse – (Jelling Sparekasses Fond) har betænkt foreningen med et rundt
beløb på 100.000,‐kr. Banken har en afdeling i den gamle Toldbod på havnen i Vejle, og
de vil gerne belønne foreningen for det flotte restaureringsarbejde! Det er rart, at andre
også lægger mærke til medlemmernes store arbejdsindsats.
Bestyrelsen arbejder med at få den sidste store restaurering med skipperkahyt, agter‐
stævn og agterspejl lagt tilrette i samarbejde med Skibsbevaringsfonden og Egernsund
Værft. Projektet fremlægges på generalforsamlingen. Håbet er, at vi kan skaﬀe midler til
veje inden for de næste to år.
Jeg har lavet aftale med Vejle Stadsarkiv om, at vi kan aflevere foreningens papirer til
opbevaring hos dem. De vil på et tidspunkt gennemgå det hele, og sørge for at unødven‐
dige kopier bliver fjernet fra materialet. Såfremt nogle af jer har Martha – materiale til at
ligge i skuﬀer og skabe vil det være en oplagt mulighed at få det hele samlet på et sted.
Vi vil altid kunne få adgang til materialet på Arkivet. Pak det venligst i papkasser med
Martha + jeres eget navn, og tag det med til generalforsamlingen. Så vil jeg sørge for afle‐
vering af tingene. Har i bevaringsværdige genstande til at ligge, kan vi samle dem på
værkstedet og senere aflevere det til Vejle Kulturmuseum på samme betingelser som på
Arkivet.
Personligt har jeg overvejet min fortsatte rolle i foreningen, og jeg har besluttet mig for at
stoppe som medlem af bestyrelsen. Jeg vil stadigvæk arbejde i og for foreningen – bare
ikke som formand.

Efter en kanon pinsetur er
det tid at tage afsked. Turen
er slut.

Foto: Jens C.

Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt:
Reg.nr.: 1535
Kontonr.: 4508089201
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Jelling Sparekasses Fond
har doneret 100.000 kr. til Martha
Ja, det er virkelig rigtigt. Fredag den 21. september var en glædens dag for alle martha‐
nere. Den dag modtog foreningen den meget flotte sum til den forsatte restaurering af
vores gamle dame. I forhold til de opgaver som vi har udført i de forløbne år og de, der
venter i de kommende, er det en meget velkommen donation.
Jelling Sparekasses Fond
markerede overrækkelsen af
checken på de 100.000,‐kr. i
forbindelse med skoleskibet
DANMARKs besøg i Vejle.
Det regnede virkeligt den
fredag, så man kan næsten
sige, at når det regner på
DANMARK drypper det på
Martha.
Formanden for fonden Erik
Bendixen holdt en tale, hvor
han lagde vægt på det frivilli‐
ge arbejde, bevarelsen af et historisk kulturminde og formidlingen af kendskabet til de
gamle sejlskibe.
Sparekassen var i øvrigt repræsenteret ved medlem af fondens bestyrelse Knud Dupont
og områdedirektør John Hauge Nielsen.
Erik Bendixen, Knud Dupont og
John Hauge Nielsen sammen med
Marthaforeningens formand, Leif
Byrgiel, ved overrækkelsen.

Som tak for donationen overrakte Leif
Byrgiel et flot fotografi og bogen om Mar‐
tha til Jelling Sparekasses fond
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Generalforsamling 2012
I Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2012. Generalforsamlingen
afholdes

Lørdag den 3. november 2012 kl. 10:00
Vestbygården, Nyboesgade,
7100 Vejle
Adressen kan ses på kortet side 8

OBS! Tilmelding til generalforsamling og diverse bespisning. kan ske på blan‐
ket side 7, e‐mail: formand@skonnertenmartha.dk eller på hjemmesiden:
www.skonnertenmartha.dk
Program og dagsorden:
9:30

Kaﬀe m. rundstykker mv.

10:00 Generalforsamlingen begynder
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer
OBS! Stemmeret kræver mindst et års medlemsskab
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Formandens beretning

4.

Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

5.

Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner

6.

Forslag til arbejdsprogram og sejlplan. Fremlægges på general‐
forsamlingen
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7.

Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen

8.

Valg af bestyrelse og revision

9.

Eventuelt

13:00 Frokost
Øl og vand kan købes
NB! Fællesspisning arrangeres i løbet af frokostpausen
Udtrækning af obligationer
14:00 Generalforsamlingen fortsætter
16

Generalforsamlingen forventes at slutte

17:30 Fællesspisning

Vigtigt!
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest fredag den 19. oktober 2012 og må gerne fremsendes på mail.
Forslagene sendes til: Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle

På turen til Snap‐
tun i Aarhus Fest‐
uge var der god tid
til hyggesnak

Foto: Annemette
Østergaard

6

Generalforsamling 2012
Orientering og tilmelding

Morgenkaﬀe/te:
Kaﬀe/te betales af foreningen. Et rundstykke med ost/marmelade og
dagmartærte koster 30 Kr. (bestil på nedenstående blanket)

Frokost:
Koster 60 Kr. (bestil på nedenstående blanket)

Fællesspisning: Tilmelding sker på generalforsamlingen mellem kl. 13 og 14
Hvis du vil undgå at klippe i bladet kan du også tilmelde dig på
www.skonnert.dk

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 1. november

 .............................................................................................................................................
Jeg tilmelder mig generalforsamlingen den 3/11 ‐ 2012

Navn:

___________________________________________________________________

Bestilling af mad
(Senest torsdag den 1. november 2012)
Rundstykke mv.

Frokost:

□
ja □

ja

□
nej □
nej
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Vestbygår‐
den,
Nyboes‐
gade

Leif Byrgiel
Brinckersvej 2
7100 Vejle
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”Med vinden ind fra agten”
Af Stine og Bruno Sebbelin

Hvordan ideen egentlig opstod, fortoner sig i tågerne, men i foråret gik det op for os, at
man kunne komme på tur med Martha ved at melde sig som støttemedlem, og da lysten
til sejlads og fascinationen af gamle, sejlførende træskibe lå i os begge, var der ikke langt
fra tanke til handling.
Vi havde egentlig meldt os på i weekenden uge 34, men da tiden nærmede sig, gik det
op for os, at vi ikke kunne få det til at hænge sammen tidsmæssigt, og en forespørgsel til
Jens Callesen om lov til at bytte over til den næste weekend gav et venligt – og positivt –
svar.

Om det skyldtes, at de højere magter var os venligt stemt, skal være usagt, men vi kunne
næppe haʹ valgt en bedre weekend. Vejret viste sig simpelthen fra sin allerbedste side, og
Marthas besætning den weekend var osse helt i top – men det sidste gælder måske for et
hvilket som helst tidspunkt?
Efter skafning ombord i Århus fredag aften, gik turen mod Snaptun, hvor vi skulle læg‐
ge til lørdag formiddag, og med en gunstig vind og klar himmel – og fuldmåne – var det
en sand fornøjelse at rejse ud over bølgerne med (næsten) alle klude sat. Vi kom på Ni‐
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elsʹ vagthold, og under hans kyndige instruktion fik vi prøvet sejlsætning, ‐bjærgning, ‐
trimning og at styre den stolte skude – og det var alt sammen en ren fornøjelse. Selv
stjerneskud blev vi begavet med. Til gengæld blev det ikke til megen søvn, men hvem
har brug for søvn på sådan en nat?
Vi ankrede op i Sønderby‐bugten sidst på natten, og efter lidt hvile på køjen og et godt
morgenmåltid, sejlede vi for motor om til Snaptun, hvor vores kajplads viste sig at være
optaget.
Det problem fik Søren løst via telefonen, og da kajen blev ledig, styrede Niels os med
sikker hånd til kajs med jagerbommen fejende ind mellem lygtepælene på kajen. Re‐
spekt, mand!
I Snaptun var der havnefest, så der var godt med besøgende ombord på Martha i løbet
at opholdet. Besætningen var i land og spise sild til frokost i et telt på havnen, og Stine
og jeg mødte nogle gamle venner og fik en sludder (og en øl) med dem om eftermidda‐
gen.
Om aftenen spiste vi alle spidstegt pattegris i festteltet, hvorefter der var 80ʹerfest med
musik og dans, men Marthas besætning gik ombord og sang deres hjemlands vemodige
sange, hvorefter nogle af os lige fik en svingom i teltet, inden søvnunderskuddet fra
natten før kaldte os til køjs.
Efter en god nats søvn – og et solidt morgenfoder – lod vi trosserne gå, hvorefter vi satte
sejl vest for Snaptun og passerede havnen for sejl, så landkrabberne kunne nyde synet af
et rigtigt sejlskib.
Solen skinnede og vinden blæste fra en gunstig retning, så hvad mere kan en sømand
begære?
Rask gik det mod Århus, og skipper Søren valgte at gå mellem Tunø og Samsø, men det
syn fik jeg desværre ikke det fulde udbytte af, for jeg var på frokostholdet sammen med
Annemette og Anders. Til gengæld kunne jeg nyde synet af, hvordan det ser ud, når en
bøtte sovs havner i en åben skuﬀe ‐ går op og spreder sit indhold ud over krydderier og
andet godt i skuﬀen.
Det var nemlig, hvad der skete, da vi stagvendte. Vi havde ellers taget vore forholdsreg‐
ler (troede vi) og sad og holdt på madvarer og tallerkener på bordet – men vi havde lige
glemt at taʹ sovsen i ed! Nå, det er jo hvad der sker i de bedste familier, og efter en rask
rengøring, kunne vi kalde besætningen ned til skafning med biksemad og andet godt.
Da vi kom på dæk efter at haʹ gjort bakstørn, var der kun få mil til Århus, og efter sejl‐
bjærgning og klargøring, lavede Søren en perfekt tillægningsmanøvre ved bronokken i
Skudehavnen, og så var der ellers kun tilbage at taʹ afsked med de rare Marthanere og
sige tak for en helt vidunderlig weekend. Det er forhåbentlig ikke sidste gang, vi prøver
det!
God vind til alle og de kærligste hilsner fra Stine og Bruno
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Vanterne

Ændring i bestyrelsens
mailadresser:
Medlemskoordinering:
Helle Herting
medlemmer@skonnertenmartha.dk
Se også side 2
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender:
Martha Posten v/ Finn Svendsen
Mellemtoften 4
8250 Egå
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Redaktion:
Birgit Brøchner‐Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf. 86 93 61 83
Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e‐
mail:marthaposten@skonnert.dk
Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment!

Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar
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