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JENSINE sæson 2006
ARBEJDSPLAN 2006
Dato
Påske

13. – 15. april
29. – 30. april
Bededag 12. – 14. maj

TOGTPLAN 2006
Uge/week-end
20. maj
21. maj kl. 9.00
25. - 28. maj
1. - 5. juni
10. – 11. juni
17. – 18. juni
Uge 26
Uge 27
Uge 28
Uge 29
Uge 30
Uge 31
Uge 32

Sted
Årøsund
Haderslev
Haderslev

Aktivitet
Maling mmm.
Arbejdsweekend
Oprigning

Tur/starthavn
Kursus
Skipperdag i Haderslev
Kr. Himmelfart
Pinse – Nakskov
Haderslev
Haderslev
Ledig
Haderslev
?
?
?
?
?

Uge 33
Uge 34

Rotary

26. - 27. august
28. august – 3. sept.r
3. – 10. september
16. – 17. september
23. – 24. september
30. – 1. oktober
7. oktober

Haderslev
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Afrigning

Kontakt
Torbjørn
Per
Henning?

Telefonnr.
74 58 47 45
74 52 76 12
75 42 39 93

Skipper
Telefonnr.
Anders
Alle skippere
Jesper Ludvigsen
98 92 00 48
Torbjørn
74 58 47 45
Ernst
75 94 08 87
Anders
75 94 47 46
Anders
Per Fogh
Poul Erik
Torbjørn
Palle
Simon/
Katrine

75 94 47 46
74 52 76 12
74 52 60 83
74 58 47 45
75 95 75 22
24 23 32 34
39 27 87 63

Gert
Jesper Ludvigsen
Ernst
Torbjørn
Per Fogh
Poul Erik

74 58 49 35
98 92 00 48
75 94 08 87
74 58 47 45
74 52 76 12
74 52 60 83

Togtplanen er foreløbig, hvorfor der stadig kan ske rokeringer.
Kontakt skipperne snarest, hvis du vil med, eller hvis du vil have yderligere
oplysninger.
Ved ugetogter skal endelig tilmelding ske til Anders Axø efter aftale med
skipperen. Tilmelding er først gældende når depositum på 500 kr. er betalt på
giro 722 4230 - Anders Axø. Bankoverførsel kan anvendes.
De resterende 475 kr. betales ved påmønstring.
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Formandens hjørne
Kære Medlemmer
Det er jo absolut den dejligste tid – netop nu. Det er nu ved at være lidt varme i luften, og
foråret er på vej. Havluften begynder igen at trække – forventningens glæde til en ny
sæson på vandet. Vi har heldigvis en hel sæson foran os, hvor Jensine forhåbentlig får
mange gode sømil under kølen. Der ligger forhåbentlig også mange gode oplevelser for
besætningerne og venter.
Alle forudsætninger er til stede, hvor Jensine er nyrestaureret. Vi skal passe godt på
Jensine. Jeg tænker både på det almindelige vedligehold – husk at vi er mange, der
gerne vil opleve glæden ved sejlads. Det kræver, at vi passer godt på alt ombord og
foretager løbende vedligehold under sejlads. Det er en fælles forpligtigelse.
Jeg tænker ligeledes på, at alle påtager sig ansvar for god og sikker sejlads – både for
besætningens og Jensines skyld ! Overhold alle sikkerhedsprocedurer – det er en
fælles forpligtigelse !
Selvom Jensine er nyrestaureret, er der mange opgaver, der skal løses. Folk, der har
deltaget i afrigning og generalforsamling, ved, at der stadig er projekter, der mangler at
blive gjort færdige. Derudover vil der jo selvfølgelig altid være det løbende vedligehold. I
skrivende stund er Jensine i Aarøsund, og der er efterfølgende arbejdsweekender i
foråret, hvor du kan bidrage !! I den forbindelse mangler vi en sjakformand til
Bededagsferien. Hvem kan klare dette ??
Poul Erik har meldt sig til uge 29, således at der også bliver sejlet sommertogt i den
uge. Tommy, Katrine og Simon skal for første gang stå på egne ben i uge 32. Det er
dejligt, at ungdommen er på vej.
Så yd din del af arbejdet og nyd sejladsen !
God sæson
Anders
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Referat fra generalforsamlingen i Ålborg den 4/2 2006
Ad 1

Jan T. Hansen blev valgt.

Ad 2

Uge 26 var start på sejlsæsonen 2005, da Jensines restaurering trak ud.
Uddannelsesdagen for nye skippere var trods et forholdsvist lille fremmøde
en succes.
En gruppe unge skippere er nu parat til at stå på egne ben.
Selvom vi ikke havde en hel sejlsæson, kom foreningen ud af året med et
fornuftigt økonomisk resultat.

Ad 2a

Se regnskab andet sted i bladet.

Ad 3

Beretning godkendt. Regnskab godkendt.

Ad 4

Siddende medlemmer genvalgt.

Ad 5

Det lykkedes at gennemføre restaureringsprojektet for lige under 6 millioner
kr. og foreningen holdt økonomisk skindet på næsen.
Der opstod store problemer med at afslutte projektet. Det var nødvendigt, at
bruge yderligere kr. 125.000 på projektet.
Værftet havde forregnet sig kr. 700.000 – 800.000.
Der var ekstraordinære udgifter for ca. 250.000, som skibsbevaringsfonden
finansierede.
Der har gennem hele forløbet været et tillidsfuldt forhold til skibsbevarings
fonden.
Skibsbevaringfonden er medbestemmende for hvordan Jensine ser ud, men
har ingen sanktionsmuligheder, hvis vi ikke retter os efter fondens anvisnin
ger. Konstruktion dialog er redskabet ved eventuelle uoverensstemmelser.

Ad 6

Der er indkøbt et nyt vintertelt til kr. 40.000.

Ad 7

Skuret har det dårligt og skal restaureres. Haderslev kommune betaler materialerne og vi skal selv udføre det arbejde, vi kan lave forsvarligt.
Nyt skur er foreslået ved ridehuset i forbindelse med, at man vil skabe et
træskibsmiljø på Haderslev havn.
Vi sætter foreløbig skuret i stand og har brugsretten i 10 år eller til et eventuelt nyt skur bygges.

Ad 8

Som opfølgning på diskussionen om sikkerhed fra sidste generalforsamling
er der udarbejdet et dokument (sikkerhedsmanual/checkliste). Se andet sted
i bladet.
Det er tilstræbt, at anvisningerne i manualen er praktisk mulige at udføre og
det er et krav at skipper og besætning følger manualen. Manualen revideres
løbende.
Formanden kan dispensere for reglerne i manualen.
Jesper Ludvigsen har svært ved at forstå muligheden for dispensation, da
det er på ture med medlemmer med lille erfaring, at det vil være nødvendigt
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med dispensationer.
Laveste fællesnævner skal ikke være bestemmende.
Kurt efterspørger størrelsesnumre på redningsvestene.
Ad 9

Se ad 2a.

Ad 10

Se andet sted i bladet.

Ad 11

Togtgebyret foreslås hævet med kr. 100,-.
Der budgetteres med et underskud på kr. 30.000,-.
Pia spørger om der søges fondsmidler til driften.
Formanden svarer, at foreningens politik er ikke at søge fondsmidler til
driften. Men efterlyser fonde der kan søges til andre formål.
Forsikringspræmien refunderes med 50 %, hvis der sejles skadefrit.
Skibet er ikke forsikret mod råd og svamp, hvilket kan blive et krav fra skibsbevaringsfonden.
Der foreslås en inventarliste, som besætningerne er ansvarlig for er komplet.
Budgettet blev godkendt med en forhøjelse af sejladsgebyret på kr. 100,- og
et underskud på kr. 30.000,-.

Ad 12

Udgår.

Ad 13

Torbjørn informerede om, at der er ved at bliv etableret en database med
skibenes hjemmehavne.
TS har svært ved at tiltrække nye unge medlemmer.

Ad 14

Berit foreslår at man på generalforsamling og aktivmøde beslutter dato for
det efterfølgende møde, så folk kender datoerne i god tid. Det har også altid
været kutyme, men er smuttet denne gang.

Ad 15

Lørdag i uge 40 er dagen for aktivmødet med mindre der sejles i efterårsferien.
Den sidste lørdag i januar er fast dato for generalforsamlingen.

Ad 16

Simon, Tommy og Katrine sejler en uge sammen for at støtte hinanden med
skipperansvaret.

Ad 17

Torbjørn får året pris som ”Boldværksmatros”. En pris indstiftet af foreningens
gamle formand S. E. Ravn.
Jensines gamle lanterner og kikkert står i Ludvig og Berits stue. Et mere
passende sted for tingenes opbevaring efterlyses.
Kikkerten foreslås indrammet og hængt op i Jensine. Alternativt kan effekterne udstilles et sted i Haderslev.
Jensines gamle redningsveste ligger på Svends loft og må overdrages til et
passende formål uden for foreningen, ellers kasseres de.
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Jensine Forår 2006 med bemærkninger fra
Generalforsamlingen i Aalborg
OK: Er lavet
R: Restarbejde i forhold til renovering
F: Forårsarbejde
Beløb angiver ca. kostpris.
KEM:
Ny mobil telefon
Ny AM/FM radio eller bedre antenne på nuværende
Timetæller på lænsepumpe maskine
Lys ved desmi + gaskasse
Kapilarrør i agterlukaf monteres
Ladesystem - Større kapacitet på lader - Vinterladning
Ny VHF med ladestation
Lukning af skot gennemføringer med skum
Varmesystem – Check samt periodisk start af emhætte
under vinterperiode

Bemærkninger
Vi har pt. ikke nogen
1.000 kr.
R
R
OK
5.000 kr.
R
R

Jensine generelt:
Ny hjemmelavet logbog: (S1 besætning, S2 checkliste,
S3….SX-1 log, SX Aflevering)
Udarbejdelse af ruller og regler
Instruktionsmanualer udbygges.

Bemærkninger

Nyt skilt med historien

Ankerkæde
Vedligeholdelsesmanual til over dæk

OK

OK
OK
Under udarbejdelse
Tommy m.fl.
John Wellendorf har
tilbudt at forny skiltet.
Gert bistår Anette.
F
F

HAVNEKAJ:
Fendere monteres på kajens bolværk

Bemærkninger
OK – Nye fendere
samt 2 jordbær er
indkøbt.

SKROG:
Noter under vandlinie og i fribord, beges op til lakerede planker.

Bemærkninger
F

Dæk:
Lys i betjeningskasse maskinruf + instrumenter.
Ophæng jolle forbedres
Lanternekasse agter forsynes med beslag til montering
på hønsepind

Bemærkninger
Ernst
F
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Navigationslanterner (diode) males
Lys ved ankerspil flyttes længere ud mod siderne.
Inddækning desmipumpe udskiftes. Pumpe behandles med
rusthæmmende midler.
Gaskasse. Ændres til ”vandtønder” ????
Bøjler til redningsflåder forstærkes eller udskiftes til
kraftigere model.
Ophæng til stage til redningskrans ved ankerspil
Affaldsstativ etableres på dæk (Tønde foran ruf??)
Nye gummifendere indkøbes (300-350 mm)
Plads til koste og slanger på dæk etableres
Kortbord på nedgang til maskine
Rør ved klamper flyttes

F
F
OK

Otto
F
F
OK (se under
Havnekaj)
F
Forslag efterlyses
F

Maskine:
Nødstop til dieseltank føres til dæk via rør
Isolering af udstødning renoveres
Nyt instrumentpanel i maskine
Renovering af olierør + pressostater i maskinrum (Placeres
på bagskot)

Bemærkninger
Forår
Forår
Udsættes

Ny og sænket dørk i maskinrum
Håndtag på søventiler bygges om med betjening gennem dørk
Håndtag på trevejsventil monteres
Afvaskning af motor
Flytning/ombygning af dieselfilter motor
Dræn fra agterlukaf via vandlås
Værktøjstavle opbygges
Plads til reservedele Maskine etableres
Plads til reservedele El etableres
Justering af ventiler/kæde (Fritz / Just & Enemark)

F
F
F
F
F
F
F-Påske
F-Påske
F-Påske
F – Ernst – 2.000

Nødkøling – slanger ¾”
Skruetøj afbalanceres

F
F - Ernst

Agterlukaf:
Ombygning af PC installation
Beslutning vedr. elektroniske søkort herunder evt. skærm på dæk.
Indretning til Bøger, merchandise, søkort, navigationsgrej
Ændring af klap på køje så siddeplads kan benyttes.
Kasse med grej til lanterner flyttes til forpeak

Bemærkninger
Ernst
Udsættes
F
F
F

Kabys:
Skot monteres i køleskab
Hylde på BB side til 2 trådkurve (mellem skab og træknæ)
Slingrekant på afsætter bord agter

Bemærkninger
F
F
F

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Forår – Øsby
Smedene – 5.000

NR. 96 - APRIL 2006

9

Elastik på overkant af affalds spand
Mærkning af gasafbryder
Knivblok opsættes
Beslutning vedr. kaffebrygger fra apteringsforslag
Beslutning vedr. vandhane/målebeholder ved komfur fra
apteringsforslag
Endelig fordeling af udstyr med efterfølgende registrering
og opmærkning
Ventialtionshuller i skabe til mad

F
F
F
Palle

Nedgang midtskibs:
Klap renoveres. Gasdæmper løsning revurderes / sikres
mod ødelæggelse
Håndtag ved nedgang (Pøs)

Bemærkninger

Nedgang for:
Frigang øges så den ikke sidder i spænd
Ophæng til projektør + lade stik?

Bemærkninger
F
Vurderes nærmere

Nedgang Agter:
Frigang øges så den ikke sidder i spænd

Bemærkninger
F

Messe:
Boghylder på forreste skot??
Indretning af skabe mellem køjer
Forhæng for alkover
VHF flyttes lidt ned + evt. lys (Orienteringslys)

Bemærkninger
F
F
F
Ernst

Toilet:
Tilførsel skyllevand forbedres, evt. genmontering af magnetventil
Indretning af skab
Afløb fra vask (Slange /rør til tank føres ind i tankbund ved kabys)
Tommelder Check
Pruttæller Check
Bundventil tank: Nyt håndtag

Bemærkninger
F
F
F
F
F
F

Baderum:
Dørk
Afløb fra vask (Slange /rør til tank føres ind i tankbund)
Skyllevandstilløb forbedres – magnetventil

Bemærkninger
F
F
Ernst

Forpeak:
Pakkeliste
Mærkning af kasser
Ophæng til signalfigurer

Bemærkninger
F – Kbh.
F – Kbh.
F
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Uddannelse i 1.
hjælp og
brandslukning for
skippere og
bedstemænd

Scener fra geneforsamling
2005/2006

Fotos: Jan T. Hansen
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Eksempel på ny checkliste som skal gennemgås ved start på
togter.
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SMÅ KORTE VINDSTØD
Du kan nå det endnu
Der arbejdes på Jensine i Påsken. Stedet er Årøsund Havn. Har du lyst så synes
jeg du skal afsætte et par dage til at få gjort Jensine sejlklar. Bladet er godt nok lidt
forsinket, men du har trods alt fået varsel i forbindelse med
kontingenopkrævningen. Vi arbejder Skærtorsdag, Langfredag og noget af
lørdagen. Det sidste der sker er at Jensine sejels ind til Haderslev. Så kik forbi og
gi en hånd med.

Mailgruppe
Tilmeld dig Jensine mailliste. Det sker på vores hjemmeside under medlemmer.
Har du ikke passwordet kan du evt. maile til redaktionen, hvorefter du vil få tilsendt
passwordet.
Når du er tilmeldt Jensines mailliste, vil du fra tid til anden få nyheder tilsendt.
Du kan selv sende mails hvis du har noget at fortælle, ved at sende til
post@jensine.dk betingelsen er blot at du sender mailen fra den adresse du har
tilmeldt. Har du brug for at sende fra flere adresser, kan du blot tilmelde dem.

Efterretninger pr, mail
Foreløbig har 3 tilmeldt sig Efterretninger alene som PDF-fil pr. mail. Hvad med
dig.? Udover at det sparer porto for foreningen, vil du modtage bladet 1-2 dage
før du ellers ville have modtaget det. Alle kan dog stadig læse bladet på
www.Jensine.dk

ADRESSEÆNDRING
Husk at melde adresseændring til undertegnede. Postvæsenet sørger ikke mere
for udbringning på lempelige vilkår som tidligere. Adresseændring skal selvfølgelig stadig meldes til postvæsenet, men jeg har endnu tilgode at få oplyst en ny
adresse på de medlemmer der er flyttet. Normalt får jeg bare bladet retur med
oplysning om at I er flyttet. Ikke hvorhen.
Så derfor meld adresseændring til undertegnede enten pr. mail eller pr.
brev/postkort. Få en flyttemappe på Posthuset.
Jan T. Hansen
Åbyvej 58

