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Afrigning og Aktivmøde 2007
Hermed indkaldes til afrigning og efterfølgende Aktivmøde lørdag d. 13. oktober 2007
startende på Haderslev Havn kl. 10.00.
Efter afrigning afholder vi aktivmøde i lokaler tilhørende Haderslev Skyttekreds. Det
ligger på Fjordagervej 44 - to hundrede meter efter Genbrugspladsen - lige over for
Jensine - på sydsiden af fjorden.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Sejlsæson 2007
3. Økonomi
4. Forsikring
5. Kommende aktiviteter, prioritering af disse og nedsættelse af arbejdssjak
6. Uddannelsesprogram
7. TS
8. Indkomne forslag
9. Dato og sted for generalforsamling
10. Jensine’s fremtid.
11. Evt.
I forbindelse med afrigningen vil der blive sørget for frokost.
Bindende tilmelding til Tommy Poulsen (tommy@jensine.dk, tlf. 24233234) eller Gert
Møbes. (moebes@mail.dk, tlf. 74584935) senest d. 8.oktober
Pris for frokost, kaffe, kage og aftensmad: 125 kr.
Drikkevarer for egen regning. Der vil blive indkøbt vand, øl og vin til normalt billige
priser.
MØD OP OG HJÆLP MED AT FÅ JENSINE PAKKET NED FOR VINTEREN OG FÅ
DERUDOVER
NOGLE HYGGELIGE STUNDER MED FORENINGENS MEDLEMMER FRA NÆR OG
FJERN.
Tommy
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Referat af Jensines Generalforsamling 27/1 2007
1. Valg af dirigent
Jan Terkel Hansen
2. Sejlsæson 2006
Anders: Bringes senere
2a. Økonomi
Per: Bringes senere
3. Godkendelse af pkt. 2 og 2a
Punkterne 2 og 2a godkendt
Der skal dog ”tjekkes op” på ”Med kurs mod Djævleøen”
4. Valg af gruppestyrelse
På valg er Per, Thorbjørn og Anders. Genvalg med den ændring at Tommy
overtager formandsposten og Anders bliver menigt medlem.
Den afgående formand holdt en flot overdragelsestale og den nye takkede og gav
en gave til den gamle.
5. Principper og retningslinjer for sikkerhed og uddannelse i foreningen: opfølgning
Sidste sæson var første år med den nye logbog, som bliver revideret og
genoptrykt.
Sikkerhedsrullen, tjeklisten til skipperne, ser ud til at fungere. Det har heldigvis ikke
været nødvendigt at afprøve rullen i kritiske situationer.
Det henstilles til, at redningsvestene afprøves af det enkelte besætningsmedlem
før sejlads.
Skipper-/ bedstemandsdag arrangeres i foråret.
6. Vintertelt
Vinterteltet er for svært at afmonterer og efter justeringer kan det ikke monteres.
Teltet har været hos producenten og er blevet omsyet. Firmaet monterede teltet på
Jensine i uge 1.
Skuret har fået nyt tag. Haderslev kommune betalte materialerne og vi leverede
arbejdskraften. Vi skal også vedligeholde skuret.
Der er støbt nyt gulv og sat hylder op.
Der skal ny beklædning på skuret. Anders samler et arbejdssjak. Desuden skal
der ryddes op foran skuret. Affaldet skal sorteres og bortskaffes.
7. Værksted på havnen
Blev ikke behandlet.
8. Økonomi – budget
Se under 10.
9. Kommende aktiviteter, prioritering af disse og nedsættelse af arbejdssjak
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Vintertelt
Skur
Løbende rig
Tovværk
Sejlene efterses
Stående rig lapsalves
Gaskasse
Ny kasse til pumpe
Kroge til ankerkæde
Justering af luge
Sejlpose
Råd i masten
Søkortdækken
Hylde under nathus
Pose
Måtte

OK
Anders
Thorbjørn
Thorbjørn
Thorbjørn
Per
Forår
Forår
Forår
Katrine
OK
Forår
Forår
Katrine
Forår

El-regningen er stigende, da vi bruger mere varme for at holde skibet tørt om
vinteren.
Der sammensættes en skrivelse til Haderslev kommune om eventuel sponsorering
af el.
Modydelsen kan være, at vi indgår i kommunens skoletjeneste.
10. Opstilling af budget
Gruppestyrelsen har lavet et budgetforslag som ender i balance. Se i øvrigt det
opstillede budget andet sted i bladet.
Kontingentet forhøjes til kr. 500,-, dog ikke for studerende, der stadig betaler kr.
425,-.
Togtgebyret hæves til kr. 1000,-.
Forlængede weekendtogter koster kr. 150,- pr ekstra døgn.
Jok uændret kr. 100,-.
Indtil det 14. leveår er man kontingentfri.
Der budgetteres med 12 betalende pr. sommertogt.
Kosttilskudet til arbejdsweekenderne sløjfes.
Medlemmerne opfordres til at donere maritime effekter til salg på hjemmesiden.
Der foreslåes støttemedlemskaber til foreninger og erhvervslivet i Haderslev. Der
skal være mulighed i vedtægterne for sponsorater.
Gruppestyrelsen bemyndiges til at oprette støttemedlemskaber og retter
henvendelse til Rotary om hjælp til kontakter.
Alle opfordres til at bruge foreningens midler med omtanke.
11. Opfølgning og koordinering af arbejdssjak
Der opfordres at medlemmerne samler folk til arbejdsweekenderne. Mailliste
laves for at gøre det nemt for medlemmerne at lave samkørsel til weekenderne.
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12. TS – herunder Fyn Rundt til Haderslev
TS har fået ny formand.
Der prøves at skaffe nye medlemmer.
Der er afholdt kolofonmøde i Ebeltoft den 20. januar.
Pinsestævne i Åbenrå.
Fyn Rundt til Haderslev den 25. juli, hvor der vil være mulighed for at tjene penge til
foreningen ved ølsalg etc. på havnen.
Der skal bruges folk til planlægningen og afviklingen af arrangementet. Bindende
tilkendegivelser om hjælp ønskes.
13. Indkomne forslag
Ingen
14. Dato for afrigning og aktivmøde
6. oktober 2007 (Ændret senere til d. 13. oktober)
15. Jensines fremtid
Intet at bemærke
16. Evt.
Intet
Referent: Torben G. Kristensen

Fyn Rundt besøgte Haderslev. Et par hjælpere.
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FYN RUNDT, UGE 30 – 2007.
Lørdag d. 21.07.07 kl. 9.15 sad jeg på min bagage og ventede på genboerne !! Vi
kørte ind til Carsten, hvor Svend og Julie dukkede op kort efter. Kørte til Svendborg i 2
biler –
besteg Jensine i det skønneste solskinsvejr ! Malthe, Lone og Jesper var ankommet –
knus – Katrine
havde været med ugen før, og Marianne og Josefine ( 8 år ) kom til senere. Lone og
Elise tog op i
Føtex for at proviantere – Elise og jeg havde lavet en indkøbsseddel på vejen herover.
Fik hilst på Anne Grethe , der er skipper på Rebekka i denne uge – og omkr. kl. 14
sejlede vi mod Korsør. Man lovede kuling i morgen, så Torbjørn besluttede at sejle helt til
Korsør.
Vejret var fantastisk, og efterhånden var de fleste af os i shorts ( eneste gang på denne
tur) . Sejlene
kom op før frokost og pillet ned igen lidt før 21 – skøn, skøn tur !!

Elises aftensmad var super og blev nydt på dækket !
Havde pr. sms advaret Anne Grethe om kulingen i morgen, så de kom tøffende ind ½
times tid efter os !
Gik en lille tur, toiletterne var låst ( fikst, når der kommer så mange skibe !! ) - hyggede på dækket til ved 01-tiden, hvor Anne Grethe lige kom til en snak –
Søndag d. 22.07.07
Jensine vågnede langsomt ved 10-tiden
– det høvlede ned, og en storslået
morgenmad blev nydt under dæk -–
yoghurt, mysli, frisk frugt samt brød !
Elise, Lone og jeg gik i Føtex, iført alt
tænkeligt til det vejr. Bagefter dappede vi
en tur havnen rundt !
Ved 14-tidsen lavede Julie og jeg
frokost, hvorefter vi forfaldt til kortspil –
skulle have bagt kage, men det klarede
Marianne !
Sidst på dagen var det tørvejr til endnu
en lille tur.
Faldt i snak med Hannibal – en fantastisk flot newfoundlænder - ‘s forældre,
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mindedes lige, at de faktisk lugter, de
vovser !!
Mandag d. 23.07.07.skulle vi sejle mod Bogense – mod vind og strøm, så
kapsejladsen blev aflyst,
og vi sejlede for motor i et ok. tørvejr, men stadig iført alt tænkeligt tøj

!

En træt besætning
Bogense var klædt på til fest, og folk myldrede.
Fik provianteret i Føtex ( ågerpriser ) og osede ellers i butikker og på havnen.
Før maden fodrede Julie et andepar med resterne af rundstykkerne, og pludselig gjorde
en kæmpe ørred også krav på rundstykkerne – det var ret morsomt at se på, og den var
virkelig ihærdig !
Fik lige et enkelt glas på havnen til ”The old Jazzmen

!

Vågnede tirsdag d. 24.07.07 ved, at regnen høvlede ned – igen, igen – fælles
morgenbord i teltet kl 8 ( !!! ), hvor hvert skib på et minut skulle præsentere deres skib +
besætning. Katrine havde lavet en ganske god Jensinesang, hvor vi andre bare skulle
gentage.
Lone og jeg fik et bad – som altid lækkert – efter flere dage uden !
Starten blev udsat til kl. 13 – og ved 14-tiden kom vi af sted. Kapsejladsen på ca.
10 mil startede kort efter. Vinden var fin., og vi blev IKKE nr. sidst ! Hele dagen var
med ALT tøjet på og skisokker i støvlerne !! undtagen Jesper !
I Middelfart mødte vi endelig Rebekka igen – de var sejlet syd om Fyn i stedet og havde
overnattet i Fåborg !
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Lidt fis på kajen og et enkelt glas på det hyggelige Lillebælts Værft – så en gang 500
under dæk, og Lone vandt stort !!
Onsdag d. 25.07.07. morgen fælles morgenbord på værftet ved 8-tiden -det er sgu
RIGTIG ferie !!
– solen var sørme fremme, men vinden kølig !
Kapsejladsen gik fint i kæmpe bølger og god vind ! Jensine krængede, så vandet
ossede ind på dækket. Før Årøsund blev sejlene pillet ned, og de godt 30 gamle

træskibe flød flot ind gennem Haderslev Fjord til havnen, hvor der var et mylder af
mennesker (ca.10.000) – og en masse af dem kom til åbent skib !
Katrine mistede fodfæstet på leideren, gled ned og flækkede sin knæskal – ØV ! Lidt af
en opgave for Falck at få hende op, men det lykkedes, og stakkels Katrine blev kørt til
Åbenrå Sygehus og opereret samme aften – øv !!
Fik hilst på Erling fra Rebekkaturen, han skulle lige se Jensine. Fik senere et glas rødvin
og en snak på Rebekka – og ved 22-tiden kom Gitte til et par glas vin !!
Torsdag d- 26.07.07
Det er en værre form for ferie – det her - morgenmad kl. 8, igen, igen – regntøjet på, og
ved 9.30-tiden gled alle skibene igen ud ad fjorden !
Kom lidt sent over startlinien, men god vind og lækker sejlads til Fåborg, hvor det var
umuligt at opdrive et postkort -–gik ca. 4 km. Godt nok, da jeg følte, at jeg havde tilbragt
det meste af dagen i kabyssen !!
Efter maden gav Carsten irsk kaffe, hvorefter Lone og jeg gik en lang tur i den idylliske
del af Faaborg for lige at ende med at kaste et blik ind i festteltet, hvor en sød, langhåret
og med langt flettet skæg landevejsridder straks bød mig op – fint nok !!
Tilbage sluttede vi aftenen med en gang 500 – utroligt, som jeg bliver ved med at tabe !!
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Fredag d. 27.07.07 Tænk, sov til kl. 8.15 – morgenmad i teltet med alt regntøjet på – og
så gik det ellers mod Svendborg. Vinden var fin og sejladsen skøn – der blev herset
med os – og før målstregen blev sejladsen aflyst, da vi alle skulle bomme – Bolette var
gået på grund !

I Svendborg gik vi piger en tur – osegenet - hvorefter Lone og jeg gik i bad – nr. 2 i
denne uge – FEDT !!!
Afslutningsfesten var super – længe siden, jeg har danset SÅ meget !!!
Lørdag morgen d. 28.07.07 var til en forandring til morgenmad under dæk - og en skøn
uge var slut på Jensine .
August 2007
Dagbog : Susanne Fotos : Svend Red : Carsten & Brenda
NB:
Redaktionen har tilladt sig dels at bringe denne historie, dels at skære i antallet af
billeder. Hvis du vil se hele historien med alle billeder, kan du gå på hjemmesiden og
finde den der.
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Nye medlemmer 2007
Hermed et velkommen til nedennævnte nye medlemmer.
Vi håber at I har eller må få nogle dejlige timer, dage, ja år med den gamle nyrestaurede
dame. Gamle medlemmer der har holdt pause er ikke nævnt i denne liste, da de jo ikke
er nye.
Go’ vind på jeres togter!
Medlemsnr.: 1164
Andrzej Pawlowski
Tværvej 80
2830 Virum

Medlemsnr.: 1167
Ann Britt Schütz
Lindedal 40
6100 Haderslev

Medlemsnr.: 1180
Mie Hansen
Hi. Lorenzensvej 35
6100 Haderslev

Medlemsnr.: 1165
Jan Daugaard Larsen
Forsythiavej 12 - Egeskov
7000 Fredericia

Medlemsnr.: 1179
Ely Kræmer
Hejsager strandvej 161
Hejsager
6100 Haderslev

Medlemsnr.: 1168
Kim Memhave
Storegade 85B 3. th.
6100 Haderslev

Medlemsnr.: 1166
Thomas Ullersted
Teglgårdsparken 40B st.
5500 Middelfart
Medlemsnr.: 1163
Agnethe Bang Hoffmeyer
Skolegade 21B
8600 Silkeborg
Medlemsnr.: 1176
Christian Toft
Ribe
Medlemsnr.: 1175
Kirsten Schelde Adams
Kildebo 3
4622 Havdrup

Medlemsnr.: 1178
Malene Ratajczak
Aabenraavej 45
6100 Haderslev
Medlemsnr.: 1177
Edel Ratajczak
Ballehøj 45 - Starup
6100 Haderslev
Medlemsnr.: 1173
Nicklas Matzen
Bøckerlundsvej 61B
5000 Odense C

Medlemsnr.: 1170
Elin Gustavsen
Præstegade 1B
6100 Haderslev
Medlemsnr.: 1172
Erik Eliasen
Slagtergade 59
6100 Haderslev
Medlemsnr.: 1171
Ove Schmidt
Lille Bakkevej 1
6100 Haderslev
Medlemsnr.: 1169
Kirsten Jensen
Sdr. Ottinggade 26 1.
6100 Haderslev

Fyn Rundt i Haderslev.
Mennesker på kajen
Foto: Jan T.
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SMÅ KORTE VINDSTØD
Så går året atter på hæld
Ja så står afrigningen igen for døren. Pga. forskellige omstændigheder er den
flyttet en uge til d. 13. oktober, men vi håber alligevel at man møder frem med godt
humør og masser af energi.
Kom til afrigning og se hvordan Jensine ser ud uden klude.
Kom og gi’ enhånd 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
Stadig flere tilmelder 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
8230 Åbyhøj
redaktionen@jensine.dk

