
Referat – Jensines generalforsamling, den 29. januar2011. 
 
Før generalforsamlingen samledes ca. 40 medlemmer til et interessant besøg på Walsteds skibsværft. 
 
Tommy bød velkommen til alle i spejderhytten i Thurøbund. 
 
1. Jan Hansen blev med bravour valgt til dirigent. 
Dagsorden godkendt med en enkelt ændring idet pkt.8 ændredes til et punkt om Uddannelsesplan af nye skippere. 
 
2. Sejlsæson 2010 og formandens beretning: Tommy viste sammen med sin formandsberetning billeder fra Jensine 
hjemmeside.  
Der er i pt. 162 medlemmer og med god aktivitet over hele sejlsæsonen. 
Overordnet set sejlede Jensine rigtig fint i 2010 sæsonen, men god belægning og ingen større skader. Største uheld var et 
motorproblem der krævede nødkøling pga. defekt kontraventil til kølevand.  
 
Sæsonens arrangementer er summeret her: 

 Klargøring – gik generelt rigtig fint, men der var meget få folk til oprigningen. 

 Skipperweekend. 

 6 weekender, forår (0 ledige) 

 6+2x½ ugetogter (inkl. Rotary + polititur) 

 5 weekender, efterår (2 ledige)  

 2 endags/aften sejladser efterår  

 Rotary – puha – forkert booket i uge 33/32. Palle og Niels tog tjansen igen. Rotary blev afholdt i uge 32 som Rotary 
havde regnet med, og vi fik flyttet politituren til uge 33. 

 Havnefest med pølsesalg i Haderslev fredag/lørdag 14/8 ifm. adoption af Ertholm... 
 
I maj døde tidligere skipper Poul Erik af sin kræftsygdom. Han fik en sidste Jensine tur ud af fjorden efterfølgende. Poul 
Eriks kone Ingrid bad opfordrede ifm. bisættelsen at man istedet for blomster gav et bidrag til Jensine – en flot gestus. 
Mangeårigt medlem Aksel Frandsen døde ligeledes i foråret. 
 
 
3. Økonomi: 
Per Fogh gennemgik regnskabet. De store kontingentindtægter skyldes bl.a. en gavepostering på 5.000 kr. 



Sejlsæson 2010 har været begunstiget af en generel større aktivitet i hele sæsonen med efterfølgende større indtægter. 
Det har derfor gjort det muligt at hensætte 50.000 kr. til en pulje i regnskabet målrettet større vedligeholdelsesopgaver på 
Jensine. 
 
4. Formandsberetning og regnskab blev godkendt. 
 
5. Valg af gruppestyrelse: 
Tommy, Per og Simon blev genvalgt med stort bravour. 
 
6. Kommende aktiviteter, prioritering og nedsættelse af arbejdssjak 
 

Opgave 
 

Ansvarlig Tid Status Pris Kommentar 

Internet ombord (3000,- + abonnement 300/md) ok 
   

5000 
 

Mandehul i ferskvandstank ok 
   

3000 
Torbjørn snakker med Leif om mandehul.Ernst slår 
størrelsen op 

Generator til  startbatterier udskiftes og herunder 
renovering af kileremme til begge generatorer ok 

   
2500 Igang 

Forbrugsbatterier bør udskiftes i de kommende år - 
2000,- pr stk (6-8 stykker) Vent 

     Lader til forbrugsbatterier bør udskiftes snarrest ok 
   

6000 12000 (220V), 4000 

Køleskab renovering / udskiftning (lodning kan være 
nok) ok 

   
1500 Helmuth 

Kortdækken skal renoveres/gentænkes ok Tommy 
  

2000 Rudkøbing - DK Sejl. Torbjørn snakker 

Hængsel til nedgangslugen til motoren er itu ok 
     Pynternetstok er bøjet ok 
 

Forår 
   Fedtsprøjter efterses ok 

  
Ok 

  Nye haner ifm. nødkøling,  + nye kontraventiler 
overalt ok 

 
Forår 

 
5000 

Vinge-grebene skal skiftes til modeller med bedre 
greb. Værftet 

Nye kontraventiler overalt ok 
 

Forår 
   Skydekappen agter skal renoveres - er rådden ok 

   
3000 Lars vil lave den 

Standeren er knækket (væk?) ok Louise 
    Navnestanderen skal fornys ok Brenda 
  

1000 
 



Forsejlsskøder og -fald efterses ok 
 

Oprigning 
  

Jagerfald ihvertfald løst. Noget tovværk findes i 
skuret. 

Ophæng til jollesejl - hænges på flådebeslag i den ene 
ende ok Anders Forår 

   Jollesejlspose laves ok Jane 
  

312 
 Sejl repareres ok Torbjørn 

  
17000 Til Marstal - jager, fok, storsejl, bredfok 

Rebeliner skal være af samme kvalitet (ikke de stive) ok 
 

Oprigning 
 

1500 
 Indkøb af blødt, dejlig reb til rebeliner, sejsinger (6 

eller 8 mm ?) ok Torbjørn Gen.fors. 
 

1200 Medbringes til generalforsamling 

Nyt (længere) solsejl - evt. med stænger ok 
 

Gen.fors. 
 

16000 

Torbjørn snakker med DK sail om pris(16000 i 
sejldug, 12000 i plastic) - Annette B laver udkast 
ansøgning/Rotary klubber (2 stk) 

Blokke skiftes (øverste storskødeblok, fokkefald?) ok Carsten 
  

2000 Carsten mm kigger efter 

Kontakt i forpeaken virker ikke ok Ernst 
    Skibsmandsgarn, merling etc. Skal supleres op ok 

   
500 Palle skaffer 

Peaken gennemgåes og ryddes op ok 
 

Skip.week. 
   Gas ventilen skal checkes igen (Gas ventilen skal 

checkes igen) ok 
    

Gasmand 

Gascheck ok 
   

1200 (når der er strøm med er der ingen problemer?) 

Ekkolodet er ustabilt ok 
   

7000 
Anders kigger efter en ny. Kobbertransducer. Evt. hos 
Palby. Kombi-instrument. 

Mangler sjækler - forskellige størrelse, god 
galvanisering ok Carsten 

  
500 

 Vandkassen trænger til opdatering (fittings) ok Carsten 
    Stadig problemer med aftræk i vaskene ok Katrine Forår 

  
Er det nok at rense udluftningen ? 

Kabys-indholds-gennemgang ok Jette 
  

1000 
 Vedligeholdelse af klædning ved vanter ok 

 
Forår 

   TS-vimpel-klode skal efterses ok 
 

Forår 
   Tydelige markeringer på presenninger (fok,...) ok 

 
Forår 

   

Hylde mangler i skab t.v. for vasken - evt. andre ting ok Henning 
   

Der er også en låge i kabyssen der ikke kan lukkes 
Henning 

Fræses håndgreb i toilet-trappen ok Henning Forår 
   



Klampe på masten agterst SB side er løs ok Jan Forår 
   Lokumstank tom/ikke-tom kontakt eftereses (renses) ok Ernst 

    Flere sejsinger - også lange ok 
  

ok 
  Undervisning i petroleumslamper i storlukaf ok 

 
Gen.fors. ok 

 
Las os tage en med til generalforsamlingen 

Køjelamper efterses / udskiftes ok Ernst 
  

1000 
 Vintertelt skal sendes til reparation. Skal der gøres 

plads til udstødning til oliefyr. Meget vand ved 
vanterne ok Anders Gen.fors. 

 
5000 Sækko- Anders snakker med Sækko 

Ny flagstang ok 
Poul 
G+Torben 

    Vi bør montere og sejle med klædnings-brætter ved 
øverste køjer ok 

 
Forår 

   Flåderne skal sendes til eftersyn ok Per Gen.fors. 
   Nødlampe efterses (redningskrans) ok Brian 

   
Brian 

Redningsveste gennemgås ok Simon 
  

3000 
 Faldsikring, livliner efterses ok 

   
500 

 Søkort gennemgås og suppleres op ok Jan 
  

1500 Helt nyt sæt er 1500,- 

Skuret skal males færdigt ok Svend 
  

1000 
 Lugepresenning (utæt ved koøjerne) ok Torbjørn 

  
1000 

 Molikote / kobberfedt ok Carsten 
    Rød-over-grøn lanterne i stykker ok Ernst 
  

3000 
 1 varmelegeme til vintervarme er gået ok 

   
3500 

 Dækslys virker ikke ok Ernst 
    Sværdkasse er revnet ok 

 
Påsken 

   Bord i Lille-Sine revnet ok 
 

Påsken 
   Afløb fra dæk ved nedgang ok 

   
2000 Værft 

 
Ved gennemgang af kommende aktiviteter besluttede generalforsamlingen en hensigtserklæring om, at Jensine forsynes 
med internetadgang og et nyt solsejl, der vil beløbe sig til merudgifter på ca. 20.000 kr. Bestyrelsen opfordres til at søge 
midler i fonde mm. 
 
7. Opstilling af budget samt fastsættelse af kontingent: 



Det besluttedes at hæve togtgebyret til 1100 kr./uge / voksen. 
Øvrige kontingenter er som hidtil. 
Budget godkendt med budgetterede udgifter på 72.000 kr.  
Formanden opfordrede til generel påholdenhed ved indkøb i løbet af den kommende sejlsæson. Indkøb samles hos færre 
forretninger, hvor vi ved at vi kan få rabat og momsfrihed. 
 
8. I tilknytning til opstart af den kommende sejlsæson vil der blive kursus for nye skippere. 
 
9. Indkomne forslag. Ingen 
 
10. Afrigning og aktivmødet bliver den 8. oktober 2011. 
 
11. Jensines fremtid. Anders Axø m.fl. glædede sig over den store interesse, der er for ungdoms- og familiesejlads med 
Jensine. 
 
12. Esben Rytter foreslår, at skippermødet, hvor sejlplanen for den kommende sæson planlægges, holdes før 
generalforsamlingen, så den nye sejlplan er klar til generalforsamlingen. 
 
Ref. Annette 


