På ydermolen til pinsetræf i Stubbekøbing Foto: Jan T.
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Afrigning & Aktivmøde 2009
Sejlads sæsonens sidste weekend, hvor det er vigtigt at mange møder op.
Mød op og hjælp med at rigge Jensine af, og gøre hende vinterklar. Vi piller sejl og
løbende rig ned, sætter vinterpresenning op, kører stumperne i skuret og sørger iøvrigt
for af Jensine er forsvarlig klargjort til overvintring i Haderslev Havn. Vi starter kl. 10 på
Jensine / skuret på Havnen.
Efterfølgende afholder vi som sædvanligt det vigtige aktivmøde, hvor vi gennemgår
status, og planlægger hvad der skal arbejdes på henover vinteren/foråret. Mødet vil blive
afholdt i Haderslev Skyttekreds lokaler på Fjordagervej 44, 6100 Haderslev. Tidspunktet
afhænger lidt af, hvornår vi er færdige på Jensine, men vi satser på at starte omkring kl.
15.
Dagsordenen ser ud som følger:
1. Sejlsæson 2009
2. Økonomi
3. Forsikring
4. Kommende aktiviteter, prioritering af disse og nedsættelse af arbejdssjak
5. Uddannelsesprogram
6. TS
7. Indkomne forslag
8. Dato og sted for generalforsamling
9. Jensine’s fremtid.
10. Evt.
Det er vigtigt at så mange som muligt møder op, så vi kan få lagt Jensine ordentlig i
vinterhi.
Vend venligst tilbage til undertegnede (tommy@jensine.dk), hvis du gerne vil give en hånd
med - det er rart at vide mht. forplejning osv.
Vi ses d. 3. oktober

>Tommy
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Formanden har ordet!
Kære medlemmer!
Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommer, og har fået jeres sejl-lyster styret inden den
mørke efterårs- og vintertid sætter ind.
Jensine har som sædvanligt sejlet en række weekender og uger hvor en masse
spændende nye historier er opstået og nye medlemmer er kommet til.
Nu er starter sæsonen så for vedligeholdelse, reparation og istandsættelse af alle de
forskellige installationer og dele af Jensine der trænger til det. Det er et vigtigt arbejde,
som vi alle som medlemmer får glæde af, og som mange af jer forhåbenligt vil hjælpe til
med.
Allerede d. 3. Oktober er der afrigning, hvor vi gør Jensine vinterklar, med efterfølgende
aktivmøde, hvor vi gør status over sæsonen og de kommende arbejdsopgaver.
Sæt kryds i kalenderen, det plejer at være en rigtig hyggelig dag, og så ses vi på
Havnen i Haderslev, eller til en af de kommende mange arbejdsweekender.
>Tommy

Morgenstemning i Svendborgsund. Foto: Jan T.
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GENERALFORSAMLING 2008/2009 - 31. Januar 2009 - Kvistgården, Øsby,
Haderslev
Dagsorden
1)

Valg af dirigent

2)

Sejlsæson 2008

3)

Økonomi

4)

Godkendelse af pkt 2 & 3

5)

Valg af gruppestyrelse

6)

Kommende aktiviteter. prioritering af disse og nedsættelse af af

7)

Opstilling af budget

8)

Opfølgning og koordinering af arbejdssjak

9)

TS

arbejdssjak

10) Indkomne forslag
11) Dato fo rafrigning og aktivmøde
12) evt

1) Valg af dirigent – Jan T
Ref: Henrik C

2) Sejlsæson 2008
v/Tommy: sidste års forårsaktiviteter blev besværliggjort på grund dårligt vejr.
Uanset hvad er det vigtigt at vi alle møder op og giver en hånd når Jensine
skal klqargøres.

Weekendtogterne var afviklet på en tilfredsstillene måde. Der er afholdt 5 af
disse, hvoraf 1 var ledig
Ugetogterne var ikke tilfredsstillende dækket ind. VI må forsøge at holde fanen
højt og annoncere lidt mere for at få folk med ud og sejle.
Thorbjørns Rotary tur gik godt.
Ved overliggerugen i Fredericia blev redningsflåderne checket efter et
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uaftoriseret besøg på skibet.
Efterårssejladser: godt besøgt, selvom der var to ledige weekender
Afrigning/aktivmødet: pænt fremmøde
-

Formanden opfordrer til flere sejladser

-

Vi har været forskånet for ulykker og store udgifter. Ovnen er et problem,
da den har det med at eksplodere på den ufede måde.

-

Stort set var det en rigtig god sæson.

Der er mange firmaer det støtter og hjælper. Det er vi glade for. Alle de gode
kontakter vi har nyder vi godt af. Der er også mange foreningsmedlemmer der
yder en stor indsats såsom skurgubberne og de der møder op til diverse
arrangementer. Det er også rigtig godt at de mange lokale medlemmer i
Haderslev holder øje med skibet.
Thorbjørn: I Frederikshavn fik vi en kubikmeter tovværk fra det gamle Skoleskib
”Danmark”
1) Økonomi
v/ Per Fogh - Regnskab og bilag uddelt på mødet
Vi har pt en god økonomi da vi har haft gode kontongentindtægter og ekstra
sejladsindtægter fra firmature mv hvilket har givet merindtægter på ca 35000
kr.
Alle poster viser i det store hele overskud og budgetterne er overholdt.
De store udgifter ligger i indirekte sejladsudgifter, hvilket blandt andet skyldes
at vi fik lov til at beholde forsikringsbonussen på 34 000 kr. Vi har også sparet
omkring 3000 i renteudgifter hvilket alt i alt har betydet at vi kommer ud på den
rigtige side med en samlet kassebeholdning på ca 45000 kroner

2) Godkendelse af pkt 2 & 3
Godkendt

3) Valg af gruppestyrelse

v/Tommy: Der er ønske om at få nye navne/personer i gruppestyrelsen
Der er ingen kandidater til den nye gruppestyrelse – Alle de gamle er valgt ind
igen

4) Kommende aktiviteter. prioritering af disse og nedsættelse af af arbejdssjak
På den nye hjemmeside kan man se hvilke arbejdsgrupper der findes
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ET medlem foreslår at man gør det lettere at skifte fra den gamle til dennye
hjemmeside

Listen er udfærdiget i løbet af efteråret
1) Ovnen – Den har det med at eksplodere når man mindst venter det – surt
show. VI får en gasmand til at se på det inden sæsonstart (Simon)
2) Den store skalkepressening er utæt. De sendes til Rudkøbing (Carsten)
3) Manglende dækslys. (Ernst)
4) Arbejdsveste (dem med liner) er i stykker og skal udskiftes (Palle)
5) Ny kikkert – (Anders)
6) Kortbordet fungerer ikke optimalt. Vi forsøger os med Søsportskort som er
bedre og billigere. De er lidt mindre end de eksisterende hvorfor man skal
skifte oftere mellem dem (Jan og Anders)
7) Motor: Det skal være lettere at opstrammeKileremmene (Torbjøn)
8) Infomationspladen skal have en ny bagside af træ?
9) Nye Lanternekasser (Torben)
10) Maskinen - ..... efterses??
11) Renovering af skuret. Beklædningen skal udskiftes. På grund af nye
politiske vinde, sker det nok i en ændret form indtil vi ved om lokalplanen
åbner op for en nedrivning af skuret. Vi afventer kommunens udspil
12) Varmt vand ombord på Jensine – Forslag om indkøb af en elkedel (Ernst)
12) Håndloddet skal efterses (Tommy)
13) Det nye spil skal kikkes efter (Torbjøn)
14) Håndlænsepumper efterses (?)
15) Jolle sejlsophæng i stykker (Anders)
16) Søkort i agterlukaf (Henning)
17) Agterlukafet – Kort mv roder etc (Palle)
18) Medicinkasse skal checkes (Jette)
19) Læsejlet – ændret placering (Per)
20) Jollesværdet er blevet væk og skal erstattes (?)
21) Der mangler en ters (Kurt)
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22) Ny stander (Brenda
23) Ankerspil pumpestænger (?)
24) Nikketøj på ankerspil skal efterses)
25) Tovværk skal gennemgås (Torbjøn)
26) Flaglinen skiftes (?)
27) Ny flagstangsknop (Svend)
28) Ekkolod (Torbjørn)
29) VHF’en skal checkes (Torbjøn)

Andet: anskaffelse af nye T-shirts (Katrine)
Der er behov for at få kontrolleret vores kabysinventar ved hver forårsklaring
(Jette m.fl)
5) Opstilling af budget
V/Per –
se uddelte budgetpapir (uddelt ved GF )
Hvor vi i 2008 budgetterede med 156000 kroner, budgetterer vi i 2009 med
128000 kr hvilket blandt andet skyldes ændrede forsikringsforhold
På den baggrund ? betyder det også at de eksisterende kontongentforhold
bibeholdes.
Et forslag om at forhøje JOK bidraget belv ikke vedtaget.

6) Opfølgning og koordinering af arbejdssjak
V/ Tommy: Se pkt 6 Carsten mener vi bør starte i U8

7) TS
V/Tommy: Vi har ingen lokalmedlem. Der er møde i Nyhavn i Marts. Tommy
overvejer at deltage, men der er plads til andre der gerne vil med

8) Indkomne forslag
Ingen
9) Dato for afrigning og aktivmøde
Foreløbig : 3/10
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10) Jensines Fremtid:
v/Tommy: Skurgubberne – Man vil forsøge at kontakte lokale medlemmer for
at lave en taskforce der kan træde til hvis der sker et eller andet der kræver
hurtig indsats
Tommy vil gerne kunne lave nogle familieagtige ting.
TOmmy 11) evt:
(Jette B) havde modtaget en brochure om en bog hvori Jensines historie er
beskrevet. Brochurer er uddelt på mødet
(Tommy) Efterretninger og hjemmesiden. De løber parrallelt med hinanden
indtil videre. Der opfordres til at komme med indlæg og konstruktiv kritik af
hjemmesiden.
Der opfordres til at bruge facebook gruppen til at engagere nye medlemmer
Uddeling af ”Anti – bolværksmatros prisen” gik i år til Skurgubberne for det
store arbejde de yder i årets løb

Skipperdiskussion i en pause under generalforsamlingen. Foto: Jan
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På vej mod pinsetræf i Stubbekøbing. Foto: Jan T.

Svendborgsund en tidlig pinsemorgen mod vest. Foto: Jan T
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Nye medlemmer 2009
Hermed et velkommen til nedennævnte nye medlemmer.
Vi håber at I har haft nogle dejlige timer, dage, uger og i øvrigt må få 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.: 1232
Ole Fryd Jensen
Ærøvej 123 - Starup
6100 Haderslev
Medlemsnr.: 1233
Louise K. Lauridsen
Færgevej 58A - Aarøsund
6100 Haderslev
Medlemsnr.: 1234
Marianne Kock
Carl Lunds Vej 43
5000 Odense
Medlemsnr.: 1235
Steen Landry Petersen
Polluxvej 6
5500 Middelfart

Medlemsnr.: 1236
Ian Thomson
Vilhelms Becks Vej 69, 1.
th.
8260 Viby J
Medlemsnr.: 1237
Ditte Krøyer
Jesper brochmands Gade
4, 2. sal
2200 København N
Medlemsnr.: 1238
Lars Hjort-Petersen
Grødebølvej 15
6100 Haderslev

Medlemsnr.: 1239
Malte Neve-Græsbøll
Vesterlundvej 89E
8600 Silkeborg
Medlemsnr.: 1240
Lena Nielsen
G. Strandvej 128 - Strib
5500 Middelfart
Medlemsnr.: 1241
Ann Møller Gram
Rødding bakkevej 1
6630 Rødding
Medlemsnr.: 1242
Winnie Nielsen
Svenskagervej 2 - Rørkær
6270 Tønder

Week-end tur i juni 2009 ved Alssund. Foto: Jan T.
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SMÅ KORTE VINDSTØD
Så er atter et år næsten gået
Som tiden dog løber. Sæssonen lakker mod enden og vi skal have pakket damen
ned for vinteren.
Mød op i Haderslev d. 3. oktober og hjælp med at afrigge Jensine.
Læs nærmere på side 2.

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

