
Kerteminde d. 11.02.2010. 

Træskibsforeningen FOK. 
Beretning for 2009. 

25/2. Jens Kristensen og formanden deltog i et brugermøde ang. ”Lyset over 
Kerteminde.” Alt var i spil, og brugerne opfordredes til at komme med deres ønsker 
og visioner inden 28/3. Vi sendte projektet ”Museumshavn.” Som vi alle ved, er lyset 
siden sat på vågeblus.  
26/2. Generalforsamling. Se referat. 
24/4. Møde med borgmesteren og Kent Stephensen om museumsbroen. God 
opbakning fra forvaltningen. 
25/4 Arbejdsformiddag: Nye hylder og ophæng til rundholter. Oprydning i værksted. 
Frokost med en del fruer. Kl.14 tale af formanden over den nyrestaurerede jolle, 
Vilhelm. Umiddelbart derefter søsætning af begge joller, og de ca. halvtreds gæster 
blev af foreningen budt på brød, tørret skinke og rødvin. Dagen var lun og solrig, og 
de sidste forlod først pladsen om aftenen. 
30/4. Der afleveres overslag og tegninger til kommunen ang. museumshavnen. 
I maj modtages tilsagn fra Skibsbevaringsfonden om støtte på 50.000 kr. til Vilhelm 
og 10.000 kr. til NG 259. 
Juni: Tilskud på 55.000 kr. fra FiskeLag til museumshavn. 
11/8. Jens Kristensen, Fribo + formand til møde hos Kent Stephensen om 
museumshavn. Kommunen overtager vedligeholdelse af anlægget ved færdig-
gørelsen, og FOK vedligeholder den nye bro med overfladebehandling med 
materialer leveret af Kerteminde Kommune. 
5/9. Sensommersejlads. På grund af dårligt vejr aflyses sejladsen. Megen 
vægelsindethed. En ville af sted, flere i tvivl, andre ville ikke, nogle ville hjem, andre 
spise frokosten. Atter andre ville udskyde sejladsen til lørdagen efter. Sjældent har 
følgende Shakespearecitat ramt bedre plet: ”Beslutsomhedens morgenrødme 
hensygner mat i gustent overlæg.” Otte medlemmer holder ud og spiser frokost i 
stuen. 
I sep. hentes en pram som Linda Boel har foræret FOK. Den køres til Sortekilde for at 
blive restaureret. 
Arbejdsdag d. 24/10. Begge joller på land og NG 259 køres til Sortekilde. 
I okt. kommer tilsagn fra Direktoratet for Fødevarer og Erhverv om godkendelse af 
projekt museumshavn. 
Nov. bevilges 25.000 kr. fra Friluftsrådet til museumshavn. 
Det første gravkostik til den nye havn tages 15/12, hvor bl. a. Kent Stephensen og 
havnefogeden overværer begyndelsen på udgravningen. Når jeg spekulerer på, 
hvordan og hvornår vi får museumshavnen færdig, må jeg tænke på søhelten Niels 
Juels valgsprog: Nec Temere, Nec Timide: Hverken ubesindig eller frygtsom. 
I 2009 havde FOK en stor bevågenhed fra medierne. En oversigt over den fine 
omtale er trykt her på bagsiden. 
Til slut skal vi huske, at det er den tid, du har brugt på din båd, der gør den så 
betydningsfuld for dig. 
 
Søren Storm. 


