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Træskibsforeningen FOK
Beretning 2012-2013
Foreningen generelt: En fornøjelse at være bestyrelse! Aktive medlemmer benytter alle muligheder for at
lave et arrangement på havnen. Masser af praktisk arbejde udføres helt ”af sig selv” – uden forudgående
kæp fra formanden. Tak for det.
Samarbejde eksternt:
24/2: Formanden deltog i møde for havnens brugere, indkaldt af Jimmy Pedersen (Driftsleder for ”Park,
vej og havne” i Kerteminde): Spørgsmål om: Lejekontrakt, spildolie, slæbested, salg af biodiesel på havnen,
skiltning om offentligt toilet.
April: Fordeling af havnepladser ved Dosseringen. Udkast til aftale med Kerteminde Kommune fremsendt
til Jimmy Pedersen. Rykket. Afventer udspil. (jf juli)
20/5: Opfordring til det lokale folketingsmedlem Anette Wilhelmsen om at støtte lovforslag om at sidestille
bygningsbevaring med bevaring af træskibe. Positivt svar. Senere i efteråret sender folketinget forslaget i
kulturudvalg med beretningspligt til ministeren.
Juli: Mundtlig aftale med Jimmy Pedersen om at der oprettes en venteliste for FOKskibe, der ønsker at
flytte østpå i rækken, når en plads bliver ledig. Afventer udspil.
28/8: Forespørgsel til Kent Stephensen ang. udviklingen af planerne om renaissancehavnen. Svar
modtaget.
5/11: Skriftlig henvendelse til Havnen/Jimmy Pedersen vedrørende FOKs lejekontrakt for klubhus samt
forespørgsel om liggepladserne ud for Rudolf Mathis. Mundtlig tilbagemelding: Sagerne ikke
færdigbehandlet politisk. Svar kommer snarest muligt.
Bestyrelsen laver ny folder om foreningens virksomhed. Givet til Kent Stephensen og Jimmy Pedersen. Kan
anvendes af alle medlemmer så længe oplag haves og laves.
23/11: Offentliggørelse af vinderprojekt, ”Renaissancehavn”. Formanden deltog. Gode pindemadder!
28/1 2013: Forberedende møde om Fiskerifestival i Ktm. Formanden deltog og gav tilsagn om FOKs
medvirken. Kaffe.
Klubhus og joller
April-maj: FOK tilmeldt foreningen ”Slæbestedet på Dosseringen”. Nøgle hentet. Arbejdsdag 28/4: Vi
nåede MEGET!: Skorstenspibe, reparation af port og hushjørner, havnebænkene skrabet og malet, arbejde
med jollerne og tjære på pullerter ved FOKs museumsbro. Jollerne klar 14/5. Smurt næsten overalt. Årerne
havde fået en sjælden lækker make-up i Munkebo. NG 259 fik ny sprydstage.
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21/5: 1. smakkesejlads (NG 259). 4 medlemmer: sejl ud, - årer hjem. Den ene åre var en lille smule brækket
– blev straks repareret af nogle af de mere håndværksprægede typer i foreningen. I sæsonen er smakkerne
blevet rørt næsten hver mandag – når vejret var til det.
Juni-Juli: Nye gardiner i den fine stue. Nyt toilet med fastsiddende sæde. September: Det vildtvoksende
plantebed blev studset. Vi fik bilbrev i glas og ramme på væggen, så nu har vi både dåbsattest og navneskilt
til Kertemindekutteren ”Peter”. Et medlem ses i værkstedet, mens han reparerer vinduesrammer - ikke
sine egne, men FOKs!
August: Havnefest. Huset klargjort og udlejet uden problemer. Oktober: Den fine stue malet: Loft, vægge
og gulv. El-radiatorer udskiftet.
Medlemsaktiviteter:
Maj: TS-Pinsestævne i Marstal: Flere FOK-skibe og endnu flere medlemmer bidrog til festen. September:
Sensommerejlads: Ganske vellykket landgang på Romsø hvor vejret var med os. Madpakke-smakkesejlads
til Staure i solskin og vigende vind. Dog fra et ganske gunstigt hjørne. Jollerne takker for opbakning fra
FOK-flåden: Ocean, Njal, Bifrost og Liva. - Om NG 259 eller Vilhelm vandt samlet, kan sagtens diskuteres –
formanden, som var gast på ”Vilhelm”, ved godt, hvad han mener… Oktober: Standernedhal og joller på
land. Forespørgsel om liggeplads for færøjolle.
Træf, arrangeret af medlemmer: (Dec) Julefrokost aflyst pga for få tilmeldte. (Jan) Nytårsparole afholdt
med kort varsel. 14 medlemmer deltog!
Sager som videreføres til 2013:






Fornyelse af lejekontrakt, klubhuset
Liggepladserne ud for restaurant ”Rudolf Mathis”
Henvendelse fra nyt medlem om liggeplads for Færøjolle ved ”FOKs museumsbro”
Interesse for at Julefrokost/Nytårsparole indbygges i aktivitetskalenderen?
FOKs medvirken med ”Åbent hus” i Fiskerifestival d. 14/9 2013.

Diverse: Forsiden af Kerteminde vejviser 2012: Fribo’s ”Rosaline”. Nyt postkort med motiver fra Ktm og
havnen, bla.a. FOK-skibe ved Dosseringen. 22/5: Ølkasserne er tomme. Ølkassebestyreren står til en
advarsel.
-

Formanden takker bestyrelsen for godt arbejde. Bestyrelsen takker de aktive medlemmer for
indsatserne på land og til vands.

Kerteminde, d. 1.2 2013
For FOKs bestyrelse: Jens Kristensen (Fmd)
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