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Bestyrelsens beretning. 2013-14 

Generalforsamling d. 6/3 2014 

 

 

MEDLEMMER:  

Ole Blok Johansen døde d. 5/8 af sygdommen ALS, efter flere måneders sygdom. FOK sendte blomster og 

3 medlemmer deltog i bisættelsen - Ole’s Jytte gav en kasse øl som vi delte ved sensommersejladsen 

sammen med gode minder. 

Nye skibe på Dosseringen – nye medlemmer. 

 

AKTIVITETER EKSTERNT: 

Henvendelser til Kerteminde Havn:    

 Pladsfordeling: Det er Kerteminde Kommunes Havnevæsen, der administrerer havnepladserne langs 

Dosseringen. Vi har en mundtlig aftale med Jimmy S. Pedersen (Driftsleder for Park, vej og havne), at 

ledige pladser på ”Træskibsbroen” mellem restaurant RM og FOK’s klubhus tildeles efter anciennitet..  

FOK har tidligere (2012) fremsat forslag til aftale om venteliste. Havnevæsnet kontakter os normalt ifm. 

ansøgning fra træskibe om liggeplads her. 

 Færøjollen ”Hvitravnur” på foreløbig lånt plads ved FOKs Museumsbro, efter aftale med JSP. 

 Forslag fra FOK/formanden om ændring af pladserne ud for restaurant ”RM”. (mail d. 26/5) 

Forhandling om husleje: Formanden henvendte sig d. 5/11 2011 til Kerteminde Kommune angående 

FOK’s kontrakt på husleje, hvor den opsigelsesfrie periode udløb ved udgangen af 2011. Møde med Lone 

Rossen og Birthe Trabjerg Madsen d. 20/3 2013. Formanden omtaler her Kertemindes store held ved at have 

FOK i byen – kommunen glæder sig også, men afventer en løbende harmonisering af foreningers husleje i 

kommunalt ejede bygninger. 22/10 modtog vi brev fra Kerteminde Kommune (v. Rossen og Trabjerg) med 

”Tillæg til lejekontrakt mellem KK og FOK”: Den oprindelige kontrakt forlænges på uændrede vilkår til d. 

31/12 2014. I den forlængede periode optages forhandling med nye vilkår. 

FOK’s Museumsbro på forsiden af TS-bladet (Feb. 2013) med en pram, 2 joller og ”Rylen” pænt i 

baggrunden. Artikel i bladet om det særlige ”Kerteminde-spring” på joller og bæltbåde.. 

Frivilligcenter Kerteminde. Formanden deltog i stiftende møde d. 27/4. FOK tilknyttet ”FcK” 

Dronningebesøg: NG 259 udlånt til ”Kerteminde Skipperligbærerlaug”s dystløb ifm HMS Dronning 

Magrethes visit. FOK hejste flaget! 

Havnen i øvrigt: Bestyrelsen sendte d. 14/6 – på opfordring – en udtalelse om boligbyggeri til ”Komiteen 

mod byggeriet på Nordre Havnekaj”. 
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Havnefest-show d. 3/8: Vi havde sagt ja til invitation om at medvirke. Ved havneshowet i fiskeribassinet 

blev ”Hvitravnur” roet af 10 mand og styret af een, ”Vilhelm” blev sejlet og ”Rylen” tøffede rundt og så godt 

ud. Samtidig!  Skipperligbærerlauget lånte ”NG 259” til dystløb. 1 åre brækket.  3 medlemmer skaffede træ 

og arbejdede på sagen - og Ligbærerlauget betalte materialerne. 

Fiskefestival d. 14/9: Formanden deltog i 3 planlægningsmøder. Vi deltog med åbent hus på Dosseringen. 

Flere (ca 10) aktive medlemmer og ca 70 gæster smed med kasteline, bandt knob, splejsede tovværk og fik 

rundvisning på ”Rylen”. Jollerne og ”Rylen” var under sejl. Der har ikke været indkaldt til evalueringsmøde 

om Fiskefestival’en generelt. FOK synes, at arrangementet med fordel kunne koncentreres mhp. plads og tid 

og at presseomtalen forud kunne forbedres. Vi deltager gerne igen, hvis vi bliver spurgt. 

Tidsforkortet web-film af byggeri af Renæssancehavn:  C Wang sørgede for det hele i samarbejde med 

Kent Stephensen, FOK lagde hus til. Filmen blev afbrudt på sidste arbejdsdag – pga oversvømmelse! 

Hjemmesiden: www.fok-kerteminde.dk opdateres med passende mellemrum, har pæne besøgstal og 

Folderen er genoptrykt i andet oplag – fordi den blev ”udsolgt”. 

 

AKTIVITETER INTERNT 

Generalforsamling d. 7/3. Beretning og regnskab godkendt. Torben Flindt blev genvalgt som kasserer. 

Christian Wang som sekretær. 

Forårsklargøring d. 20/4: Det, der skulle klares med hus, bro og joller, blev klaret. Plus frokosten! 

Modtaget akvarel fra 1925: En bæltbåd og 2 joller på slæbestedet.  ”NG 265” hed ”Ørnen” og dens ejer var 

fisker Hans Martinussen, Havnegade 15. (Kilde: Per Kristensen, barnebarn af HM) 

Låsesystem: Vi fik nye låse og nøgler. Vores lejer, ”Skipperkroen” var sponsor. 

Sensommersejlads d. 7/9: Blæsevejr fra SØ! 4 både og 2 joller krøb rundt inderst i bugten i et par timer. 

Frokost ved klubhuset. En vellykket dag trods det friske vejr. 

Jollesejlads næsten hver mandag i sæsonen. 

Efterårsklargøring d. 26/10 Fint fremmøde i pænt vejr! Standeren blev strøget og jollerne gjort vinterklar. 

Traditionel solid frokost med vådt og tørt og hyggeligt samvær. 

November: Orkan, senere storm med højvande (40 cm vand på gulvet) blev klaret rutinemæssigt og med 

god og rettidig indsats før og efter. Orkanens styrke kan ses på CW’s optagelser. 

Julegløgg med kager d. 9/12. Lennart, Jørgen og Kristian tog initiativ og stod for indkøb mv. Pænt 

fremmøde, dvs ingen ledige pladser ved bordet i klubhuset.  

Hot-spot. ”Visit Kerteminde” nominerede (jan 2014) FOKs havneanlæg med udsigt til renæssancehavnen 

som et af 14 yndlingssteder ved kysten i Kerteminde Kommune. Det er vi ikke uenige i… 

STOR TAK til alle, der medvirkede aktivt til diverse oplevelser og gøremål i det forgangne år! 

 

Kerteminde d. 21/1 2014.  

_______________________________________Jens Kristensen (Fmd.) 

 

http://www.fok-kerteminde.dk/

