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 Bestyrelsens beretning. 2014  

Generalforsamling torsdag d. 5/3  2015 

 

 

MEDLEMMER:  

Thomas Vorre-Grønlund bragte ”Mågen”  til Kerteminde midt i September. En stor glæde at byde 

velkommen ”hjem” til en gammel original bæltsbåd og til en af de første både i ”Foreningen af ombyggede 

kuttere i Kerteminde” anno 1978-79. Tidl. Ejer i Kerteminde: Peter ”Stebit” Nielsen, Foreningens første 

formand! 

Og hjertelig velkommen i øvrigt til nye medlemmer!   

 

AKTIVITETER EKSTERNT: 

Henvendelser til Kerteminde Havn:    

Forslaget fra FOK om ændring af pladserne ud for restaurant ”RM” blev realiseret i løbet af 2014. 

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. 22/10 2013 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.  

Bestyrelsen har ikke modtaget henvendelse herom og tager kontakt til den relevante forvaltning i løbet af 

2015. 

Nyt hegn om pladsen: Kris (havnefesten) har fået tilsagn fra Jimmy Pedersen (driftsleder for vej, park og 

havne) om et projekt – efter aftale med FOK - vedr. nyt hegn omkring pladsen mellem Rudolf Mathis og 

Fok’s klubhus. 

Diverse: 

Litteratur: ”Det Maritime Kerteminde”  (FOK ikke omtalt?) og ”Renaissancehavnen i Kerteminde” (Fotos 

fra Dosseringen og af ”Rylen”) 

Torben Flindts ”Bifrost” pryder forsiden af  landsdækkende bådmagasin. 

Havnen i øvrigt: 2 medlemmer af FOKs bestyrelse deltog d 24/6 i et møde om udviklingen af havnearealet 

øst for siloen.  

Ansøgninger: Bestyrelsen sendte i løbet af september-oktober ansøgning til 5 fonde om støtte (op til kr 

30.000) til levering af ny rig til NG 259 fra sejlloftet ved ”Ebbes Bådeværft Efterflg.”. Før Jul havde vi 

skuffende afslag fra 3 af de søgte. 5/1 kom der tilsagn om kr 8.000 fra ”Nordea Bank”. Hurra! Storsejlet blev 
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bestilt ret omgående (pris ca 21.000), og ansøgning til Brugsens Kulturfond blev justeret mht det søgte beløb. 

Vi agter at søge ”Danske Bank Fyns Fond” om restbeløbet til hele riggen inden 1. maj 2015. 

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

forsidebanner. 

AKTIVITETER INTERNT 

Generalforsamling d. 6/3 2014. Beretning og regnskab godkendt. Formanden blev genvalgt til endnu en 2 

års periode.  

Forårsklargøring d. 26/4: En strålende dag! Standeren blev sat, dramme drukket, nye vinduer sat i, Lister 

fornyet, vægge malet, græsset trimmet, ukrudt fjernet, fliser fejet, jollebroens pullerter tjæret, pram og joller 

kom i vandet og solen skinnede på skibe og folk. Frokosten var som sædvanlig fremragende! 

TS-Pinsestævne i Flensborg (Træskibssammenslutningen): Hans m.fl. deltog med  ”Rylen”, Bent med 

”Liva” og Peter, Kaj, Bjarne og Jens med ”Schrøders Minde”. ”Rylen” modtog en af årets præmier for god 

restaurering – Bjarne tog imod på Museets vegne. 

Sommerstævne ”D’fæl” (Dansk forening for ældre lystfartøjer”: Et vellykket stævne med afsæt i 

Marinaen.  Bent Brogård og Henning Wind hjalp til med arrangementet, ”Rylen” var dommerskib. 

Havnefest d 6/8: Færøjollen roede om kap med en båd fra roklubben og NG 259 deltog i dystløb. 

Sensommersejlads d. 6/9: 6 skibe deltog med mange gæster i strålende vejr på en fin tur til Romsø. 

Jollesejlads næsten hver mandag i sæsonen. Storsejlet til NG 259 er kaput. Bestyrelsen søger fondsmidler til 

et nyt stel sejl, efter tilbud fra sejlloftet i Marstal. 

Efterårsklargøring d. 25/10: Den stedsegrønne blev studset, pram og joller på land og vinterdækket, 

oprydning og rengøring i værksted og toilet, vinduer pudset, frokostbordet dækket til ca 16 personer – fuldt 

hus! 

Gaver: Som sagt: NORDEA BANK skal takkes for kr 8.000 til rig til NG 259. Vi modtog i august en kasse 

øl for lån af klubhus til privat fødselsdag. I December kom der en æske chokolade og en flaske brændevin 

for samme ydelse! Først i januar lå der pludselig 200 ekstra kr i ølkassen! Ølkassebestyreren bukker og 

takker! 

 

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

 

Kerteminde d. 26.01. 2015  

_______________________________________Jens Kristensen (Fmd.) 

 

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

