Formandens beretning – Generalforsamling, Kalvø Vikingeskibslag – 2019.

Kære Generalforsamling – kære medlemmer af Kalvø Vikingeskibs lag!
Når jeg ser tilbage på 2018 i vores forenings-regi synes jeg at det har været et nogenlunde roligt år uden store
afstikkere i hverken positiv eller negativ retning. Vi har hverken haft et skib, der rev sig løs eller for alvor erobret
nye og spændende territorier. I bestyrelsen har året været præget af de opgaver, som generalforsamlingen sidste
år tilskikkede os.
Opgaver som afklaring af alternative kranings-muligheder, formalisering af vores skipper kriterier, tidligere
udmelding af sejluger, formel lejekontrakt med huset samt et ønske om ajourføring af vedtægter har præget vores
møder sammen med alle de mindre og praktiske opgaver, der har skulle løftes for at få de løbende aktiviteter til at
glide.
Påskelejren 2018 forløb forholdsvist stille og roligt uden store, presserende opgaver – der var endda tid til at lave
reserve-udstyr. Jeg husker det som en gevaldig kold og blæsende påskelejr, der på vejr-siden mundede ud i, at vi
måtte aflyse kranen til søsætning få minutter, før den skulle i gang. Med en lille kuling fra øst, vurderede vi at
risikoen for at blæse mod kysten var for høj og at vandtemperaturen ikke var til at spøge med, hvis det skulle ske.
Det var svært at aflyse kulminationen på en uges arbejde, men efter at folk kort havde sundet sig, var der fuld
opbakning og forståelse for beslutningen. Søsætningen fandt sted få uger efter påsken og forløb uden problemer.
Imme var klar til sin 5. sommer på vandet!
Inden starten gik for sommerens sejladser var der generalforsamling i huset og set i lysets af de sidste to års debat,
var det vigtigt for os at være synlige og give vores meninger til kende. Personligt mødte jeg med 2018’s hårdeste
tømmermænd efter Johans polterabend. Det der gjorde mest indtryk på mig ved den generalforsamling, var den
undren, som mange af interessenterne udtrykte over vores behov for en formaliseret lejekontrakt, da vi jo derved
også ville give afkald på den fleksibilitet, der historisk har været meget konkret i forhold til vores leje-betaling. Det
var godt at have en dialog om husets fremtid i forhold til vores skib og det understregerede vigtigheden af, at vi
taler med hinanden i stedet for om hinanden.
Igen i år kommer der andele til salg i huset og hvis man har penge, man ellers ikke ved hvad man skal bruge til, vil
jeg gerne opfordre til at man køber sig en andel. Hvis man har en andel og ikke kommer til Husets
generalforsamling, vil jeg gerne opfordre til at man giver sin fuldmagt. Det er vores mest oplagte mulighed for at
udøve indflydelse på de beslutninger der træffes i Huset.
Sommeren 2018 var varm – endog meget varm, når vinden døde lige efter frokost og der var to timers roning til
nærmeste kyst. Det resulterede som bekendt også i et landsdækkende afbrændingsforbud, der tvang os til at
investere i gasblus og grill til madlavningen. Men det er positivt, at vi igen i år kunne gennemføre tre ugers sejlads
og give relativt mange mennesker gode oplevelser i vores smukke sydfynske øhav. Personligt var jeg rigtig glad for
at finde en alternativ lejrplads til ”Næbbet” på Ærø – endda en med indbygget økologisk gårdbutik.
Efterårets ophal var en uhyggelig effektiv affære, der allerede sluttede lørdag sidst på eftermiddagen, hvor Huset
var lukket af. Vi var ikke forfærdelig mange til at ro skibet rundt, men på grund af en dag med havblik, var det ikke
noget problem.
Sommerens sejladser er som bekendt allerede meldt ud, men i forbindelse med fordelingen af sejluger, blev det
igen klart, at vi er udfordrede på mængden af aktive skippere, som vi råder over. Tak til Ulf for at omprioritere sine
ferieplaner, så vi også i 19 kan sejle tre uger.
En anden tak skal lyde til Anders, der gennem flere år har virket som kasserer og holdt hånd i hanke med
tilbagebetaling af lån, de årlige regnskaber og taget initiativer i forhold til automatisering af betaling af
medlemskontingent og oprettelse af MobilePay. Bestyrelsen respekterer selvfølgelig Anders ønske, men vi vil også
gerne sige, at vi kommer til at savne dig!
2019 er jo som bekendt allerede gået i gang – og det første vi skal i gang med er Påske lejren. Den falder sidst i
april i år, så det giver jo chancer for at arbejde udendørs med i et forhåbentlig lunt og solbeskinnet vejr. Efter sidste

års lille havari, har vi en flækket øverste bordgang på bagbords side, som vi godt kunne tænke os at skifte –
muligvis inkludere rælingen, der flere steder gaber. For at kunne gøre det, har vi flere udeståender i forhold til vores
maskinpark, der jo ikke har været vedligeholdt de sidste 6 år. Hvis vi skal kunne dreje nagler, skal vi have en
fungerende drejebænk og hvis vi skal kunne producere bordgange, som vi gjorde det under byggeriet, skal
tykkelseshøvlen også have en kærlig hånd. Derudover skal vi have overblik over hvad vi mangler af materialer –
træ, nitter, spir og deslige. Det er mit håb, at vi kan samle en konstellation i teknisk udvalg, der kan løfte den
opgave inden påske.
Jeg glæder mig til 2019 i Kalvø vikingeskibs lag – Jeg glæder mig til at se jer alle til påske – jeg glæder mig især til
sommertogtet, som jeg sagtens kan sidde og dagdrømme lidt om på en sjapvåd dag i et gråt København – i ved –
vandets klukken mod det klinkbyggede skrog – maden i det fri, der fortæres med ægte appetit, grin, sange og børn
der segner af træthed, langt efter deres sengetid. Sommer – kom nu!

