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Påskelejr 2019
Så nærmer foråret sig lige så stille og det samme gør vores tilbagevendende 
Påskelejr. I skrivende stund har jeg lige været i kontakt med vores vante ege-
træs-forhandler, da det er planen, at vi gerne vil skifte den bordgang, der blev 
skadet under vores lille havari forrige år. 

Påskelejren åbner Huset på Kalvø fredag d. 12. april og planen er at søsætte 
lørdag d. 20 april. I den mellemliggende periode, vil vi gerne skifte bordgang, 
lønning, måske endda en tofte og et par knæ. Derudover skal vi selvfølgelig 
rense, oliere, tjære, bundmale og alt det vi plejer at gøre. 

Vi håber meget på at kunne have vores tykkelseshøvl og drejebænk klar til 
Påsken, hvis vi skal lave borgange og trænagler som vi plejer. 

Påsken falder relativt sent i år, så jeg håber på solrige forårsdage på Kalvø. Jeg 
glæder mig til at se alle jer, der sætter noget tid af til skibets vedligehold og 
håber på et stort fremmøde til søsætningen, hvor vi for brug for en del menne-
sker, til at ro skibet rundt. Vel mødt!



Husk det nu
Tilmelding
 Påsken 2019

Vi vil meget gerne modtage jeres tilmeldinger til årets påskelejr på

immetilmeldinger@hotmail.com
Huset åbner den 12. april om aftenen, og vi søsætter den 20. april, så 
der er mange dage at nyde forårssolen, lugten af tjære, de kolde øl og det 
fantastiske selskab i...

Fortæl os, hvor mange I kommer, hvornår I kommer og hvor længe I 
bliver - så ved vi hvem vi skal glæde os til at høvle, hamre og hygge med. 
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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 kraningsmuligheder, formalisering 
af vores skipper kriterier, tidligere udmelding af sejluger, formel lejekon-
trakt 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, presser-
ende opgaver – der var endda tid til at lave reserveudstyr. 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 ar-
bejde, 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 resultere-
de 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 ud-
fordrede 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 chanc-
er 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 inklu-
dere rælingen, der flere steder gaber. For at kunne gøre det, har vi flere 
udeståender i forhold til vores maskinpark, der jo ikke har været ved-
ligeholdt 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 material-
er – træ, nitter, spir og deslige. Det er mit håb, at vi kan samle en kon-
stellation 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 Køben-
havn – 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!





Generalforsamling Kalvø 
Vikingeskibslag 2019

            Sidst revideret: 26. januar 2019
Dagsorden
 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Fremlæggelse af medlemsstatistik
 • Indkomne forslag
 • Valg ifølge lovene
 • Fastsættelse af kontingent
 • Sommerens aktiviteter 
 • Eventuelt

Vi starter vanen tro med fællessang: Immes lanterne, akkompagneret af 
Nils T.
 1) Valg af ordstyrer
Anne valgt til ordstyrer, Sissel Referent.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Et punkt mangler på dagsorde-
nen, fastsættelsen af kontingent, det er sat ind. Ny dagsorden godkendt. 

 2) Formandens beretning
Beretningen blev godkendt (se ovenfor).

 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kommentar til regnskabet.
Det er revideret.
Spørgsmål/bemærkninger til regnskab:
Lånet er nu tilbagebetalt.
Regnskabet blev godkendt.

 4) Fremlæggelse af medlemsstatistik
Sekretær Johan præsenterede medlemsstatistikken. Han fortalte at tallet 
er udtryk for medlemsomfanget i januar og at der typisk er lidt flere om 
sommeren.



Bestyrelsen vil lave en velkomstside til nye medlemmer på hjemmesid-
en, hvor man får mere at vide om hvad der sker i foreningen. Bestyrelsen 
vil også lave en opfølgning i forhold til de medlemmer der shopper, og 
ikke fortsætter i foreningen.   

Pause, Fællessang og reklameindslag om salg af Imme Sangbog og Imme 
CD.
 5) Indkomne forslag
Bestyrelsen besluttede i 2018 at revidere vedtægterne. Revideringen 
indbefatter en omstrukturering, og derfor fremgår det ikke af det frem-
sendte forslag, hvordan det adskiller sig fra de eksisterende vedtægter.
Arne Mortensen har pr. mail til foreningens medlemmer beskrevet, 
hvordan de adskiller sig.  

Diskussion og fremsættelse af ændringsforslag
Der var en diskussion af flere emner i vedtægterne: forslag om at man 
gennemgår alle vedtægterne og får klarhed om tegningsretningen. 
Ungdomsrepræsentant
Der blev spurgt ind til om den nye tekst betyder, at ungdomsrepræsent-
anten skal stille op til bestyrelsen på lige vilkår med de ordinære ung-
domsrepræsentant. 
Det blev påpeget, at formuleringen nu er en afskaffelse af ungdoms-
repræsentanten i den form vi har i dag, hvor man som ung kan gå ind 
i bestyrelsen for at arbejde for en mærkeesag. Nu skal ungdomsrep-
ræsenanten indgå som ordinært medlem i bestyrelsen
 - Krav om at ungdomsrepræsentanten skal indgå som or-
dinært medlem i bestyrelsen kan give nogle problemer hvis personen er 
under 18.
Forslag om, at ungdomsrepræsentanten fortsætter som i sin nuværende 
form og at den ændring i vedtægterne slettes.
Diskussion om, hvem der tegner bestyrelsen og om man kan fritage en 
evt. ungdomsrepræsentant fra at tegne bestyrelsen. I dag tegner hele 
bestyrelsen foreningen, da andet ikke er specificeret i vedtægterne. 
Ændringsforslag: Der blev stillet ændringsforslag til formuleringen, så 
det fremgår at der af og blandt unge medlemmer under 25 kan vælges en 
ungdomsrepræsentant, der ikke har stemmeret.  



Beslutning: Ændringsforslaget blev besluttet.

Tegningsret
Det blev spurgt om det er et problem med den nuværende tegningsret. 
Det var det ikke, så derfor foreslås ingen ændringer.

Gentagelser
Der var forslag om mindre rettelser med henblik på at slette gentagelser 
og lignende.
Beslutning: Godkendt

Konti
Det foreslås at ændre formuleringen om foreningens konti til forenin-
gens passiver og aktiver 
Beslutning: Godkendt

Frister
Det foreslås at indkaldelsesfristen til GF ændres fra 14 til 28 dage.
Begrundelse: at Medlemmerne får længere frist til at indsende forslag til 
bestyrelsen indkaldelses kommer ud, til fristen for forslag.
Beslutning: Godkendt

Det samlede forslag med ændringsforslag blev sat til afstemning: 
Vedtaget 
Emilie laver opslag til unge medlemmer efter Generalforsamlingen om 
ungdomsrepræsentanten. 

 6) Valg ifølge lovene
Bestyrelse:
På valg er: Anders N, Anders L, Johan. Anders N genopstiller ikke.
Esben indstilles til bestyrelsen.
Anders L, Johan og Esben blev valgt.

Suppleant:
Mette genopstiller som suppleant. 
Keld indstilles til valg.



Keld og Mette er valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Thomas læste mail op fra Preben og Lisbeth. Lisbeth genopstiller ikke til 
revisor. 

Revisor
Jan opstiller som revisor. Han blev valgt.
Ulf foreslås som revisorsuppleant. Ulf blev valgt. 

 7) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingenterne fortsætter som hidtil. Hertil kom 
general forsamlingen med en række forslag.

Kommentar/forslag
Det blev foreslået at vi genovervejer rabat på 1.gangskontingent. Det 
blev diskuteret. Det blev også diskuteret om der er mulighed for at ind-
føre et ungdomsmedlemsskab. 
Der stemmes om:
 a) Uændret grundpris (1200/600/200)   
  Beslutning: Vedtaget
 b) Afskaffe førstegangsrabat (800/400)   
  Beslutning: Vedtaget 
 c) Halv pris (af grundpris) til folk på SU  
  Beslutning: Vedtaget
 d) Halv pris (af grundpris) til unge under 25 
  Beslutning: Vedtaget

 
 8) Sommerens aktiviteter: 
Der bliver 3 sejluger; Thomas uge 28, Claus uge 29 og Ulf uge 30. Der er 
enkelte pladser i uge 29 og 30.
Bestyrelsen spurgte om respons på den tidlige planlægning af sommer-
ens sejlads.
Det blev påpeget at det kan være problematisk at skipperne skal melde 
ind før generalforsamlingen, for det begrænser muligheden for at aspir-



anter kan melde sig på banen. Det bliver skippernes og ikke generalfor-
samlingens problem, hvis der ikke kan bemandes skippere på 3 uger. 

 
 9) Eventuelt
Kriterier for skipperudvælgelse:
Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling pålagt at foreslå kriterier 
for skippere. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag som blev fremlagt og 
diskuteret. Dels er der et ønske om nogle gennemsigtige krav, samtidig 
er det vigtigt at fastholde, at det er en konkret vurdering af den enkeltes 
egnethed der bør være afgørende. Det eksisterende skipperteam varetag-
er vurderingen af egnethed. 
Bestyrelsen tager bemærkningerne med tilbage.

Lyskost:
Lyskosten efterlyser arbejdskraft. 
Det blev spurgt om man kan få freelanceopgaver. Svaret er ja!
Mariann melder sig som frivillig.

Sejlerskole/intro til nye:
Forslag om sejlerskole for unge og nye…og mindre nye.
Forslag om illustration med ord på rig til hjemmeside… Opgave til skip-
perteamet.
Håndbog for besætning, mere rokering undervejs.

Logbog:
Forslag til skippergruppen om design af logbog og opmåling af mast, så 
den kan kortes ned. 

Hyldest til Anders for hans indsats som kasserer.
Han indstilles og hyldes med sovsekanden. 

Merchandise: 
Salgsfremstød for sangbog og CD. Henvendelse hos Nils T.
Restsalg på tøj. Henvendelse hos Brad. Ideer til nye produkter gives til 
Brad.



Kraningsudvalg:
Ideer til hvordan vi mindsker kraningsudgifter modtages gerne. Johan er 
kontaktperson. 
Forslag: Gubi, Bredebro. Firma der billigt kan producere vogne, køretøjer 
med særlige behov.

Hjemmeside:
Hjemmesiden har fået et facelift. 

Ny adresse er 

immesejr.dk. 
Tjek den ud, den er flot.

Man kan stadig bruge den gamle adresse hvis man ikke kan lide den nye

http://immesejr.dk.


    VEDTÆGTER 
FOR FORENINGEN KALVØ VIKINGESKIBSLAG

Sidst revideret: 26. januar 2019

§1. NAVN OG HJEMSTED
 Stk. 1 Foreningens navn er: Kalvø Vikingeskibslag.

 Stk. 2 Foreningens hjemsted er Kalvø, Genner Bugt.

§2. FORMÅL
 Foreningens formål er at sejle med foreningens vikingeskib(e) og 
at arbejde for, at forudsætningerne herfor er tilstede.

§3. MEDLEMSKAB
 Stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, så vel enkeltperson-
er som familier der har    interesse i at opfylde foreningens formål.

 Stk. 2 Der kan optages passivmedlemmer og støttemedlemmer. 
Disse medlemmer har taleret   men ikke stemmeret på de ordinære og 
ekstraordinære generalforsamlinger.

 Stk. 3 Som medlem har man selv ansvar for at bestyrelsen har 
adgang til korrekt kontaktinformation, det sig være adresse, telefon og 
e-mail.

§4. GENERALFORSAMLING
 Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 Stk. 2 En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig 
uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

 Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgan-
gen af marts måned.

 Stk. 4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 28 dages var-
sel ved skriftlig henvendelse til hvert medlemskab via e-mail.



 Stk. 5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indehol-
de følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af medlemsstatistik.
5. Indkomne forslag.
6. Valg ifølge lovene.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Sommerens aktiviteter/sejlplan.
9. Eventuelt.

 Stk. 6 Forslag som ønskes optaget på dagsordenen under dagsor-
denspunktet ”indkomne forslag” skal være sekretæren i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen.

 Stk. 7 Sekretæren skal efterfølgende udsende de indkomne 
forslag sammen med den endelige dagsorden digitalt til medlemmerne 
senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Stk. 8 Beslutninger på såvel den ordinære som på den ekstraor-
dinære generalforsamling træffes med simpelt flertal. (Undtagelse herfra 
§7 stk. 2)

 Stk. 9 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 Stk. 10 Afstemninger på såvel den ordinære som på den ek-
straordinære generalforsamling kan foregå ved håndsoprækning og skal, 
hvis dirigenten skønner det hensigtsmæssigt, eller hvis blot et medlem 
stiller krav herom ske skriftligt.

Stk. 11 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af 
bestyrelsen ønsker det, eller når halvdelen af medlemmerne underskriv-
er anmodningen om, at ekstraordinær generalforsamling afholdes.

      



 Stk. 12 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 
efter de samme regler, som gælder for indkaldelse til ordinær generalfor-
samling. (Jfr. §4 stk.4)

 Stk. 13 En anmodning om afholdelse af ekstraordinær general-
forsamling skal angive en dagsorden, som sekretæren i henh. til §. 4 stk. 
7 skal udsende sammen med indkaldelsen. 

 Stk. 14 Referat(er) fra såvel den ordinære som den ekstraor-
dinære generalforsamling udsendes digitalt til medlemmerne eller offen-
tliggøres på hjemmeside.

 
§5. BESTYRELSEN
 Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af 7 
medlemmer.

 Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og 
sekretær. Derudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg med henblik på 
løsning af specifikke arbejdsopgaver.

 Stk. 3 Ud over de ordinære bestyrelsesmedlemmer vælger gener-
alforsamlingen 2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsens møder og 
arbejde uden stemmeret.
 Derudover kan der af og blandt medlemmer under 25 år vælges 
en ungdomsrepræsentant. En ungdomsrepræsentant deltager ved besty-
relsesmøder uden stemmeret. Generalforsamlingen vælger endvidere en 
revisor og en revisorsuppleant.
Såvel suppleanterne, som revisoren og revisorsuppleanten vælges for 1 
år.

 Stk. 4 Bestyrelsen varetager foreningens anliggender og bestyrer 
dens midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

 Stk. 5 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 besty-
relsesmedlemmer finder det nødvendigt. Møderne indkaldes af for-
manden. 



 Stk. 6 Valgperioden for medlemmer valgt til bestyrelsen er 2 
år, således at 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og 3 besty-
relsesmedlemmer er på valg i lige år. 
 
 Stk. 7 Hvis ét eller flere bestyrelsesmedlemmer får forfald i 
løbet af foreningsåret, indtræder de(n) valgte suppleant(er) som besty-
relsesmedlem(mer) i perioden indtil den næstfølgende generalforsam-
ling.

 Stk. 8 Hvis det i løbet af et foreningsår viser sig umuligt at 
opretholde bestyrelsen fuldtallig til trods for suppleanternes indtræden, 
accepteres det, at bestyrelsen fungerer med færre medlemmer indtil den 
næste generalforsamling, hvor der foretages suppleringsvalg for resten af 
den pågældende valgperiode.

§6. REGNSKAB, MEDLEMSKONTINGENT OG SEJLADSAFGIFT
 Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

 Stk. 2 Kassereren administrerer foreningens indtægter og udgift-
er og refererer til formanden og generalforsamlingen.

 Stk. 3 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
 Stk. 4 Sejladsafgiften fastsættes af bestyrelsen og administreres af 
kassereren.

§7 OPHØR
 Stk. 1 Ophør af foreningen kan kun besluttes på en generalfor-
samling.

              Stk. 2 Beslutning om foreningens ophør forudsætter, at mindst 
halvdelen af de fremmødte   medlemmer ved generalforsamlingen stem-
mer for foreningens ophør.



 Stk. 3 Ophører foreningen, skal dens ejendele realiseres, og det 
derved fremkomne beløb sammen med foreningens øvrige kontante 
midler efter fradrag af eventuelle passiver, anvendes til videreførelse 
af foreningens skib(e) eller hvis dette ikke er muligt til formål som er i 
overensstemmelse med foreningens ånd.

               Stk. 4 Administrationen og effektueringen af foreningens 
afvikling i henhold til §7 stk.2, herunder administrationen af de i stk. 3 
nævnte midler, varetages af bestyrelsen eller af en gruppe på mindst 3 
medlemmer, valgt af den sidste generalforsamling.



Så skete det! d. 5 august kom denne skønne og stærke pige til verden.. 
Hun havde ladet sig vente på sig, men nu er hun her. 
Rune -Jeg siger ikke, at verden er blevet et bedre sted. Men det er den! 

Vi må jo krybe til korset eller bålet og tilstå at der var gået æbleflæsk 
i hjernen i december månede... dette indslag hørte jo hjemme i den 
forgående lyskost!!! Vi UNDSKYLDER noget så gevaldigt !!!
men Melle og Rune fik den her perle, de heldige pamfiliusser!!
Kæmpe tillykke... det ses at hun nok kommer til at slå en proper næve i 
fremtiden! velkommen til Johanna Hagel Skaarup Gram Jensen. 



KOSTEKÆLLINGERNE TIL TJENESTE...

Krampen Inez:
Inez_mortensen@hotmail.com 

Hejren Stine:
stineholst@hotmail.com

Kranen Karen:
karen.kondrup@adm.ku.dk

Lyskostmail:
lyskost@gmail.com
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