FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE
Generalforsamling den 3. november 2018, Børsen, Svendborg

Ordstyrer: Ole Vistrup
Referent: Lise Mortensen

Velkomst:
Andrea Gotved bød velkommen og konstaterede, at der var mødt 50 op til generalforsamlingen,
repræsenterende 19 skibe.

Punkt 1. Formandens beretning:
Formanden læste sin beretning op. (Vedhæftet).
Debatten efter beretningen:
Anja Haas, eventchef i Svendborg Event:
Jeg er rigtig ked af jeres beslutning om, at Fyn Rundt ikke kommer til Svendborg til næste år; og jeg vil gerne
understrege at Svendborg satser rigtig meget på det maritime – og at vi fortsat arbejder for gode vilkår for
træskibene.
Vi er kede af, at Jay sagde sin stilling op – men vi har ansat Joachim Bøllehus i hans sted, og satser dermed
fortsat på maritim turisme.
Det har aldrig været på tale at nedlægge Maritimt Center. Jeg ville ønske, at bestyrelsen havde spurgt os, i
stedet for handle på baggrund af det, I hørte på vandrørene.
Andrea Gotved:
Jeg vil gerne præcisere, at det, at Fyn Rundt ikke kommer til Svendborg, ikke er en straffeaktion imod
Svendborg.
Fyn Rundt er bundet op på Jay, der arrangerer sejladsen. Indtil nu har Jay jo været forankret i Svendborg i
sin ansættelse i Maritimt Center – og det har betydet, at det ville være utænkeligt, at sejladsen ikke
sluttede her.
Men nu er denne forankring stoppet, og derfor har bestyrelsen besluttet at benytte os af den nye frihed til
at lægge sejladsen på en anden måde, hvor vi ikke nødvendigvis anløber Svendborg.

Historisk set har sejladsen flyttet sig meget, nye byer er kommet med og nogle af de ’gamle’ byer er taget
ud, og det, at vi har valgt at sejle forbi Svendborg skal ses som en del af den udvikling – måske kommer vi til
Svendborg igen næste år.
Herefter blev beretningen vedtaget af Generalforsamlingen.

2. Regnskab
Jay gennemgik foreningens regnskab. Han slog fast, at økonomien er sund, og at årets sejlads har givet et
pænt overskud på 9.280 kr., og at den samlede formue er på 168.619 kr. Jay understregede, at Fyn Rundt
ikke skal være en bank – men at det er godt at have lidt på kistebunden. Det betyder, at vi har råd til at
vælge en nat til ankers, hvis vi har lyst til det.
Bestyrelsen har besluttet at vende deltagergebyret – så deltagende skibe FÅR 100 kr. for at melde sig til – i
stedet for at skulle betale 100 kr.
Det er vigtigt at kunne sige til byerne, at de får 50 skibe, havnefest, aktiviteter og pjece – og track-track.
Regnskabet var på forhånd godkendt af bestyrelsen og af revisoren.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

4. Næste års sejlads
Jay gennemgik næste års rute – som bestyrelsen på forhånd havde besluttet.
- Vi har besluttet at vende bøtten og prøve noget nyt. Sejladsen i år, hvor vi ikke sejlede den lange distance
nord om Fyn har betydet, at der er mange flere af de små skibe, der kan være med.
Samtidig er de store skibe fri for den lange sejlads, der mange gange kræver en masse diesel.
OG så er det en fornyelse af Fyn Rundt – vi har sejlet i 36 år, og sejladsen har ændret sig mange gange. Det
er 20 år siden, at vi har sejlet hele vejen rundt. Nu har vi en halvbue – den kan vi flytte rundt på, som vi vil.
Jesper Hjorth tilføjede, at de kortere distancer giver mere tid på banen under sejl – da vi så ikke skal bruge
en masse tid på at sejle for motor før og efter banen.
På næste års sejlads kommer følgeskibet – en hjemmeværnskutter i 900-serien, med den besætning, der
har været med på Limfjorden Rundt i mange år – med som følgebåd.

Desuden deltager Søredningstjenesten med en hurtig båd.
Bogense – Fredericia – Assens – Sønderborg – Marstal – Faaborg.
Det blev understreget, at forhandlingerne med byerne ikke er færdige, og at ruten derfor kan ændres – evt.
med en dag til ankers.
Der var stor opbakning til næste års rute, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Valg:
På valg:
Bestyrelse:
Andrea Gotved
Jesper Hjort
Morten Elmbo.
Alle tre blev genvalgt.
Suppleanter:
Peter Leth – blev genvalgt.
Alexander Freirup blev valgt til at indtræde på Kristian Lunds plads i bestyrelsen.
Mark Juul Ambech blev valgt som ny suppleant.
Revisor:
Egon Hansen gentog genvalg som revisor.
Evt.:
Anne Als, arkitekt fra Svendborg Kommune gennemgik store planer for Svendborg Havns fremtid.
Svend Mathiesen (Marstal) gjorde opmærksom på, festlighederne omkring Bonavista, der skal være færdig
18. maj 2019 kl. 15. Skibet skal sejles af Nationalmuseet i tre måneder og kommer med på Fyn Rundt 2019.

