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Foreningen til bevarelse af jagten EMANUEL 

BERETNING til generalforsamlingen. 
Dagsordenens pkt. 2 

Lørdag den 25. februar 2017 kl. 13:00 

i Produktionsskolens lokaler på Plutteøen, Nakskov Havn 

Formanden aflagde beretningen: 

Beretningen starter sidste år lige efter, at vi havde afholdt sidste års generalforsam-

ling. 

På vej hjem kom jeg til at tænke på to ting. Den ene var, at jeg var glad/stolt over, at 

vi var kommet så langt, som vi er, hvis man kan måle, hvor langt vi er kommet på 

den måde. Jeg synes, at det føles rart. 

Vi havde en god og åben debat om nogle af de regler, vi havde sat op i 2013. Det var 

den anden ting jeg tænkte  på.  

I 2013 havde vi meget travlt med at få lavet en dagsorden og lavet nogle regler for, 

hvordan vi fik foreningen Emanuel til at fungere. Vi skulle til at starte skib op få en 

forening til at lykkes. 

Derfor var jeg glad da jeg kørte hjem. Jeg tænkte, at nu var vi kommet dertil, at vi 

kan begynde at kigge på vores vedtægter, måden at leje skibet på og en nemmere 

måde at skrive sig ind i foreningen på. Osv. 

Vi har en hjemmeside, som er godt i gang. Vi har også en side på Facebook, som 

fungerer. Det er da et skridt på vejen, men der er stadig plads til forbedringer. Det er 

det, som vi nu er  i gang  med. 

I bestyrelsen har vi sat skødet hårdt og gået et par grader mere til vinden, men ting 

tager tid. 

Jeg ser en forening, som er i stor udvikling. I den forbindelse vil jeg byde velkommen 

til 3 nye skipper som er Benny / Ole / og Anders , og der skal også lyde et stort 

velkommen til de 2 styrmænd nemlig Ole og Anders. 

 Vi havde et meget travlt forår. Der blev af holdt TS-pinsetræf i Nakskov. Det betød, 

at vi var værter, - sammen med NH1 og Johanne. 
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Vi startede op i januar med de første forberedelser til TS-pinsetræf 2016. 

Det er imod mine principper at fremhæve nogle personer. Vi er en forening, hvor 

sammenholdet tæller, uanset om indsatsen er stor eller lille. 

Men jeg bliver nød til at bryde mine principper og nævne Sten Lykkebo. 

Sten tog sig alle forhandlinger omkring TS-pinsetræf 2016. Startede et samarbejde 

op imellem NH1 og Johanne. Fik lavet nogle rool up´s med skibenes data på. 

Sammen hedder vi ”Nakskov skibene”.  

Det var også Sten, som fik aftalen i hus med kunstfestivallen Well Come, som var en 

3 ugers sejlads rundt om Lolland og Falster med Sten som skipper, - og  sammen 

med fru Bodil. For ikke at forglemme, så sejlede Sten også til Bornholm i forbindelse 

med Folkemødet, - den aftale havde han også forhandlet. Sten var også skipper på 

Fyn rundt.  

Jeg tør ikke tænke på, hvordan vores forår havde været, hvis ikke Sten havde 

påtaget sig alt det, for ikke at tale om, hvordan det så havde set ud med vores 

økonomi. 

Så en stort tak til Sten på hele bestyrelsen vegne.  

Jeg vil ikke glemme at sige tak til de ”gamle” skippere, som kommer og sejler år efter 

år. Tak for indsatsen.  

Jeg syndes også at jeg vil nævne Produktionsskolen. De har givet den en ordenlig 

skalde i det tidlige forår. 

Jeg oplever en forening, som det er sjovt at være med i, og som vi kan værer stolte 

af. 

Økonomi:  Der er også sket en del på det område. Det kommer vores kasserer ind på 

lidt senere. Jeg kan da nævne, at vi har fået en ny forsikring. Det betyder, at vi kun 

skal betale ca halvdelen.  

Det er første gang, at vi kan starte en ny sejlsæson op uden af have et underskud. 

Det må da siges at være godt gået. 

 


