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Foreningen EMANUEL 
Nyhedsbrev nr. 2/2018 

 

 
 

Kære medlem af Foreningen EMANUEL,  
 
Generalforsamlingen står lige for døren. Det er 
lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00 i 
Stubbekøbing. 

 

 
 
Du har for nogle uger siden modtaget en mail 
med indkaldelse m.v., ligesom materialet findes 
på hjemmesiden. 
 
Medbring gerne selv materialet til generalforsam-
lingen, da bestyrelsen – for at reducere 
udgifterne til kopiering – kun vil have et mindre 
antal eksemplarer heraf med til 
generalforsamlingsdeltagerne. 
 
Husk tilmelding til spisning kl. 12:00. Se nærmere 
i indkaldelsen herom.  

 

 
 

Regnskab 2017 og budget 2018 
 
Det reviderede årsregnskab for 2017 er udsendt 
sammen med dette nyhedsbrev. Årsresultatet er et 
overskud på kr. 16.486 mod kr. 63.111 i 2016. 
 

 
 
Budget for 2018 er medtaget i årsregnskabet for 2017. 
Der budgetteres med et driftsunderskud på kr. 
118.200. Underskuddet dækkes af 
Skibsbevaringsfondens tilskud på kr. 150.000. 
 
På grund af de store udgifter til reparationer, 
vedligeholdelse, udskiftning af tekniske installationer 
og afdrag på lån vil kassebeholdningen i 2018 blive 
reduceret fra ca. kr. 62.000 til ca. kr. 34.000. 
 
På generalforsamlingen vil du kunne høre mere om 
regnskab og budget. 
 
 
Vedligeholdelsesarbejder mv. 
I nyhedsbrev nr. 1/2018 kunne du læse mere om de 
arbejder, der forventes udført inden starten af 
sejlsæson 2018.  
 
EMANUEL ligger for tiden ved Plutteøen i Nakskov. 
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Arbejdet med at udskifte de dårlige støtter er 
næsten afsluttet. Der mangler kun kalfatring af 
nogle af støtterne. 
 

 
 
 
Skandækket omkring de dårlige støtter er blevet 
skiftet. 
 

 
 
 
I salonen er malingen frisket op. Maleren 
fortsætter agter over om læ. 
 
I maskinrummet er den gamle lader og en masse  
gamle elinstallationer blevet fjernet.  
Ny lader/inverter er indkøbt og er klar til at blive 
monteret. 
 
Ulrik har brugt masser af tid på at arbejde på 
EMANUEL, siden skibet blev lagt til kaj i 
Rødbyhavn i oktober måned, og efter at det i 
starten af januar returnerede til Plutteøen.  
 
 
 

Der mangler stadig meget, før skibet er klar til at blive 
sejlet tilbage til beddingsophold på værftet i 
Rødbyhavn, men Ulrik er optimistisk og regner med, at 
det som planlagt sker i begyndelsen af marts 2018. 
 
Under beddingsopholdet vil bl.a. arbejdet med 
skanseklædning og lønning blive gjort færdig, ligesom 
der påregnes skiftet en planke under vandlinjen. 
 

 
 
Herefter skal bunden spules ren, kalfatring og spir 
kontrolleres og om nødvendigt udbedres, og der skal 
males udvendigt på både skibsside og over dæk. 
 
Det er et omfattende arbejde, som er noget mere end 
anstrengende for en enkelt eller to.  
 
Derfor gentages opfordringen til, at DU hiver en dag 
eller to ud af kalenderen, og giver en hånd med, så 
skibet kan blive helt klar til sejlsæsonen.  
Du kontakter bare Ulrik (2665 1323) eller Sten Lykkebo 
(4063 8901) herom. 
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Lånet i Lollands Bank 
 

 
…det er et udsagn, som bestyrelsen er ret enige i! 
 
Foreningens lån i Lollands Bank er ved årets 
begyndelse på kr. 884.000.  
 
Siden foreningens start i 2012 har de årlige 
udgifter været kr. 72.000, fordelt med ca. 62.000 
til renter og ca. 10.000 til afdrag. 
 
I begyndelsen af december måned orienterede 
foreningens næstformand og kasserer 
repræsentanter fra Lollands Bank om ”livets 
gang” i foreningen EMANUEL med særlig fokus på 
en sårbar økonomi, når der ses på både de 
løbende udgifter, indtægtsmulighederne og ikke 
mindst de større udskiftnings- og 
reparationsbehov i de nærmeste år. 
 
Lollands Bank har været særdeles lydhør overfor 
de fremførte synspunkter og har tilbudt os, at 
lånet i en 5 årig periode bliver rentefrit og  
afdrages med kr. 60.000 om året.  
 
Efter den gamle aftale ville vi på 5 år have haft en 
udgift på kr. 360.000 og af dem have afdraget 
lånet med kr. 50.000.  
 
Med den nye aftale vil vi på de 5 år have en udgift 
på kr. 300.000, som alle går til afdrag på lånet. 
 
I bestyrelsen er vi meget glade for den nye aftale. 
 

  
  

Ta´ med ud å sejl´ …. 
 

 
 
Tag med til Pinsestævne i Helsingør, til folkemøde på 
Bornholm med afstikkere til Christiansø og andre 
spænde byer på Bornholm, på familietogt i det 
Sydfynske eller med til veteranskibssejladsen Fyn 
Rundt. 
 
Som du kan se af togtbeskrivelserne, er der en 
deadline for tilmelding til togterne, - normalt ca. en 
måned før togtets start, - men til Fyn Rundt er 
deadline den 18. marts 2018. 
 
Der er ledige pladser, men tøv ikke! 
 
Har du de efterspurgte kvalifikationer til at være 
skipper, vil du kunne få rådighed over skibet i en 
periode og sejle dit eget drømmetogt med din familie 
og venner, eller med andre af foreningens 
medlemmer. 
 
På hjemmesiden finder du årets sejlplan og 
togtbeskrivelser, som tilpasses efter behov. 
 
 
Ta´ med ud å sejl´…..!  Det er eventyret, der venter 
forude. 
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Hjemmesiden www.sejlmedemanuel.dk 
 

 
 

For en måneds tid siden blev hjemmesiden 
tvangsflyttet til nyt webhotel og ny cms-platform.  
 
Det har medført en del arbejde, og en nærmest 
total omkalfatring af struktur, tekster og billeder. 
 
Vi håber, at du vil se hjemmesiden som en nyttig 
kilde til informationer om livets gang i 
foreningen. 
 
Smag på billeder og tekst, - betragt dig som en 
betydningsfuld smagsdommer, der meget gerne 
må påpege fejl og mangler og efterspørge nye 
tiltag. 
 
Du er også meget velkommen til at bidrage med 
historier og ikke mindst billeder fra dine 
oplevelser om bord. 
 
Send gerne dit bidrag til kassereren. 

Kontingent 2018 
 
Årets kontingent forfaldt til betaling den 1. februar 
2018. 
 
Skulle DU være et af de 52 medlemmer, der har 
overset forfaldsdatoen, - så er det aldrig for sent  
 
Hvis du af en eller anden grund ikke skulle ønske at 
være medlem af Foreningen EMANUEL længere, så må 
du meget gerne sende en mail herom til kassereren. 
Viden herom letter det administrative arbejde. 

 

 
 

 
 
 

 

 
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen eller 
om bord på EMANUEL i den kommende sejlsæson. 

 
De bedste hilsner fra 

 
Bestyrelsen 

Foreningen EMANUEL 
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