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Foreningen EMANUEL 
Nyhedsbrev nr. 1/2019 

 

 
 

Kære medlem af Foreningen EMANUEL,  
 
Velkommen til nyhedsbrev nr. 1/2019 
 

 
 

Indledningsvis ønsker bestyrelsen dig og dine 
nærmeste et GODT NYTÅR, hvor vi glæder os til 
møde dig til generalforsamlingen, eller til 
forårsklargøringen og på nogle af årets togter. 
 
Vi glæder os over dit medlemskab, som både viser 
interessen for at bevare EMANUEL i sødygtig stand, 
og er en uvurderlig økonomisk indsprøjtning for drift 
og vedligeholdelse af skibet. 
 

 
 
I nyhedsbrevet vil du bl.a. kunne læse om status på 
reparationsarbejdet efter Limfjorden Rundt, lidt om 
togterne i 2019, behov for flere hænder til 
vedligeholdelsen af skibet, datoen for næste 
generalforsamling, kontingent 2019 og om de 
fondsansøgninger, som bestyrelsen forventer at 
sende afsted i den nærmeste fremtid. 
 
 
 

 
Status på reparationer efter Limfjorden Rundt. 
Som omtalt i nyhedsbrev nr. 4/2018 var 
besætningens oplevelser under Limfjorden Rundt 
2018 mere end en blandet fornøjelse. 
 
I oktober var Rødbyhavn Bådeværft særdeles 
velvillige med at skaffe plads på beddingen, så 
reparationsarbejdet kunne gennemføres. 
 
Ulrik har sammenlagt brugt en uges tid på at 
udbedre skaderne. Hullerne er lukket med et par 
større ”lus”, der er skiftet godt en snes spiger, og 
der er udskiftet nogle meter kalfatring. 
 
Heldigvis var der ikke yderligere skader i klædningen 
og ingen beskadigede spant. 
 
Der har været gættet på mange årsager til skaderne, 
men det er ikke muligt at give et kvalificeret bud 
herpå. 
 
Skibet stod på beddingen i en lille måned tid, så 
skroget blev grundigt vindtørret, med efterfølgende 
vandindtrængning til følge. Ulrik lænsede dagligt i 
nogle uger, men så gjorde opholdet i vandet skroget 
tæt igen. De sidste godt 3 uger har det ikke været 
nødvendigt at lænse. 
 
Der er nu anskaffet 2 automatiske læsepumper og 
en ny toiletpumpe. 
Pumperne vil blive installeret i vinterens løb. 
 
Midt i december returnerede skibet til sin vante  
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plads ved Plutteøen. Billedet nedenfor er fra en af 
sommerens hedebølger. 
 
I skrivende stund (2/2 2019) er vandstanden 
omkring 1,75 m over daglig vande, middelvind 15 - 
18 m/s fra N/NV, vindstød på 20 – 25 m/s. Det er 
toppet nu og vil aftage de kommende dage. Ulrik er 
som altid på dupperne. 
 

 
 
I bestyrelsen ser vi frem til et 2019 uden uventede 
oplevelser af negativ karakter! 
 
Procedure efter togter og ved fejl, mangler og 
uheld. 
Bestyrelsen lægger vægt på og indskærper over for 
de skiftende skippere og bedstemænd, at der efter 
hvert togt i nødvendigt omfang afrapporteres via 
logbog, og ved særlige hændelser også pr. 
telefon/pr. E-mail til bestyrelsens formand (Ulrik) 
eller næstformand (Anders). 
Det gælder både ”alt gået godt, intet afvigende 
observeret” og ved ”fejl og mangler”. Fejl, mangler 
og uheld skal ud over i logbogen også særskilt 
meddeles Ulrik eller Anders, når situationen 
indtræffer. 
 
Ved uheld har de ombordværendes liv og helbred 
naturligvis førsteprioritet. Skibet skal dernæst i 
videst muligt omfang holdes flydende og bringes i 
havn. Det er herefter et ubetinget krav til 
besætningerne om, at formand eller næstformand 
kontaktes om hændelsen, og at der ikke 
iværksættes reparationsarbejder af nogen art, før 
omfang, proces og økonomi er afklaret og aftalt 
med formand eller næstformand. 
 

Bestyrelsen vil altid i samarbejde med 
besætningerne sikre, at skibet er i sejlduelig stand 
før et togt starter. 
 
 
 
Vedligeholdelsesarbejder, - fremtiden er udfordret. 
 
Det kunne du læse om i nyhedsbrev nr. 4/2018. 
 
Situationen er uændret. 

 

 
 
Bestyrelsen vil udarbejde en plan for de kommende 
arbejder, tidspunkter for arbejdets udførelse og 
behovet for manpower, som efter behov vil blive 
udsendt til foreningens medlemmer pr. E-mail, - så 

vidt muligt i god tid.  
 
Hvis du allerede nu vil tilbyde din arbejdskraft, så 
kontakt en fra bestyrelsen herom. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at det har væsentligt 
betydning for den fremtidige placering af EMANUEL 
i Nakskov, at lokale kræfter støtter op om skibets 
vedligeholdelse. 
 
Havnepladsen ved Plutteøen. 
Området ved Plutteøen er solgt. 
For tiden er det uafklaret, om det vil få indflydelse 
på EMANUELs placering i havnen, eller om det i 
værste fald vil betyde, at skibet skal finde en ny 
hjemhavn. 
 
Situationen følges nøje. 
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Togtplan 2019 
Togtplanerne er ved at blive lagt på hjemmesiden. 
Lige nu forestå der en finpudsning, så kig ikke så 
meget på fanerne under ”Ta med ud å sejl”. 
 
I løbet af januar vil disse blive justerede og 
opdaterede. 
 
Beskrivelser af de enkelte åbne togter og tilmelding 
hertil vil være på plads senest medio februar 
måned. 
 
Det kan allerede nu røbes, at der er plads i 
kalenderen til lige præcis DIT togt. 
 
I nyhedsbrev nr. 4/2018 var der en oversigt over 
gennemførte togter i 2018. Det er bestyrelsens 
forventning, at der minimum bliver gennemført et 
tilsvarende antal togter i 2019. 
 
Årets TS-Pinsestævne i Holbæk ligger umiddelbart 
før Folkemødet på Bornholm. Den foreløbige plan 
er, at Pinsetogtet starter i Korsør onsdag den 5. juni 
og efter deltagelse i Holbæk afsluttes ved sejlads 
med ankomst i Dragør mandag den 10. juni om 
aftenen. 
Bornholmertogtet starter så i Dragør tirsdag den 11. 
juni med ankomst i Hammerhavnen onsdag den 12. 
juni.  
Deltagelse i Folkemødet kan derved ske fra 
åbningen om torsdagen, og om fredagen og 
lørdagen. Søndag afsejles mod 
Christiansø/forskellige Bornholmske byer. Bornholm 
forlades, så Stubbekøbing kan anduves senest om 
aftenen torsdag den 20. juni. 
 
Bestyrelsen har truffet en række overordnede 
beslutninger for deltagelse i de åbne togter: 
1. Beskrivelse af de åbne togter lægges på 
hjemmesiden medio februar. 
2. Tilmeldingsformular, som findes på hjemmesiden, 
skal benyttes ved tilmelding til de åbne togter. 
3. Prisen for togtet betales fuldt ud, selvom man 
skulle ønske at afkorte togtet.  
4. Kun undtagelsesvis kan der medtages 
medlemmer på dagture under togterne. 
5. For at skabe mulighed for en vis rotation i 
deltagerkredsen på de åbne togter, og for at give 
flest mulige medlemmer mulighed for over tid at 
kunne deltage i de åbne togter, friholdes 1/3 af  
 

 
pladserne til medlemmer, der ikke har deltaget i det  
forgangne års togt.  Meddelelse om deltagelse i et 
togt gives derfor først efter tilmeldingsfristens 
udløb. 
 
Gennemførelsen af flest mulige togter i sejlsæsonen 
er af afgørende betydning for skibets økonomi og 
dermed eksistens. 
 
Vi glæder os til at se dig ombord. 

 

 
 
 
Fondsansøgninger og sponsorater 
Det er en mere udfordrende opgave end forventet, 
men der arbejdes på at sende ansøgninger til flere 
fonde. 
 
Der er også brug for sponsorater, for at sikre den 
fortsatte vedligeholdelse. Kender DU nogen ? 

 
 

Kontingentopkrævning 2019. 
Kontingentopkrævningen udsendes medio januar 
måned. 
 
Kontingentet forfalder til betaling den 1. februar 
2019. 
 
For at spare bl.a. kassereren for unødvendigt 
merarbejde med opfølgning m.v., så opfordres du til 
at indbetale kontingentet på forfaldsdatoen. 
 
Skulle du af en eller anden grund ikke ønske at 
fortsætte et medlemskab af foreningen, så vil det 
også være en hjælp, hvis du sender en mail herom 
til kassereren. 
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Generalforsamling 2019  
 

 
 
 

Lørdag den 23. februar 2019 i Stubbekøbing 
 

Generalforsamlingen starter kl. 13. 
I lighed med tidligere år forventes der mulighed for 
tilkøb af et måltid mad, der vil blive serveret kl. 
12:00. 
 
Dagsordenen vil være i overensstemmelse med 
vedtægternes bestemmelser herom. 
 
Som vedtaget på sidste års generalforsamling vil 
bestyrelsen fremlægge forslag til størrelsen af et 
børnekontingent. 

 
Endelig indkaldelse med dagsorden og andet 
materiale vil du modtage i slutningen af januar 
måned. 
 
Sæt lidt kolorit på foreningens 
kommunikationsveje 
 

 
 
Har du billeder eller beretninger om gode oplevelser  
fra årets togter med EMANUEL, som du vil dele med  
 

foreningens øvrige medlemmer i nyhedsbreve eller 
på hjemmesiden, så send dem gerne til kassereren 
(mailto:egonhansen@mail.dk). 
 
Sådan stod der skrevet i det sidste nyhedsbrev! 
 
Og det har Benny Andersen taget helt bogstaveligt. 
Han er nemlig dykket ned i nogle af Internettets 
mange støvede lokalarkiver på arkiv.dk og fundet: 
 
Stevns Lokalhistoriske arkiv, Rødvig Skibsværft og 
Bådebyggeri, 1902, fotograf ukendt, Nybygning nr. 
1. EMANUEL 
 

 
 
EMANUEL, - det er den påbegyndte nybygning til 
højre i billedet. 
 
 
Det næste nyhedsbrev………… 
 
…..forventes udsendt umiddelbart før eller efter 
generalforsamlingen, - eller på et tidspunkt der 
omkring ….  
 

De bedste hilsner fra 
 

Bestyrelsen 
Foreningen EMANUEL 
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