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Foreningen EMANUEL 

Nyhedsbrev nr. 2/2020 

 

 
 

Kære medlem af Foreningen EMANUEL,  
 
Velkommen til nyhedsbrev nr. 2/2020 
 
Et noget usædvanligt år går på hæld. 
 
Usædvanligt på grund af Coronapandemiens 
negative indflydelse på mulighederne for at 
gennemføre årets planlagte sejladser, og dermed 
sikre foreningens økonomi, men på den anden side 
usædvanligt positivt pga. gennemførte betydeligt 
mere omfattende renovering af skibet end 
forventet, opnået fondsstøtte til mange 
forbedringer, de mange medlemmers bidrag til at 
sikre foreningens økonomi, samt ved 
gennemførelse af flere ”lukkede” sejladser end 
forventet. 
 
I årets løb har du kunnet følge med i de mange 
aktiviteter omkring EMANUEL via Facebook, via 
hjemmesiden og ved lejlighedsvise mails. 
 
I dette nyhedsbrev får du er resume, og vi prøver 
at kigge lidt fremad. 
 

 

 
Vedligeholdelse, værft, beddingsophold i 2020 
 
Det er blevet til ualmindeligt meget i 2020. 
 
Det startede i foråret med at masten blev taget af og 
sluttede med nyt stativ og presenning til 
vinteroverdækning i november/december. 
 
Ind imellem blev resterende lønning udskiftet, dele 
af skandæk, næsten 50 m. klædningsplanker, en del 
støtter og nogle spanter skiftet. Dæks-/brandpumpe 
blev totalt renoveret, motor renoveret, nye sejl 
monteret og prøvesejlet i oktober, - for blot at 
nævne noget af det. 
 

 
 

En kerne på 5 - 6 medlemmer har sammen med et 
dusin andre medlemmer bidraget med dette og hint 
til årets omfattende vedligeholdelsesarbejder. 
Blandt disse er det opmuntrende, at flere unge 
deltager i arbejdet omkring EMANUEL. 
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På hjemmesiden: Vedligeholdelse 2019/2020 
kan du læse en mere udførlig beskrivelse af årets 
renovering og vedligeholdelse. 
  
I oktober måned 2020 blev de nye sejl monteret og 
prøvesejlet, før de blev afmonteret igen for 
vinteropbevaring. 
 
Et helt nyt udtryk. 
 

 
 
Her finder du en video fra montering og 
prøvesejlads: Billeder. Vedligeholdelse 2019 – 
2020.  Du kan der også se billederne fra hele 
sæsonens vedligeholdelsesarbejde, der sluttede 
med nyt stativ og presenning til vinterover- 
dækning. 
 

 
 
I 2021 bliver der også brug for dine Flittige 
Hænder. 
 
Nedgangskappen på fordækket bliver udskiftet 
med støtte fra Skibsbevaringsfonden. Rødbyhavn 
Bådeværft står for det arbejde. 
 
Desuden vil der blive søgt fonde mhp. på 
udskiftning af centralvarmesystem, hynder, 
sejlpresenninger, omkalfatring af dæk, 
navigationsudstyr. 

Behovet for din arbejdsindsats i vinterens/forårets 
løb kan resumeres således: 
 

 Maling over og under dæk i vinterens løb. 
(Nakskov) Ulrik og Helle koordinerer. 

 Oprydning og rengøring af banje, kabys, 
stuvebænke. (Nakskov) Fifi koordinerer. 

 Fjernelse af nuværende varmeanlæg og 
etablering af adgangsveje til det nye, hvis vi 
får penge hertil. 

 Vinteroverdækning afmonteres 10. – 11. 
april 2021 i Nakskov. Ulrik koordinerer. 

 Beddingsophold med afrensning og maling 
udvendigt. Stubbekøbing fra 29. april til 3. 
maj 2021. Ulrik og Sten koordinerer. 

 Oprigning, montering af sejl. Ulrik 
koordinerer. 

 Og sikkert en masse andet ifm. 
forårsklargøringen. 

 
Notér gerne datoerne for afmontering af 
vinteroverdækning og for beddingsopholdet i din 
kalender allerede nu. 
 
Bestyrelsen og koordinatorerne vil tilstræbe i så god 
tid som muligt at informere dig pr. e-mail om, 
hvornår der er brug for din hjælp til konkrete 
opgaver. 
 
Skur eller lokale søges 
 
Til opbevaring af gods til skibet er der brug for et 
tørt opbevaringssted, - også til vinteropbevaring af 
sejl, rundholter og løbende gods. 
 
Kender du til et sted i lokalområdet, så kontakt 
gerne Ulrik. 
 
 
Sejladser 2021. 
 

 
 
Det bliver jo ikke længere med røde sejl. Billedet her 
og på hjemmesiden vil blive skiftet, så snart 
anvendelige billeder bliver tilgængelige. 
 
Som du ved, blev alle åbne sejladser i 2020 aflyst,  

http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=1025
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=1032
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=1032
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men heldigvis (for økonomien, siger kassereren ) 
blev der gennemført lukkede sejladser, dels 
familietogter og dels et hold unge på et ”Uge 30 
togt” og Øresund på langs.  
 
Det var nu også heldigt for dem, der kom ud at 
sejle, og fordi EMANUEL blev vist i mange 
forskellige havne, undertiden sammen med andre 
sejlskibe på enesejlads.  
 
Aflysninger skete dels for at undgå Covid-19 smitte 
blandt primært ældre deltagere fra mange 
forskellige dele af landet (afstandskravene kunne 
ikke overholdes), dels fordi de stævner, der var 
forventet deltagelse i, alle blev aflyst.  
 
Vi ser mere optimistiske på 2021. 
 
De åbne togter som TS-pinsestævne, Folkemødet 
på Bornholm, Fyn Rundt, Øresund på Langs, 
forventes gennemført, ligesom der er planlagt et 
par lukkede togter. 
 
Mange medlemmer har i 2020 oparbejdet et 
større behov for at komme ud at sejle med 
EMANUEL, så hurtig tilmelding tilrådes. Det bliver 
tildeling af pladser efter ”først til mølle” med 
hensyntagen til bestemmelsen om, at 1/3 af 
pladserne er forbeholdt medlemmer, der ikke 
tidligere har deltaget i pågældende togt. 
 

 
 
Sejlplanen for 2021 finder du på hjemmesiden, - 
ligesom den er udsendt med dette nyhedsbrev. 
 
Som du kan se, er der ledige perioder til lige netop 
dit togt, som du kan reservere hos Sten Lykkebo. 
 
 
 

Vi tilstræber, at der i 2021 kan findes besætning til 
at sejle kortere togter, - dag/aften eller weekends. 
Der vil i givet fald blive sendt invitationer ud pr. e-
mail.  
 
De enkelte togtbeskrivelser for de åbne togter vil 
ligne dem fra 2020, bortset fra tidspunkter og 
steder. Togtbeskrivelserne fra 2020 bliver liggende 
på hjemmesiden som inspiration indtil 2021 senest i 
slutningen af januar vil blive lagt op.  
 
 
 
Foreningens økonomi. 
 
Det kunne, som annonceret i nyhedsbrev nr. 1/2020 
og efterfølgende e-mails, have gået så grueligt galt. 
 
Men det gjorde det heldigvis ikke. 
 

 
 
Henvendelserne til jer medlemmer om økonomisk 
hjælp tog trykket af. 42 medlemmer støttede med 
alt fra en halvtredser til fem tusinde kroner. Det blev 
til 31.640 kroner. 
Kassereren var målløs og bestyrelsen taknemlige 
over den store opbakning. Endnu engang TAK til jer, 
som bare gjorde det. 
 
Årets lukkede togter havde et uventet omfang. Det 
betød yderligere godt 60.000 gode kroner i kassen. 
 
Og da 5 medlemmer lånte foreningen 100.000 kr. til 
et ekstraordinært afdrag på banklånet, så var 
banken dels imødekommende ved at sætte de 
sædvanlige afdrag på 60.000 kr. i 2020 i bero, og ved 
at indgå en for foreningen fordelagtig aftale om 
afvikling af lånet over de næste 5 år. Nærmere om 
det på generalforsamlingen. 
 
Samlet set betyder det, at vi ved indgangen til 2021 
har overskud nok i kassen til at klare udgifterne, 
indtil medlemsindtægter og sejladsindtægterne går 
ind på kontoen. 
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Kontingentopkrævningen for 2021. 
 
Kontingentet er uændret: 
 

 
 
Kontingentopkrævning udsendes pr. e-mail medio 
januar 2021 med forfald pr. 1. februar 2021. 

 

 
 
PS. Fik jeg for resten nævnt, at det hjælper både foreningen og 
sparer kassereren for søvnløse nætter, hvis du betaler til 
tiden? 

 
Generalforsamling 2021 
 
Hvis Corona og Statsministeren vil det, så bliver 
der generalforsamling i Stubbekøbing: 
 

Lørdag den 27. marts 2021 
 

Indkaldelse med bilag og dagsorden vil blive 
udsendt pr. e-mail til alle medlemmer i slutningen 
af februar måned 2021. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Glædelig Jul og Godt Nytår. 
 
Vi ønsker dig, og dem du holder af, en Glædelig Jul 
og et Godt Nytår. 
 
I bestyrelsen ser vi frem til at møde dig i det nye  
år. 
 
 
 

 
 
 

De bedste sejlerhilsner fra 
 

Bestyrelsen 
 
 

 
 
 
’ 

 
Emanuel som Stenfisker nr. 10 
 

 

 

 


