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Nyhedsbrev august 2019  

Nyt navn – Foreningen Martha  

På en ekstraordinær generalforsamling i Ribe 11.6.2019 blev der valgt ny bestyrelse. Alle de nye bestyrelses-
medlemmer kommer fra Fanø. Den nye bestyrelse har besluttet, at Martha skal ligge i Nordby. Foreningen har fået 
nyt navn - Foreningen Martha - og ny hjemmeside www.marthasonderho.dk 

Arrangementer 

Martha deltog i Vild med Vand 15.7.2019 hvor omkring 150 gæster fik en sejltur. Samtidigt fik foreningen en del 
nye medlemmer på Fanø. 

 

150 gæster fik en prøvetur med Martha på Vild med Vand 

 

Søndag 18.8. deltog Martha i Varde Å dag. En kæmpeoplevelse på alle måder. Vi var 9 Skippere og gaster der 
stævnede ud fra lystbådehavnen kl 07:30 i dejligt vejr, men det varede lige til Tarphagebroen, så stod vandet ned i 
stænger. Men en smuk tur på åen på trods. Efter 4 timer sejlads landede vi ved Varde lystbådehavn og blev godt 
modtaget af de indfødte. Vi nåede en tur rundt på festpladsen mm. inden regnen satte en stopper for 
herlighederne, så allerede kl 14 satte vi kursen mod Nordby igen. I Ho bugt med en kraftig modvind fik vi afprøvet 

http://www.marthasonderho.dk/
https://www.vildmedvand.dk/sted/fanoe-lystbaadehavn/
http://www.vardeaadag.dk/da1
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vores ankerberedskab, da motoren gik i stå. Ankeret blev kastet og med Willys snilde fik vi skiftet over på 
reservetanken, luftet motoren ud og så var vi på vej igen. Godt gået af alle! Det viste sig senere at det var 
brændstofslangen fra hovedtanken der sugede luft. 

Fanø Strikkefestival tilbyder havnerundfart i Esbjerg Havn med Martha fredag 19.9. til søndag 22.9. Du kan købe 
billet her. Der sejles to ture om dagen. 

  

Du kan komme med på en dagtur eller du kan booke hele båden 

I sommeren 2019 kan du som medlem af Martha komme med på en tur f.eks. til Esbjerg havnerundfart eller en 
heldagstur til Ribe eller Varde. Dette gælder for allerede bookede ture og hvis der er plads. Foreningens ture 
annonceres i Nordby Lystbådehavn, i inforummet i Sønderho og på www.marthasonderho.dk 

Du kan også booke hele båden med skipper til en dagtur. Båden har plads til 12 personer plus besætning. 
Henvendelse Willy Morgenstern, telefon 2011 4273, e-mail info@marthasonderho.dk 

 

Bliv medlem af foreningen Martha 

Du kan blive medlem ved at overføre 200 kr til foreningens konto Regnr 9684, kontonummer 0000299502. 

Hvert medlemskab giver ret til at komme med på en af foreningens planlagte ture ture i 2019 for to personer, hvis 
plads haves. 

Allerede på skrivende tidspunkt er det lykkes at tegne XXXX medlemmer. 

 

Køb Aktiebreve 

Du kan støtte Foreningen Martha ved at købe et eller flere 
aktiebreve til 1000 kr. Vi har udstedt 100 aktiebreve som 
udbydes til salg i 2019. Hvert aktiebrev giver ret til at komme 
med på et ubegrænset antal ture i 2019 for to personer på 
planlagte ture og hvis plads haves. Kontakte Willy Morgenstern 
og reserver dine aktier. 

Siden salget blev åbnet på Vild med vand 15.6. er der solgt 70 
aktier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strikkefestival.dk/da/forside
https://www.strikkefestival.dk/da/booking-shop/oevrige-arrangementer
http://www.marthasonderho.dk/
mailto:info@marthasonderho.dk
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Bådgruppen efterlyser skippere og gaster 

Hvis du har Yachtskipper af 3. grad, med tilhørende sundhedsattest kan du blive Skipper på Martha, Hvis ikke, 
afholder vi kurser i løbet af vinteren. Eller har du erfaring eller bare lyst til at sejle med turister, skal vi nok sørge for 
at træne og uddanne dig på foreningens skippertræningssejladser. I efteråret bliver der afholdt et sørednings- og 
brandkursus i Esbjerg. 

Du er velkommen til at kontakte Torben Korsgaard på Tlf 28196212, korsgaard@fanonet.dk og aftale nærmere.  

Det er planen at Martha blandt meget andet også skal sejle Rutesejlads Sønderho-Ribe med turister i 2020, når 
sejlrenden til Sønderho er blevet uddybet. Men vi satser meget på at kunne sejle rigtig mange havnerundfarter i 
Esbjerg havn, hvor vi har fået tilladelse til at sejle i alle bassiner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde i bådgruppen 2. august 2019 

Bådgruppen består i skrivende stund af 9 skippere og 8 gaster: Torben Korsgaard, Dan G. Steffensen, Anders 
Bjerrum, Hans Christian Hansen (HC), Frede Andersen, Ole Bay, Søren Maagaard, Bjarne Kikholm (Ribe), Jeppe Tang 
(Ribe), Willy og Asta Morgenstern, Peter Salskov Olsen, Henrik Hessellund, Kurt Rindom, Klaus Kristensen, Per ”Plet” 
og Kai Kruppa. 

 

 

 

 

Hilsen fra bestyrelsen 

Willy Morgenstern (formand), Peter Michelsen (næstformand), John Loui Sørensen (kasserer), Torben Korsgaard 
(sikkerhedsansvarlig), Jens Peter Jensen og Asta Morgenstern (suppleant) 


