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Nyhedsbrev oktober 2020 

 

Kære sponsorer, aktionærer, medlemmer og besætning. 
 

Så er ”Marthas” første hele sæson slut. 
OG - Det er svært at få armene ned. På trods af en svær start med 

Corona med nedsat passagerantal, kan vi se tilbage og konstatere, at 

sæsonen har været en kæmpe succes, som vi ser på med stor 

ydmyghed.  

Succesen kan vi først 

og fremmest takke 

vores bådgruppe for. 

Den har evnet, at tage imod de utallige udfordringer og 

hurtige løsninger, som er svære at undgå, når vi har sejlet 

så meget og hvor vi alle, endnu er frivillige ”amatører”. 

FANTASTISK.  

Bådgruppen består nu af 11 skippere og 10 gaster, og der 

har været brug for alle, nu hvor vi ofte har sejlet to ture 

dagligt. De mange sømil er sejlet uden væsentlige skader 

på ”Martha” 😊 

Som det kan ses af sejladsopgørelsen, var der meget stille (dødt) i sæsonens første måneder, men så fik vi 

rigtig gang i markedsføringen og Corona lettede lidt, så det begyndte at gå rigtigt stærkt.  

Vi har i år sejlet 155 ture med 1321 passagerer og ”Martha” har i 

sæsonen 2020 været på havet i 530 timer, hvilket svarer til 22 

hele døgn. 😊 

Endnu engang TUSIND TAK til alle, og tak for et super samarbejde 

i Bestyrelsen.😊  

Lidt om økonomien år til dato.  

Vi har indsejlet kr. 223.000, modtaget sponsorater for kr. 54.000, solgt aktier for kr. 42.000  og modtaget kr. 

30.000 i kontingenter. Og så har vi har solgt jollen ”Asta” for 32.000.  

I alt indtægter på kr. 381.000. 

Udgifterne får vi først et fuldt overblik over ved udgangen af året. Men den samlede indtjening ser rigtigt 

god ud.  

Vi har sejlet vores gæld til værft, motorfabrik og Søfartsstyrelsen ned til et stort nul, og reduceret vores 

bankgæld fra kr. 370.000 til kr. 240.000 i skrivende stund. Simpelthen fantastisk. 

 

Antal sejladser Antal passagererGennemsnit

april 2 6 3,0

maj 9 29 3,2

juni 12 51 4,3

juli 44 399 9,1

august 45 491 10,9

september 33 271 8,2

oktober 10 74 7,4

Total 155 1321 8,5
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Vi har haft mange store 

oplevelser over sæsonen, 

ikke mindst da vi som de 

første, observerede 9 

delfiner i Grådybet, og på 

samme tid begyndte der 

at dukke havørne op på 

Langli. På en enkelt tur 

blev der observeret seks af de kæmpestore fugle. På gode 

dage har der ligget op mod 150 sæler på ”Grisen”. 

Vi har udvidet ”Marthas” sejladstilladelse så vi nu kan sejle fra 15. marts til udgangen af uge 42, så vi kan vi 

få en tidlig faldende påske og efterårsferien med i kalenderen.  

Den 29. august fik ”Marthas” skipper et opkald fra en motorbåd, der lå med motorstop i Loen ved 

udadgående strøm. Båden havde set ”Martha”  sejle ind mod Fanø. Efter ”Martha” havde sat sine 12 gæster 

af ved Langelinie, blev kursen sat mod havaristen som blev taget på slæb til Fanø.  

Flot indsats fra ”Martha”. 

I september havde vi en sejlads med Berlinske Rejsemagasin 

som har lavet en flot artikel om ”Martha”, dens historie, 

besætning og  ture i Vadehavet. Artiklen blev bragt søndag 

den 11. oktober og kan ses på Foreningens hjemmeside.  

Nichen ”Askespredning”, har været bedre end forventet, de 

pårørende har haft en god oplevelse, selvom anledningen er 

trist. Efterfølgende får de pårørende udleveret et udsnit af 

søkortet med markering af, hvor urnen er blevet sænket i 

havet. 

Bestyrelsen arbejder stadig på at gøre ”Martha” mere synlig og vi har præsenteret en løsning for 

kommunen, hvor Svenskeren forlænges med ca. 15 m og en rende oprenses mod Svenskeren. Vi er i gang 

med at projektere broen og lave ansøgningsgrundlaget til kommunen og Kystdirektoratet. Vi har foreløbig 

fået tilsagn fra LAG og Lauritzenfonden på kr. 110.000 som bringer os godt på vej og vi har flere ansøgninger 

i støbeskeen.  

Vi har fået doneret en kraftig bådvogn, som skal tilpasses så vi kan 

køre ”Martha” til Farmen i Sønderho hvor den få kan få husly for 

vinteren i en af Farmens haller. Her kan vi få båden renoveret til 

den nye sæson under helt optimale forhold.  

I september sejlede vi, i fantastisk vejr, 2 ture til Kammerslusen 

med bådgruppen og inviterede gæster, hvor Foreningen 

beværtede med frokost på Restaurant Kammerslusen.  
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Til slut skal vi præciseres mulighederne for jer som støtter Foreningen Martha: 

 

Vi kan se der er en del af jer som ikke nåede at sejle i denne sæson, derfor vil vi tilbyde en forlængelse frem 

til 30. maj 2021.  

Det var alt for denne gang, endnu engang tak til alle der har støttet op om Foreningen Martha af Sønderho. 

 

Med venlig hilsen, på Foreningens vegne 

Torben Korsgaard,  

Formand og Skipper 
  

“Martha” i Festtøj med “Pudedrengene”  i 

baggrunden på deres årlige udflugt til Søjorden 

Vi har fået taget mål til en ny 

overdækning som vil blive lavet i løbet 

af vinteren, så ”Martha” kan blive rigtig 

fin i tøjet til næste sæson. Hans Å/Vase 

fra Esbjerg har lovet at give os en god 

pris. 

Medlem af Foreningen:  

Kr. 200/år for en husstand. 

Medlemskabet giver mulighed for 

en sejlads for 2 personer i 

sæsonen. Dette gælder ved 

opsatte ture og ved ledige pladser. 

 

Skibsaktieejer:  

Kr. 1.000/aktie. Hver Skibsaktie er incl. 

medlemskab og sejlads for 6 personer i 

tegningsåret, på opsatte ture og ved 

ledige pladser. Medlemskab skal 

efterfølgende fornys hvert år. 

 

Sponsorer:  

Minimum kr. 5.000. Et sponsorat er incl. 

medlemskab og rådighed over ”Martha” 

med besætning for 12 personer på op til 

3 timers i varighed i tegningsåret. 

Medlemskab skal efterfølgende fornys 

hvert år. 
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