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Nytårsbrev fra Foreningen Martha 

Kære Medlemmer, Sponsorer, Besætning og Samarbejdspartnere. 

I ønskes alle godt nytår med håbet om, at alle får et lykkebringende 2020, især ønsker vi et godt 

”Marthaår”, hvor Vadehavet bliver sejlet tyndt med turister, medlemmer og sponsorer. 

Og så et par ord om hvordan det er gået M/S Martha og Foreningen siden sidst. 

Bestyrelse. 

Ved generalforsamlingen den 16/10 blev der valgt ny bestyrelsen bestående af: 

• Willy Morgenstern, Formand 

• Torben Korsgaard, Næstformand 

• Hans Christian Hansen (HC), Kasserer 

• Peter Salskov Olsen, Markedsføring 

• Jens Peter Jensen, Sekretær 

o Asta Morgenstern, Suppleant 

o Brian Lønne, Suppleant 

Anders Bjerrum fortsætter velvilligt som WEB Master og 

Fundraiser. 

Økonomi.  

Der skal ikke herske tvivl om, at Foreningen stadig har en presset økonomi, men der er bestemt lys 

forude.  

HC har nu overblikket, og som supplement til HC har revisor Hans Thomsen, velvilligt sponseret 

bogføringen, Tusind tak til Hans. 

Med hjælp fra 80 nye medlemskaber, 108 aktieejere og en række erhvervssponsorer, og indtægter fra 

passagersejladser, har vi i 2019 haft indtægter i størrelsesorden kr. 240.000.  
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Vi takker Super Brugsen, DANIBO, Cafe Danmark, Lægehuset, og Sundhedshuset for deres store 

støtte. 

For 2020 har vi allerede tilsagn om sponsorstøtte i størrelsesorden 25.000 og vi håber selvfølgelig på 

endnu mere. Vi vil bede alle jer medlemmer om fortsat at udbrede kendskabet til M/S Martha og 

mulighederne for at støtte dette fantastiske projekt. 

Vi har i alt afbetalt 109.000 på vores gæld og haft nogle møder med vore kreditorer bla. C.J. Skibs- og 

Bådebyggeri og Nordsabb, hvor vi har lavet nogle gode aftaler. 

M/S Martha 

Det er ikke kun på den økonomiske front vi har fået opbakning, for skal Martha på havet så meget 

som muligt, har vi brug for besætninger – og det har vi fået.  22 Skippere og Gaster er nu tilknyttet 

Martha på frivillig basis, alle med de nødvendige papirer og træning. Helt fantastisk. 

I Bestyrelsen blev det tidligt besluttet at 2019 skulle betragtes som et ”fumleår” hvor der skulle 

fokuseres på Marthas godkendelser, besætning og besætningstræning, og det har vi så gjort til fulde. 

På nær nogle få, har alle gennemgået sejladstræning, 

og venter nu blot på at sejlsæsonen kan komme i gang.  

RelyonNutec har sponsoreret sikkerhedskursus for alle 

besætningsmedlemmer, som finder sted midt i januar. 

For dette takker vi ydmygt. 

Under strikkefestivalen havde vi lavet aftale med 

Christel og Jørgen om en havnerundfart hver dag. Vi 

var kommet lidt sent i gang med markedsføringen, 

men vi synes selv det var en succes. Det samme tror vi 

også vores strikkende passagerer syntes.  

Vi har allerede lavet aftale for 2020 hvor vi vil markedsføre turene som Strikke Cruises 😊 

Også i efterårsferien sejlede vi mange ture, hvor vi lagde Martha hen på Langelinie, hun gør sig altså 

meget bedre der, end i Lystbådehavnen. 

Planer for foråret 

Vi har haft møde med Fanø kommune v/borgmester Sofie Valbjørn og Kommunaldirektør Vibeke 

Kinch. 

Vi fremlagde bla. vores planer for placering af en flydebro ved Langelinie, se plantegning.  
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Vores ide blev godt modtaget, da FK var overbevist om, 

at det vil skabe mere aktivitet langs Langelinie. Vi 

undersøger forsikringsforholdene, således at tilladelsen 

kan gives af FK. 

Vi har i den forbindelse søgt om midler fra LAG til dette 

projekt. Ved overdragelsen af Martha fra Ribe ”arvede” vi 

også en flydebro med landgangstrappe der pt ligger ved 

Kammerslusen. Nordby Renovation har sponsoreret 

optagning og transport af broen til Fanø. Tusind tak til 

Arne og Kaj. 

Tanken er, at får vi midler fra LAG vil vi modificere den så den passer bedre til brug ved Langelinie.  

Ved samme møde forelagde vi vores ønske om at få etableret landstrøm langs Langelinie, også dette 

forslag blev modtaget med velvilje, og vi vil fremsende en projektbeskrivelse i samarbejde med 

Sejlklubben og Rebekka. 

Vi blev også af FK gjort opmærksom på en pulje af Frie Kulturmidler som Martha kan ansøge. Det er vi 

i færd med og vi vil øremærke evt. tilskud til Markedsføring herunder annoncering og 

bannerreklamer. 

Det var alt for denne gang.  

Bestyrelsen takker for den fantastiske opbakning til Foreningen Martha og vi ser frem til den første 

”rigtige” sæson. 

 

De bedste hilsner og ønsket om et godt Nytår 

Bestyrelsen 


