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Generalforsamling 25/8-2021 Formandens beretning  

Hjertelig velkommen til alle, Vi måtte desværre udsætte generalforsamlingen med 
nogle uger pga af Corona, men nu lykkedes det. 
 
Vi startede sæsonen 2020 lidt trist da vi kun kunne sejle med 4 passagerer om bord 
pga. af Corona.  
Til gengæld fik vi  lavet en superflot 3-fløjet reklamefolder, og uddelt den i stort antal 

til alle lokale bureauer, hoteller, B&B, færgen etc. og vi kunne se på bookningerne, at 

det bar frugt. 

 

Vi udvidede også ”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.  

 
”Martha” har også været på et et par træningsture til Kammerslusen, hvor 
foreningen gav frokost til Bådgruppen. Tur/retur kan turen klares på ca 4 timer excl. 
frokost. 
 
Men som restriktionerne aftog kunne vi se, at vores salgstiltag begyndte at virke og da 
sæsonen var slut ca. 1 oktober havde vi sejlet 155 ture med 1321 passagerer og 
”Martha” har i sæsonen 2020 været på havet i 530 timer, hvilket svarer til 22 hele 
døgn. 
Vi brugte i alt for kr. 12.000 i brændstof, hvilket vil sige, at Martha kun forbruger for 23 
kroner diesel i timen. 
 
2020 var også året hvor vi fik sejlet hele gælden på kr 282.000 til værft, motorfabrik, 
Viking og Søfartsstyrelsen ned til et stort nul, og reduceret vores bankgæld fra kr. 
370.000 til kr. til 240.000 på trods af store udgifter til ny overdækning og skrue.  
 
Resultatet, før afbetaling af gæld, landede på kr. 212.000 og efter afbetaling af gælden 
landede vi på et lille plus på kr. 7.800, hvilket kan betragtes som meget tilfredsstillende. 
 
Vi har solgt 35 nye skibsaktier a´ kr. 1.000, som bringer os op på 153 aktie og 
sponsorbrevs-ejere.  
Pt.  har vi 229 betalende medlemmer mod 139 sidste år. 
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Vi har fået doneret en kraftig bådvogn, som blev tilpasset, så vi kan køre ”Martha” til 
Farmen i Sønderho, hvor den fik husly. Hele vinteren blev der gjort et kæmpe arbejde 
af bådgruppen for at få gjort ”Martha” helt skarp. Og midt i marts 2021 var ”Martha” 
klar og blev igen sat i vandet, flottere end nogensinde. 
 
Vinteren blev også brugt til at forberede forlængelsen af Svenskeren, hvor vi nu i 
2021 har finansieringen på plads og forlængelsen tegnet og godkendt. Vi har bestilt 
fundamentet hos Steelcon i Esbjerg og vi har netop accepteret et tilbud fra Styrup på 
nedspuling. Vi håber, vi kan påbegynde arbejdet i løbet af dette efterår.  
 
Jeg ved godt, at generalforsamlingen drejer sig om 2020, men jeg synes lige, jeg vil tage 
et par hovedpunkter fra 2021. 
I modsætning til 2020 kunne vi, efter råd fra Chris Gade, sejle med 8 passagerer fra 
sæsonstart. Og man kan vel ikke kalde det for en ”flyvende” start, men nærmest 
speedbådsagtig.  
De først 2 måneder lå omsætningen over 100% højere end 2020 og vi har indtil 
udgangen af juli sejlet ca kr. 163.000 ind hvilket er over 60% højere end samme periode 
sidste år. 
 
Vi har udvidet markedsføring via FB og lavet et supergodt samarbejde med 
Destination Vadehavet og Fanø Turistbureau, som begge har været formidable til at 
hjælpe.  
 
Vores fantastiske bådgruppe har haft forrygende travlt og består af  11 skippere og 10 
gaster. En kæmpe tak til jer alle.  
I må meget gerne lade jungletrommerne gå og fortælle, at vi godt kan bruge flere, eller 
henvende jer til os efter mødet 
 
Og som det nok er gået op for de fleste har ”Martha” sejlet til Sønderho 1 gang med 
held og anden gang lidt uheldigt. Vi nåede kun til Farmen, så sad vi der og pyntede til 
næste højvande. Heldigvis fik vi passagererne godt i land i Sønderho med hjælp af 

Sønderho redningsvæsen       
 

Til slut vil jeg gerne have lov at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. I har igennem 

hele forløbet vist, at man kan godt, selv hvor vi har haft mest travlt, det er til fulde 

Jeres fortjeneste, at vi er nået så langt som vi er med ”Martha”. 
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Med venlig hilsen 

Torben Korsgaard 

Formand 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


