Generalforsamling den 4/5 2022 Formandens beretning.
Hjertelig velkommen til jer alle.
Som I har bemærket, er generalforsamlingen flyttet frem til maj måned. Bestyrelsen
synes, det er for længe at vente til august.
2021 var ”Marthas” 2. hele sæson, og vores fantastiske besætninger havde forrygende travlt.
Vi sejlede 183 ture mod 155 året før og har glædet 1.737 passagerer mod 1.321 året før, det er en
stigning på hele 30%.
Det var gennemsnitligt 9,5 passagerer pr/tur mod 8,5 sidste år.
Det, der betyder allermest er dog, at ”Martha” i 2021, på trods af Corona – eller måske på grund af,
har sejlet 281.000 kr. ind mod 210.000 kr. i 2020, en stigning på næsten 35%.
Det endelige resultat for året blev et plus på 94.000 kr. efter nedbringelsen af gælden, som nu ”kun”
er på 127.000. mod kr. 263.000 året før.
Kassereren vil gennemgå regnskabet mere i detaljer under næste punkt.
TUSIND TAK til besætning og bestyrelse, for det kæmpe arbejde der er blevet udført for at opnå et så
fint resultat.
Som tak for besætningens indsats, sejlede vi i september til Ho, hvor Foreningen var vært ved en lille
frokost og en enkelt genstand på Ho Kro. Vi nåede lige at komme ombord igen inden tidevandet
overskyllede broen.
Ved udgangen af 2021 var vi 21 besætningsmedlemmer, og i dette forår er det lykkedes, os at
rekruttere 4 mere, så vi i talende stund er 13 skippere og 12 gaster. Vi har indkøbt sømandstrøjer med
logo til besætningen, så vi kan være pænt ens klædt på under sejladserne.
Desværre har vi haft nogle ekstraordinære udgifter til reparationer: el-system, ny skrue, skrueaksel og
stævnrør. Det positive er, at vi efter udskiftningen har fået en mere vibrations - og støjsvag båd. I alt
ca. 50.000 kr.
Vi har også haft nogle planlagte udgifter, nemlig til ny sommeroverdækning, og den er bare SÅ flot og
brugbar. Vinduerne er blevet forhøjede, så man nu har et godt udsyn også opad mod de høje
seværdigheder, når vi sejler havnerundfart. Det har også givet meget mere lys.
Vi besluttede desuden at investere i en vinteroverdækning, så Martha er godt beskyttet vinteren over.
Vi har fået en aftale med beredskabet om, at overdækningerne kan ligge i deres opvarmede hal uden
for sæsonen. Begge overdækninger beløb sig til ca. 65.000 kr.
1

Bestyrelsen har arbejdet målrettet mod forlængelsen af ”svenskeren”, og fra forskellige fonde fik vi en
samlet støtte på ca. 450.000 kr.
Lokalplanerne med diverse ændringer, gav alle tilladelse til, at broen måtte forlænges 15m ud til
sejlrenden. Efter at vores projekt var blevet godkendt i ENT udvalget, bestilte vi i god tro materialer til
fundamentet.
Da vi var klar til nedspuling, kom der i efteråret en mail fra kommunen, at vi skulle huske, at ansøge
om byggetilladelse. Dette kom som noget af en overraskelse, da vi havde haft adskillige møder med
kommunen og intet var blevet nævnt om dette.
Vi antog dog, at det var en formsag, så vi lavede en ansøgning.
Ansøgningen endte igen hos Kystdirektoratet, som sendte den i ny høring, hvilket forsinkede projektet
voldsomt. Først i februar i år, fik vi den endelige tilladelse, og vi afventer nu nedspulingen som er
planlagt til uge 20. Indvielse forventes ca. midt juni.
Egetræet, som er bestilt også til levering i uge 20, er blevet dobbelt så dyrt som budgetteret, pga af
forsinkelsen. Derfor var det nødvendigt at sende en anmodning om støtte ud til lokale firmaer og
vores medlemmer. Det gav pote, og i talende stund har vi modtaget ca. kr. 40.000, som dækker den
ekstra udgift. Fantastisk med sådan en opbakning.
Vi har fået nye navneskilte i teaktræ, og vi har tilladt os at ændre hjemhavnen fra ”Sønderho” til
”Fanø”. Foreningen er selvfølgelig stadig hjemmehørende i Sønderho.
Bestyrelsen har udnævnt Vibeke Schøtt fra Sønderho og Bent Kromann fra Esbjerg til Æresmedlemmer af Foreningen. Begge gjorde de en stor indsats for at få Martha renoveret og sat i søen.
Vi nåede også 1½ gang til Sønderho. Den halve gang nåede vi kun til indsejlingen til den nye rende,
hvor vi satte os på grund. Vi fik fantastisk hjælp af Sønderho Redningsvæsen, til at få passagererne i
land i Sønderho. Alle tog oplevelsen med højt humør, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger
fra passagererne. Skipper og Gast blev selvfølgelig ombord på ”den synkende skude” til næste
højvande som var kl. 02.30, om natten. Vi fandt ud af, at børneredningsveste er glimrende
hovedpuder.
PS. Vi ankom til vores hjem kl. 05.15 meget forfrosne og våde.
Der har også været mange andre sjove oplevelser, bla. sejlede vi i strålende vejr med TV2Fri, som
optog næste sæson af ”Ja for Fanø”. Aldrig før har ”Martha” været så flot dækket op med hvide duge,
sølvbestik til 12 og 3 slags glas til hver kuvert.
Da vi ikke havde mulighed for at holde sidste års julefrokost for besætningen, mødes vi i stedet til
grillfest på lørdag, med bestyrelsesmedlemmer, besætning, æresmedlemmer, mange med pårørende.
Foreningen giver mad, drikkevarer betaler vi selv.
Medlemstallet er til nu steget til 168.
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Under det royale besøg på Fanø, blev Foreningen Martha, v/formanden, inviteret til frokost med
dronningen på Fanø Krogaard. Formanden var så privilegeret at få Dronningen til bords. Hun kunne
godt lide sømandshistorierne
Til orientering er vi kommet godt fra land her i 2022, og har sejlet mange gode ture allerede. Igen i år
har udspredning af aske fyldt meget, og vi har fået mange flotte tilbagemeldinger fra de pårørende.
Til slut vil jeg gerne have lov at takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Igennem hele
året, havde vi forrygende travlt og nået rigtig meget og kommet langt med ”Martha” og ”Svenskeren”.
Hermed giver jeg ordet til dirigenten.

Med venlig hilsen
Torben Korsgaard
Formand
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