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Nyhedsbrev juli 2020 

 

Kære sponsorer, aktionærer, medlemmer  og besætning. 
 

”Martha” er midt i en forrygende sejlsæson - gælden er næsten halveret 

 

Vi har siden sidste nyhedsbrev, gradvist øget 
passagerantallet i maj til 6 og juni til 8, og nu i juli har vi 
sejlet med vores tilladte 12. Og det er gået forrygende. 
Hele juli måned har vi sejlet 2 ture om dagen, de fleste 
ture fully booked.  

De gode billetindtægter, sammen med en kæmpe 
opbakning fra jer medlemmer og aktieejere, har betydet, 
at halvdelen af den gæld vi arvede fra Ribe er betalt. Helt 
fantastisk. 

Ved udgangen af juli har vi i 2020 haft samlede indtægter 
på kr. 230.000 . Vi har haft udgifter på kr. 55.000, hvilket 
giver et driftsoverskud på fantastiske kr. 175.000, som vi 

har brugt til at høvle gælden af. 
 
Vi er meget taknemmelige for den varme modtagelse Martha 
har fået på Fanø. Vi har i denne sæson lavet sponsoraftaler for 
50,000 kr med RelyonNutec, Sol og Strand, Ambassaden og 
Nørre Nebel Sparekasse.  Vi har solgt skibsaktier og 
sponsorbreve for 130,000 kr. P.t.  har vi 139 medlemmer af 
foreningen. 

Vi har lavet en række ansøgninger til fonde og foreninger, om 
tilskud til vores anlægsbro ved Langelinie og en ny 
overdækning til ”Martha”. Vi har fået tilsagn fra LAG og 
afventer svar fra Friluftsrådet, Fanø Skibsrederforening og 
Nordby Søassurance Fond. 
 
Alt dette har ikke ladet sig gøre uden en kæmpe hjælp og opbakning fra en fantastisk Bådgruppe, som 
nu består nu af 11 skippere og 10 gaster og der har været brug for alle, hvor vi har sejlet to ture 
dagligt. Alle sejler på frivillig basis. Tusind tak til alle! 
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Vores bookingplatform Place2Book har virkelig vist sit værd og fungerer super godt, både foran og 
bagved disken. Vi får kun gode tilbagemeldinger, her et par pluk af de 5-stjernede anmeldelser som I 
kan se på vores hjemmeside: 

” Utrolig spændende tur omkring Esbjerg og Fanø havn, vi er klar til en tur mere snarest. Super skipper og gast, 
masser af fakta og gode historier. Kan varmt anbefales”. 

”Fantastisk tur. Man kommer meget tæt på sælerne. Børnene får lov at styre skibet. Og de tre ”unge mænd” der 
stod for turen var utroligt gæstfri, og fulde af information.” 

”Ganske enkelt en enestående oplevelse” 

Vi har desværre måttet opsige vores samarbejde med Fanø Sparekasse da det ikke var muligt at få en 
aftale på plads, der var mere gunstig for vores forening. I stedet har vi nu Nørre Nebel Sparekasse som 
vores partner, de kunne tilbyde os væsentlig bedre vilkår, og ovenikøbet lavede de en sponsoraftale 
med os.  

På den velbesøgte generalforsamling den 29. juli, 
blev der valgt en ny bestyrelse som nu består af: 
Torben Korsgaard (formand), Peter Salskov Olsen 
(næstformand), Hans Christian Hansen (kasserer), 
Anette Rindom (sekretær) og Edith Rudbeck. 
Suppleanter blev Dan Grønbeck Steffensen og Willy 
Morgenstern. Willy blev ved samme lejlighed 
udnævnt til æresmedlem som tak for det store 
arbejde han har gjort for at få Martha hjem til Fanø. 

 

Torben Korsgaard,  

Formand og Skipper 
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