
Referat af Svendborg Travaljelaugs generalforsamling d. 19.03.2023 

Tilstede var: PeterBrus, Søren Hasselbalch, Carsten Pedersen, Torben Poulsen, Anders Houlberg, 

Klavs Egelund, Carsten Eltang, Jens Kock, Jan ”Jay” Jensen, Bent Kirkeløkke, Jens Nielsen (Canada), 

Finn Nielsen, Jørgen Frederiksen. 

 

Ad. 1.  Bent Kirkeløkke valgtes til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen 

var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

Ad. 2.  PeterBrus valgtes til referent. 

Ad. 3. Formandens beretning on det foregående år, 2022 : 

2022 startede med en trist ting. Æresmedlem, medstifter af lauget og en 

af laugets spillemænd Bent Rasmussen døde og blev bisat d.14 januar – 

lad os skåle en sidste gang og mindes Bent.  

Vi skålede civiliseret i et glas rom og sendte Bent en tanke. 

Foråret gik energisk i gang med planlægning af TS-pinsetræf i Korsør, evt 

medvirken i ”Fyn rundt. ”travaljeregatta i København, jolleregatta her i 

byen, men sammen med forårsfesten der blev coronaramt måtte de 

andre gode initiativer et efter et aflyses pga. udsættelser, men 

væsentligst manglende tilslutning. 

Citat fra ”Travaljenyt 19.06” : Vi har ikke FF eller andre lignende, eller helbred og 

fysik til så meget som før, men vi har hinanden og en dejlig jolle at passe på, og mon 

dog ikke vi kan få en fest og en god hverdag ud af det. 

Det kunne vi – også det år !!! 

Alle de der aflysninger gav så plads til andre begivenheder. Efter 3 Maj 

med søsætning, lak og maling til broer og huse og installationer, rambla 

opsætning (med nyt råsejl ), Caroline Svane`s  tiloversblevne bom som 

balancebom, velkomstsang fra carsten Eltang og go mad og musik på 

pladsen, tog Søren de første pumpevagter i Mudderhullet, og Thea flød 

flot ! 



Vi var maritim kulisse ved ”Den store parade” under landsstævnet, hvor 

Thea & besætning så godt ud og hujede og klappede af de tusinder der 

gik fra midtbyen til stævnepladsen. 

Efter det kom traileren på sommerferie bag lagunen. 

Niels Fog og jeg havde i øvrigt en lang palaver med en inferiør advokat fra 

Odense der på en klients vegne stævnede os for misbrug af et foto – vi fik 

handlet bøden ned fra 4.000,- til 1.000,- 

MCD ryddede ud i pakhuset, og vi fik klunset nogen go`e stole og et par 

kasser med riggerguf. 

Vi fik en adresse sammen med ramblaen og smakkelauget: Kullingade 13 

C . 

Planlægningen af starten til en tradition ”Fest på broen” gik i gang, hvor vi 

inviterer alle foreninger og fartøjer omkring Mudderhullet til at fejre 

træskibsbroen med en ordentlig fest. Mad & drikke -  telte med grill og 

kaffe og vin og vand – ramblaen med rebslåning, ”sømandens hjælpende 

hånd, og almulig spas – præsentation af foreningerne og fartøjerne – 

musik m. jazz, mor har fri & favoritorkestret, og flag over mastetoppene. 

Det voksede og blev en ordentlig god dag !!! som vi gentager i år (d. 12 

aug ) 

Æbleræset gav os licens til mad & drikke på jollebroen – så det gav vi os i 

kast med og fik en hyggelig frokost i pakhuset efterfølgende. 

Sammen med lystmuseet kom vi på land, og hør lige her: 

DET HELE er blevet dokumenteret med text og billeder af vores stabile og 

hårdtarbejdende web-master Niels Fog der troligt lægger fotos og 

referater op på hjemmesiden: svendborgtravaljelaug.dk – tjek den ind 

imellem og nyd det fornemme arbejde. 

 med en efterårs rundtur for John Arly og hans selskab af maritime typer 

og en øl&bitter i skuret, lakkede året hen mod den totalt hyggelige tid her 



i No. 13 til årets julefrokost, endnu en herlig stund i Travaljelaugets favn, 

hvor et par udmærkede roture tillige skærpede laugets profil. 

året således erindret…………..Peterbrus / oldermand  

Ad.4.  Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Søren fremlagde et fyldestgørende regnskab, der efter underskrifter og 

en tur forbi Tranbjerg blev godkendt med applaus. 

Ad.5.  alle medlemmer på valg, Torben Poulsen, Søren Hasselbalch og 

Anders Houlberg  suppleant Klavs Egelund blev genvalgt med applaus !! 

Ad.6. Til revisor genvalgtes revisor Tranberg. 

Ad.7.  Laugets årlige kontingent er fortsat kr. 300,- 

Ad. 8. Der var indkommet 2 forslag til generalforsamlingen: 

Forslag nr. 1 : Jeg foreslår at § 7 i det interne reglement  

§ 7 Montering af påhængsmotor – eller forsøg herpå – er på det strengeste forbudt og vil mindst medføre en 

betragtelig mulkt. 

stryges af reglementet. 

 Mvh. Oldermanden, Peterbrus 

Efter diskussion blev forslaget vedtaget. 

Forslag nr. 2 : 

Uagtet at det ikke er på skrift nogen steder, er der en tilsyneladende 

fælles forståelse af at medlemmer af lauget udgøres af hankønnede 

væsener. 

Jeg foreslår at lauget fra d.d kan optage nye medlemmer uagtet deres 

race, køn eller sexuelle orientering. 

Med venlige hilsener, PeterBrus 

--- også dette forslag gav anledning til diskussion, men blev ligesom det 

første vedtaget eenstemmigt. 



Ad.. eventuelt:  punktet afstedkom en del palaver og indlæg, men ingen 

der var relevante i generalforsamlingsregi, så med applaus til dirigenten, 

og alle de øvrige medvirkende kunne vi afslutte årets generalforsamling i 

”Svendborg Travaljelaug”.  

Herefter gik vi i køkkenet, og kl. 17.00 kunne vi byde velkommen til 

ledsagere og gå i gang med generalforsamlingens menu: GT, grillet lax 

med små kartofler, hollandaise sauce og salat, dertil øl, vin og vand ad.lib. 

og en ordentlig hyggelig aften i No. 13. 

Således erindret.  PeterBrus. 


