
 
 

 
 

Nyhedsbrev august 2017 
Hej til alle ”Marilyn Annes Venner”– og til besætning og elever 

ombord 
 

Skoleårets afslutning - afmønstring 
Skoleåret 2016-17 blev afsluttet i Struer d. 22.juni-2017.  
Det foregik på dækket ombord under åben himmel med bespisning og taler. Det var 
et godt arrangement at være med til. Det bliver fra skibets side gjort på en karsk og 
usentimental måde – og værdigt. 
Tak til skipper, besætning, nuværende og tidligere elever for at få lov til at være 
med. Bestyrelsen for ”Marilyn Annes Venner” deltager med stor glæde ved den slags 
lejligheder. 
Tak til Mads Bendix, Sejlerbixen, for 2 store, smukke skibsklokker og til ?? for 
graveringen. Nogle fine sponsorater. 
De tre ansvarlige kommuner, Struer, Holstebro og Herning, kan fortsat uden 
forbehold bryste  sig  af dette skibs- og skoleprojekt. 
 
Folkeskolens afgangsprøver blev også i år afviklet med mange meget fine karakterer. 
Det er bare så dejligt. Man skal huske på, at eleverne går til prøverne på helt de 
samme vilkår som deres elevkolleger i folkeskolen på land – så her er foreningen atter 
med på en ”High Five” 

  
 

 
 
 

Generalforsamlingen 4. maj – 2017 
 Generalforsamlingen afholdtes atter engang ombord på Marilyn Anne – igen mellem 2 
sejladser for medlemmer af vores venneforening.  Stor tak for det til besætning og 
elever.  (Se resumé nederst)  



 
 
 

Årbogen 2016-17 
Årbogen lå færdig til udlevering til eleverne ved årsafslutningen. Det er igen, igen 
blevet en rigtig flot årbog med godt indhold og mange gode billeder. Eleverne har 
stort set leveret stoffet og de var naturligvis optagede af at få åbnet årbogen.   
Årbogen sendes ud i aug./sept. 2017 sammen med dette nyhedsbrev. 

Nyt fra skipper 
Skoleåret er startet med 8 nye elever, heraf 2 piger, og 7 fortsættere – alle på 9. 
eller 10. klassetrin. 
Der har været afholdt sikkerhedsøvelser til søs – Marilyn Anne var så heldig at låne 
en gammel redningsflåde fra Noatun af Thisted. 
I uge 34 sejler Marilyn Anne ud af Limfjorden. I dagene 1.-3. september deltager 
skibet i Tordenskjolddagene i Frederikshavn. 
Så går turen videre til Skagen med redningsstationenen der på programmet. 
I uge 37: 12.-15. sept. deltager Marilyn Anne i ”Limfjorden Rundt – 2017” 
Uge 39-41 går turen til Bornholm med ophold der. 
I efterårsferien – uge 42-43 – sendes eleverne hjem, mens skibet skal ligge i 
København og indgå i Tordenskjold-arrangement ved Tøjhusmuseet. 
 
 

LIMFJORDEN RUNDT 12.-15. sept. 2017: 
Se Programmet: http://limfjordenrundt.dk/program/  

 
2. etape sejles onsdag den 13. september 2017 fra Thisted til Struer.  Sejlads vest 
om Mors. 
 
Allerede tirsdag d. 12. september 2017 har vi brug for nogle, der vil give en hånd 
med at stille borde og stole op og til at dække bordene – og til en del praktisk 
arbejde med at gøre hallen hos Mads Bendix – SEJLERBIXEN - klar til den store 
fest. Opstillingen af bordene foregår i løbet af formiddagen fra 09.00 og forventes 
færdig ved middagstid. 
 
Onsdag d. 13. sept. 2017 har vi brug for hjælpere om aftenen til at servere. 
Aftenarrangementet er et samarbejde mellem ”Nordvestjysk Fjordkultur” og 
”Marilyn Annes Venner”. Det er rigtigt hyggeligt at deltage, at opleve den gode 
stemning mellem over 500 sejlere, der glæder sig til at få Struer Kommunes 
biksemad, blandt sejlerne den ”berømmede” - Jo, jo! 
 
Torsdag d. 14. september 2017 om formiddagen har vi brug for hjælpere til få 
læsset borde og stole m.m. 
 
 

http://limfjordenrundt.dk/program/
http://limfjordenrundt.dk/lrdk/pages/program/2014/thisted.php


 
 
 
 
TILMELDING  Til at hjælpe ved LIMFJORDEN RUNDT 
 

 Tirsdag d. 12. september  kl. 9.00 – ca. 12.00:…..………..……………(Skriv antal personer) 
Onsdag d. 13. september  kl. 18.00 – ca. midnat:    ………………...(Skriv antal personer) 
Torsdag d. 14. september kl. 08.30  -  ca. 11.00……….………………..(Skriv antal personer) 
Tilmelding venligst senest mandag  d. 05. september 2017 til:  
Emma Elgaard:  Tlf.: 97 85 20 40 / Mobil: 40 70 46 04 - kendy@post9.tele.dk 

Niels Peter Jepsen:                       Mobil: 22 39 24 90 – npjepsen@gmail.com 
  
Referat fra generalforsamling torsdag den 04.05.2017. 
Referent: Susan P Æbelø. 

1. Anders Røjbæk blev valgt til dirigent. 
2. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formand Carsten Jensen. 
3. Niels Peter Jepsen udleverede og gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 
Kontingentet fortsætter uændret i 2017.  

• Der kom et spørgsmål til medlemsantallet, som er på ca. 80 medlemmer. 
• Der blev spurgt til salget af Marilyn-vinen, vi får 5 kr. for hver solgt flaske. Pengene 

går til MAV. 
4. Der var ingen indkomne forslag. 
5. På valg var: Emma Elgaard, Niels Peter Jepsen, Susan P Æbelø, Anders Røjbæk og revisor 

Kirsten Marie Nielsen. Alle modtog genvalg.  
Der var nyvalg til en suppleant og her stillede Sara P. Æbelø op og blev valgt. 

6. Evt.:  
•  Toke kom med lidt info fra skibet.  

i. Der har været besøg fra Søfartsstyrelsen, de var vældig tilfredse med alt 
hvad de så. Bestyrelsen og visitationen var ligeledes tilfredse, med alt hvad 
de så. 

ii. Der er visiteret 5 -6 elever fra Struer, 7 fra Herning, 2 fra Holstebro og 1 fra 
Ikast – Brande. 

iii. Økonomien er meget fin, da alt over 12 elever er overskud. 
iv. Der er udbedret mange ting ombord i løbet af vinteren bl.a. er kabyssen 

renoveret, værkstedet er fornyet, maskinen har fået ny udstødning, der er 
kommet nyt navigations-system.   

v. På personale-fronten ser det rigtig godt ud, besætningen fungerer rigtig 
godt sammen. Christina er på barsel, hun forventes ikke tilbage. Christian 
der er ansat som sommermatros, regner man med at forlænge til en 
helårsstilling. 

vi. Til august kommer Mathilde, der er antropologi stud i pæd. fra København 
med. Hun skal være med i 3 mdr. og skrive projekt 

Bestyrelsen konstituerede sig mandag den 08.05.2017 kl. 19 i Fjordkulturens 
lokaler: 

Formand: Carsten Jensen, næstformd.: Kurt Møller Kristensen, 
kasserer: Niels Peter Jepsen, kasserer: Emma Elgaard 
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