
 
 

 

Nyhedsbrev april 2018 
Hej til alle ”Marilyn Annes Venner”– og til besætning og elever ombord 

 
”Havnens Dag – Vild med vand” i Struer – 09. juni 2018” 

Igen i år arrangerer de maritime foreninger omkring Struer i fællesskab ”Havnens 
Dag – Vil med vand” – et omfattende arrangement. Der arbejdes ihærdigt med at 
færdiggøre programmet. De maritime foreninger i Struer og nærmeste omegn er til 
stede med boder, der opstilles på havnen. Der sættes mange aktiviteter og 
oplevelser i gang.  Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, om Marilyn Anne ligger 
i havnen på dagen, men det er desværre næppe sandsynligt. Som jeg skrev sidste år, 
så er forårsprogrammet for Marilyn Anne gerne meget stramt, bl.a. med ophold på 
Ring-Andersens Skibsværft i Svendborg. 
Sidste år blev arrangementet velsignet med et fantastisk vejr. Må det samme blive 
tilfældet i år!  

Men uanset vejret, så bliver det 
en meget festlig dag i Struers maritime miljø. 

Sæt dagen af i kalenderen og mød op 
Så snart programmet er færdigt lægges det op på vores hjemmeside: 

http://www.marilyn-annes-venner.dk/marilyn-anne 
hold øje med den 

 
I ”Marilyn Annes Venner” glæder vi os til at se dig til ”Havnens Dag – Vil med vand”. I 

den anledning vil vi reklamere lidt for nogle veste, som kan købes for 450,- kr. –    

 
Begrænset antal. 

 
 

http://www.marilyn-annes-venner.dk/marilyn-anne


 
 
 

Foredraget med Christian Liebergreen: 
Torsdag d. 22. marts var der som tidligere annonceret foredrag med Christian 

Liebergreen om hans solosejlads jorden rundt i en 35-fods Sagitta sejlbåd. 
”Nordvestjysk Fjordkultur”, ”Struer Sejlklub” og ”Marilyn Annes Venner” 

samarbejdede med at arrangere. Det blev en fantastisk god aften. 
Christian Liebergreen fortalte levende og underholdende om sin fantastiske 

bedrift og viste spændende optagelser i videoer og billeder  
Jeg lovede i min annoncering af programmet, at det ville blive et brag af en aften. 

Det blev det. 
Mellem 160 og 170 tilhørere i Multisalen på Limfjordsskolen i Struer måtte flere 

gange trække på smilebåndet og overgive sig til den gode latter. Og de måtte 
nogle gange næsten holde vejret af spænding over beretningen fra en tur med 

mange strabadserende udfordringer. 
Alt sammen fortalt af en mand uden selvimponerethed.  

Drengene fra Marilyn Anne var naturligvis til stede. De havde hjulpet forud for 
foredraget med at stille borde og stole op – og de hjalp efter foredraget med at 

rydde det hele af vejen 
De var til god hjælp. 

 
 

 
Fuld opmærksomhed 

  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

GENERALFORSAMLING  
 

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 1. maj 2018 kl. 16.30-17.30 ombord. 
 
 Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Godkendelse af regnskab – samt fastsættelse af kontingent. 
 4. Indkomne forslag. 
 5.  Valg til bestyrelse: 
      Formand   Carsten Jensen på valg – modtager genvalg  
      Næstformand Kurt Møller Kristensen på valg – modtager genvalg  
      Sekretær  Emma Elgaard  
      Kasserer  Niels Peter Jepsen  
      Menigt medl. Susan P. Æbelø   
      Suppleant  Anders Røjbæk på valg 
      Suppleant  Sara P. Æbelø på valg  
      Revisor   Kirsten Marie Nielsen på valg 
 6.  Eventuelt 
 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4.   skal være bestyrelsen i hænde 
                      senest  én   uge  før generalforsamlingen. 
 
Sejltur med Marilyn Anne:  
I forbindelse med generalforsamlingen indbyder Marilyn Anne ”Vennerne” til en sejltur med 
skonnerten. Der bliver 2 ture med max. 20 personer pr. tur (begrænset af skibets godkendelse): 

 Kl. 14.30 til 16.30 – cirka-tider: 
•  1. sejlads max. 20 hoveder inkl. deltagere fra bestyrelsen 

o Et barn tæller 1 person uanset alder. 
 Kl. 16.30 til 17.30 – cirka-tider: 

o Generalforsamling – generalforsamlingen afholdes 
ombord. 

 Kl. 17.45 til 19.45 – cirka-tider: 
• 2. sejlads – samme regler som ved 1. sejlads 

Af hensyn til planlægning er det nødvendigt med tilmelding med angivelse af hvilken sejlads man 
ønsker at deltage i. 

Tilmelding til Niels Peter Jepsen pr. e-mail, brev eller telefon. Se adr. nederst i brevet. Da der kun 
er plads til begrænset antal er der tilmelding efter princippet: først til mølle… 

For bestyrelsen i Marilyn Annes Venner 

Carsten Jensen 

 

 



 

 
 
 
 
 

Tilmelding til sejlads d. 1. maj 2018 
senest 1. maj kl. 12.00  til: 

  

Kasserer Niels Peter Jepsen, 
 Baldersvej 6, 7600 Struer  
Mail: npjepsen@gmail.com 

 22 39 24 90 
 

Hvis du tilmelder dig ved e-mail, så husk endelig at opgive navn(e), 
adresse og telefonnummer 
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