Program for TS-medlemsmøde i København lørdag d. 7/3. – søndag d. 8/3. 2015
Lørdag d. 7/3. 2015

Kl. 11.00 – 12.00:
Indskrivning & rundvisning på GEORG STAGE.
Kl. 12.00 – 12.45:
Frokost på GEORG STAGE

Kl. 13.00 – 17.30:
Omdannelse af privatejet fartøj til
foreningsskib
Hvordan gøres dette i praksis?
Oplæg og vidensdeling ved Arne Gotved og
Christopher Dam, fra Skibslaget GASEN, der vil
anskueliggøre GASENS foryngelseskur og
berette om forløbet fra A-Z, administrativt,
juridisk og praktisk.
Herefter suppleres med erfaringer fra Karsten
Heide og Jesper Funder BONA GRATIA, der har
ændret ejerforhold fra kompagniskib
(partsrederi) til foreningsskib.
Fordele / ulemper ved Foreningsskib
Herunder også momsfritagelsesregler, afgift til
skibsregister m.v. v/Ole Vistrup, medlem i
Foreningen ANNA ELISE
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Lørdag d. 7/3. 2015 (fortsat)
Kl. 13.00 – 17.30 (fortsat):
Oprettelse af gastebørs og rekruttering af
unge sejlere
v. Simon Wozniak, Kvartermester på GEORG
STAGE, Sara Deleuran, Skive Produktionsskole
og Annette Dres, LOTTE BRINCH
Hvordan skabes
 et miljø, så unge – også økonomisk - har
lyst og mulighed for at sejle med gamle
fartøjer?
 et netværk, så unge gaster kan sejle
med på togter / bliver tilknyttet TSfartøjer?
 en støtteforening omkring et privatejet
fartøj?
 et forum, hvor skibsredere, der ønsker
at stifte et skibslag / en støtteforening,
kan finde interessenter med henblik på
at danne en forening?
 aktiviteter, så unge synes, det er
attraktivt at deltage i træf, fx
pinsestævner
Hvordan kan aftaler knyttes uden de store
administrative dikkedarer?
Øvelses- og træningssejlads i uge 26, Skibsdage
ved Vestkysten uge 26, Skibsdage på Fejø uge 28,
Fyn Rundt og Øhavet Rundt uge 30,
Sundtoldsmarked i Helsingør, Limfjorden Rundt
uge 37 og mange lokale og regionale stævner
bør tænkes ind.
Kl. 13.00 – 17.30 (fortsat):
Pinsestævne i Lemvig 2015 og
Vesterhavscruise
Sejladsplanlægning v. Karsten Heide, herunder
udvidet frihavnsordning i visse TS-havne på
ruten mod Lemvig.
Er der basis for at fartøjer slår følge, hvordan
organiseres og koordineres dette?
Knud Jensen fra THILDE vil fortælle om
Vesterhavs-cruise, der ligger i forlængelse af
pinsestævnet.
Herefter en gåtur på ca. 25 min. Hvis interesse,
kan man slå et slag gennem Christiania, der
ligger på ruten.

Læs mere her: http://www.thilde-holbæk.dk/side.asp?Id=209503
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Lørdag d. 7/3. 2015 (fortsat)
Kl. 18.30:
Aftensmad på Christianshavns Døttreskole,
Dronningensgade 67, 1420 Kbh. K
Efter spisning orientering fra bestyrelsen, bl.a.
om den nye forsikringsaftale.
Du kan læse aftalen her:
http://ts-skib.dk/fartoejer/forsikring.html
Idéer og spørgsmål fra medlemmerne
behandles. Der er bl.a. interesse i at høre om
kommerciel fragtsejlads på fritidsfartøjer, hvad
siger lovgivningen?

Søndag d. 8/3. 2015

Søndag d. 8/3. 2015

Kl. 8.00 – 9.00:
Morgenmad på Restaurant Fyrtøjet, Nyhavn 11
(”solsiden”)

Kl. 9.00 – 11.30:
Rundtur i Nyhavns Museums- og
Veteranskibshavn
 Frilandsmuseet giver rundvisning på
fyrskib GEDSER REV
 Erling Grün fortæller om
restaureringsplaner for ANNA MØLLER
 Lars Meinild fortæller om
Kattegatbåden ALTAIR, som skal
færdigbygges i Nyhavn
 SVALAN er i gang med at lave ny
mesan, bom, topmast og bovspryd
 Overstyrmand Helle Barner viser rundt
i sejlmagerværkstedet A. Hansens Eftf.
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Parkering og transportmuligheder:
GEORG STAGE ligger til kaj ved Forsvarets område
på Holmen. Adresse: P. Løwenørns Vej 1439
København K. Der er gratis parkering på området.
Offentlig Transport:
Bus 9A - Stoppested ved Fabrikmestervej.
Vandbus 902 - Stoppested Holmen Nord.
Find sejlplan her
Metro - Stoppested Christianshavn, skift
til bus 9A til stoppested Fabrikmestervej.
Find køreplan her

Tilmelding, pris og betaling:
Du tilmelder dig senest søndag den 1. marts
2015 på TS-hjemmesiden her:
http://www.ts-skib.dk/?id=49
Deltagerprisen forudbetales samtidig med
tilmeldingen til TS´ konto i Danske Bank:
Reg.nr. 1551 Kontonr. 000 937 4140
Deltagerpris:
For TS-medlemmer
For Ikke-medlemmer

kr. 200,kr. 400,-

Du kan vælge at melde dig ind i TS her:

http://www.ts-skib.dk/medlemskab/indmeldelse.html

I deltagerprisen er inkluderet alle måltider.
Drikkevarer købes særskilt.
Overnatningsmuligheder på fartøjer i
Nyhavn i forbindelse med TS-medlemsmødet:
Kontakt Jørgen Krumbæk WOTAN
Mobil 4011 9649
eller
Jes Leen Schmidt SCHAHERAZADE (DONNA
WOOD er solgt)
Mobil 3117 9016 / 3296 9016 (kan først
kontaktes d. 17/2)
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