Den Selvejende Institution Castor af Bogense
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 29. marts 2017.

2016 har været et spændende år at arbejde med Castor af Bogense, såvel som de tidligere år med
alle dets udfordringer og ikke mindst glæder ved at nyde Castor liggende i Bogense gml. Havn og
se hende sejle ud og ind af havnemundingen samt majestætisk sejle i farvandet nord for Bogense.
Skibets tilstand er i det vi kan kalde acceptabel god stand, og dette kan vi blandt andet takke
Årøsund værft og ikke mindst Bundholdet for. De yder en stor indsats med deres faglighed og
deres iver og interesse.
Besætningen er også med til at holde damen i god stand. Vi har således været forskånet for større
uheld i det forgangne år.
Dog er der som altid med ældre damer, almindelig vedligehold og udskiftninger af slidte dele.
Værftbesøget er ikke helt overstået endnu men der er skiftet planker, røstjern og
udstødningsrøret/skorstenen er tæret igennem efter langs tids funktion og er nu skiftet – eller i
færd med at blive skiftet. Ligeledes er der skiftet ankerkæde så hun sikkert kan forankres til
havbunden når og hvis dette krævet.
Alt dette er på baggrund af dels kravet fra skibstilsynet og dels almindelig forebyggende
vedligehold, som værftet er med til at anbefale os.
Der er dog stadig ikke råd til at udføre alt det vi gerne ville, f.eks. udskifte dækket som gentagne
gange trods ihærdig forebyggende kalfatring fra Bundholdtes side, stadig har utætheder med
vandryp under dæk til følge.
Nu er vi lidt eller meget spændte på at få Castor hjem til Bogense igen og ikke mindst at se den
endelige regning fra værftet. Vi har været forberedt på en større regning end sædvanlig og vi i
bestyrelsen har under ingen omstændigheder sendt hende på værft uden sikkerhed for at vi kan
betale regningen.

Når Castor er godt i tilbage i Bogense Havn igen vil Bundholdet igen klargøre skibet til årets sæson.
Jeg ved de har arbejdet med at slibe og lakere på Henning Tømrers værksted – tak til Henning for
lån og tak til bundholdet – indtil videre. Jeg håber I fortsætter arbejdet.
Desværre er der stadig ingen endelig afklaring omkring lokale til Castor men det arbejder
bestyrelsen stadig kraftigt på at finde en løsning på. Vi har haft flere emner i spil.

Pressen har igen i år været os nådig og skrevet pæne artikler om Castor. Artiklerne skulle gerne
fortælle den gode historie om Castor og få flere til at bestille enkelte ture og charterture, samtidig
har jeg også benyttet lejligheden til at markedsføres Castor som en arbejdsplads hvor der allerede
nu har meldt sig et nyt besætningsmedlem således vagtplanerne kan bredes lidt mere ud. Tak for
det - og der er stadig behov for besætning.
Turistkontoret er en uundværlig hjælp med markedsføring, salg af billetter og charterture samt
den jævnlige sparring. Stor tak til personalet på Turistkontoret.
Castors vigtigste berettigelse er at tilbyde kommunens borgere og turister en oplevelse på havet i
form af sejlture med afsæt i Bogense Havn. Sejlturene har været såvel planlagte til Samsø,
Endelave, Æbelø og igen er Juelsminde genoptaget på listen. Dertil har der været charterture som
selvstændige ture fra Bogense og igen i år enkelte med samsejllads i Lillebælt med Frem og
Adventura.
Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden en besætning, der beredvilligt har været til rådighed –
endog nogle gange med kort – meget kort varsel. Hertil skal der også lyde en stor tak til
besætningen.
Turistkontoret har i år lavet en undersøgelse blandt gæsterne og der har overvejende været
positive tilbagemeldinger – så vidt jeg ved har vi ikke modtaget klager i år. Der er ros til
besætningen men også nogle ønsker som vi vil forsøge at indarbejde til den kommen sæson.
Andre sponsorer lokalt har igen støttet op om projektet og hertil kan også nævnes Castors Venner,
der med arrangementerne Jazz for Fulde Sejl på torvet Østre Mole skaber et overskud til glæde for
Castor.
Hjemmesiden administreres af Otto-Vilhelm – også selv om han har vinterdomicil på Mallorca. Tak
for det.
Stor tak til alle sponsorer – stort som småt – idet alle tilskudsmidler er velkomne og nødvendige.
En særlig tak skal lyde til Nordfyns Kommune, som efter en sej og langvarig tovtrækning i 2016 har
bevilget Castor kr. 75 tus pr. år i 3 år. Det var nødvendigt men giver os samtidig ro til at arbejde
videre med Castor samt at skabe nye supplerende tiltag.
Tankmæssigt har vi i 2016 benyttet os af tankanlægget på Vestre mole og dette har fungeret fint,
forholdsvis let at tanke – selv med mindre problemer med Dankortet og kvitteringer som
Flemming dog fint har klaret. Tak for det Flemming.
Tankanlægget der drives af Nordfyns Kommune har været i udbud og Castor er flere gange blevet
opfordret til at byde ind på driften af dette. Vi indhentede også udbudsbetingelserne, men
betingelserne mente vi i bestyrelsen ikke at kunne opfylde. Så vidt jeg ved var der ikke nogle bud,
så driften fortsætter som hidtil.

Sørøverteamet har igen i år glædet børn, deres forældre og bedsteforældre med oplevelser hvor
de i udklædt stand kaprer Castor for at sejle ud og lede/finde skatten.
Sørøveren tog initiativ til en julesejlads med underholdning, hvilket var et rigtigt godt initiativ, som
desværre måtte aflyses grundet utilstrækkelig tilmelding. Der sker også meget lige op til Jul. Men
forsøget blev gjort.
Så det blev kun til den efterhånden traditionsrige sejltur til ”Grønland” for at hente julemanden
med sine nisser til Bogense.
Den økonomiske situation er fortsat trængt, men med stor hjælp udefra og en god sæson lykkedes
det at holde ”sejlet oppe og skruen i vandet”. Og stor tak for det. De nærmere økonomiske fakta
vil Lars gennemgå senere.
Jeg vil igen i år anmode om maksimal støtte fremover, så Castor kan bestå som et værdigt aktiv i
Bogense Havn, for byens og kommunens borgere samt især for de turister, der besøger Nordfyns
Kommune.
Bestyrelsen har hørt røster om medlemstal og sammenlægning med Castors Venner. Vi anser en
medlemsskare som værende det godt grundlag og bevis for opbakning når vi søger støtte såvel
kommunal som fondsstøtte og derfor har vi valgt et lille kontingent som registreringsmetode af
medlemmer – og så giver det også lidt økonomisk tilskud af den vej.
Men der er plads til mange flere, så kære fremmødte – udspred gerne rygtet om at blive medlem
af DSI og dermed være med til at begrunde behovet for fastholdelse af Castor i Bogense Havn.
Fondsansøgninger har vi intensiveret i et samarbejde med NEET og Activ Fondraising, der på vegne
af Castor søger relevante fonde. Der er udsendt ansøgninger hvor der stadig mangler endelige
svar. Aftalen er en provisionsaftale hvor vi gerne betaler provision for fremskaffelse af gode midler
til Castor.
Der er i 2016 sket et skift i revisionen idet vor mangeårige lokale revisor Henning Jensen har
pensioneret sig selv men har loyalt overleveret til en kollega i Deloitte, så stor tak til Henning for
lang og tro revisionstjeneste for Castor. Og ja han har fået betaling, men alligevel skal der lyde en
tak.
Det er ikke til at takke hver enkelt og der er nok nogle jeg har glemt at nævne, men ikke med vilje,
så derfor en Tak til alle der virker for og omkring Castor af Bogense, for uden den støtte kan det
ikke lade sig gøre at drive denne virksomhed.
Tak til alle, der har vist bestyrelsen tillid og især tak til den øvrige bestyrelse for det gode og
konstruktive samarbejde. Uden dette var jeg ilde stedt.

Vi ser frem til en ny sæson hvor vi fortsat vil dels bevare og dels udvikle konceptet omkring Castor
og hertil imødeser vi et spændende samarbejde med den nye organisation Nordfyns Erhverv og
Turisme, og ligeledes den afledte forening Turismens Venner. Vi har alle samme hensigt, nemlig at
fastholde og øge oplevelserne for borgere og turister i Nordfyns Kommune.

På bestyrelsens vegne
Henning Gammelgaard Andersen
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