
 

 

Den Selvejende Institution Castor af Bogense   

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 20. marts 2018.                                             

2017 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.  

Sammen med indkaldelsen udsendte vi en orientering om Castor og 2018 som jeg gerne vil 

supplere her.  

I år har vi desværre været udsat for en påsejling af en fiskekutter. Castor lå stille og roligt fortøjet 

på sin plads i havnen og blev så påsejlet i hækken. Skadevolder har erkendt og påtaget sig skylden. 

Vi anmeldte selvfølgelig straks skaden til vort forsikringsselskab og skaden er takseret af 

forsikringsselskabets taksator og skadevolders taksator med enighed om skadesomfang på ca. tus 

22.  

En anden skade vi måtte døje lidt med var skrueakslen som smuttede ud af sin samling, men det 

blev ordnet med hjælp fra bla. O. Søndergaard og Sønner, som er blevet ”vores” maskinreparatør. 

Der er efterfølgende lavet en aftale med Allan fra Bundholdet om med jævne mellemrum at 

efterspænde boltene så dette ikke sker igen. Tak til Allan for sin velvillighed her.  

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. Castor er på værftet nu og får sit eftersyn og nødvendige reparationer.  

I årets løb har aftalen med Aktiv Fondraising båret frugt således at vi er blevet begunstiget med 

relative store støttemidler som svar på fondsansøgninger. Der har desuden være støtte fra fonde 

som vi end ikke har søgt men doneret beløb til Castor.  

Stor tak til alle støttemidler.  

Et fint afslag fra ”mærsk-fonden” er det også blevet til, om end vi dog hellere havde set et positivt 

svar – men flot papir er det dog.  

Dækket er blevet delvis kalfatret så vi nu har et næsten tæt dæk, men der er stadig behov for 

udskiftning af områder, hvortil vi kan søge støtte. Så denne del fortsætter fremadrettet.  

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. Rengøringsliste 

Når Castor er godt i tilbage i Bogense Havn igen vil Bundholdet klargøre skibet til årets sæson.  

 



 

 

I år 2017 fik vi lavet en lejekontrakt med Peter Hahn, så bundholdet fortsat kan være i vante 

omgivelser på ”Henning Tømrers gamle værksted” og jeg ved de har arbejdet med at slibe og 

lakere træværket så Castor kan skinne omkap med solen til sommer.   

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.  

NEET er en uundværlig hjælp med markedsføring, salg af billetter og charterture samt den 

jævnlige sparring.  Stor tak til personalet på ved NEET hvor bl.a. Rikke har ydet en stor indsats og 

Ida nu tager mere over som vores primære kontaktperson. Vi glæder os til det fortsatte 

samarbejde.  

En særlig oplevelse var deltagelse i turistmessen i Odense hvor vi sammen med andre Nordfynske 

turistemner havde en stand og viste Castor frem. Det var spændene og hyggeligt og – tror jeg på – 

givtigt. Men det må tiden jo vise. En stor tak til repræsentanter for Bundholdet der hjalp med 

messen og specielt til sjakbajdsen for lån af hans fantastiske model af Castor.  

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. Men vi må også erkende at der stadig skal søges efter supplerende 

besætningsmedlemmer for at aflaste de ”gamle” – men lad os håbe og tro på det lykkes så vi 

fortsat kan sejle med fuldbefarne besætning.  

Besætningen har endog været villig til at sejle med sejl på nogle ture til stor glæde for deltagerne.  

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. Vi har ”trukket” hjemmesiden hjem til DSI Castor fra Castors Venner. Det letter 

admininstrationen.  

Stor tak til alle sponsorer – stort som småt – idet alle tilskudsmidler er velkomne og nødvendige.  



 

 

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. Her er vi lidt udfordret til at 

finde supplerende Sørøvere til sommer, men en gruppe fra København har meldt sig interesseret i 

at hjælpe, så vi tror på det lykkes denne gang også.  

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.  

Men der er stadig plads til flere medlemmer, 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.  

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.   

Vi skal heller ikke glemme at Castor i år får selskab af ligestillede når kapsejladsen Gamle Træskibe 

rundt om Fyn efter flere års fravær lægger til i Bogense havn. Det bliver flot.  

 

På bestyrelsens vegne 

Henning Gammelgaard Andersen 

Formand.  

 


