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DU INVITERES MED  
I NY EVENTYR-  
OG SEJLER FORENING
Vi inviterer dig med i et nyt fællesskab 
omkring det gode skib jordomsejleren 
S/Y Christianshavn. Vi tilbyder en unik 
mulighed for dig, der selv vil præge 
din drøm om at rejse med skib.

Kom til stiftende generalforsamling  
i den nye forening og meld dig ind,  
så er du med!

Vi glæder os til at se dig.



En ny forening har nu muligheden for at 
overtage sejlskibet S/Y Christianshavn, 
der er en solid, fantastisk velsejlende 
stålbåd på 54 fod (godt 16 meter). 

S/Y Christianshavn har allerede sejlet 
jorden rundt en gang. Nu er den på  
sin anden jordomsejling og er nået til 
Indonesien. 

Skibet er oprindelig en kapsejler

For fulde sejl



S/Y Christianshavn har siden 2014  
fungeret som platform for, at miljø-
organisationerne Plastic Change  
og Ekspedition Plastik kunne sætte  
plastikforurening i verdenshavene  
på dagsorden. 

EkSPEDITIONSSkIb 
Du kan se meget mere om skibet,  
historien og de mange spændende 
togter på: www.sy-christianshavn.dk 

Fokus på havmiljø



De sidste seks års erfaringer har givet 
ejergruppen lyst til at videreudvikle de  
muligheder, der er i at have et skib, der  
samtidig med at besejle verdenshavene,  
kan være en platform for græsrods-  
og oplysningsarbejde samt skabe 
fællesskaber på tværs af kulturer. 

Ejerne har valgt at etablere en almen-
nyttig forening, der kan få overdraget 
ejerskabet til skibet mod at drive det 
videre med fokus på projekter om miljø, 
fællesskab og mellemfolkelig forståelse.

Foreningen skal drives under mottoet:  
S/Y Christianshavn – mere end et skib.

VEDTÆGTER
Vedtægterne, der danner grundlag  
for foreningen, kan ses på hjemme-
siden www.sy-christianshavn.dk

Mere end et skib



Du inviteres til at være med til at 
forme fremtiden for skibet  
S/Y Christianshavn og være med  
i den næste del af eventyret. 

S/Y Christianshavn er et forpligtende 
fællesskab, hvor vi tager ansvar for 
vores klodes fremtid, for hinanden 
og for driften af et skib.

Du skal være indstillet på at bidrage 
med energi, idéer, engagement og 
lyst til at opleve verden fra dækket. 

Til gengæld kan vi garantere ene-
stående oplevelser, personlig ud-
vikling og muligheden for at skabe 
noget unikt sammen med andre.

Med S/Y Christianshavn er du selv 
med til at forme din tur – hvad enten 
det er som del af en kampagne, 
støtte til lokalbefolkninger eller et 
fællesskabsprojekt med dine venner 
eller familie. Og du kan selv få  
ansvaret som skipper, hvis du er 
dygtig og erfaren nok. 

Et socialt og miljøpolitisk liv på lange sejlture



Den stiftende generalforsamling  
afholdes afholdes i juni måned.  
Det afhænger dog af udviklingen af  
coronapandemien og restriktionerne. 

Hold dig orienteret via hjemmesiden 
www.sy-christianshavn.dk og på 
Facebook. 

Vi udsender en formel invitation til 
generalforsamlingen, når datoen ligger 
fast. Hvis du vil være sikker på at blive 
inviteret, så send en mail til Torsten på 
torstengeertz@gmail.com

Jordomsejler med liv 
og sjæl



Lidt om skibet

S/Y Christianshavn er en stål sloop 
bygget i Belgien i 1953. Det er et et 
solidt og sikkert skib, der har vist sit 
værd i al slags vejr. 

Skibet er indrettet med vægten lagt 
på fællesskab, der er f.eks. ingen 
separate kahytter. 

Med en 20 meter høj mast drives 
skibet fint for sejl – og hvis vinden 
svigter, er der en 6 cyl. Ford Diesel-
motor og plads til 550 L diesel. 

Se meget mere om skibet, historien  
og de mange spændende togter på: 
www.sy-christianshavn.dk



Lidt om foreningen

Vi har valgt foreningsformen, fordi 
den skaber den bedste ramme om 
det fællesskab, der er brug for. 

Det er foreningen og medlemmerne, 
der vil stå som ejer af S/Y Christians-
havn. Beslutninger om brug af skibet 
tages demokratisk. 

Samtidig giver foreningsformen  
mulighed for at inddrage mange 
flere i bådens drift og fremtid. 

Endelig er foreningens styrke, at 
langt flere medlemmer har  
mulighed for at være med uden 
meget store udgifter.



Lidt om økonomi

Det er dyrt at drive et skib. Derfor 
skal der betales et kontingent, for at 
projektet løber rundt. 

Vi anslår, at der skal bruges  
ca. 100.000,- om året. 

Når skibet er på togt, dækkes de 
løbende udgifter til skibet af de 
køjepenge, som deltagerne betaler. 

Når skibet ikke sejler, er der alligevel 
udgifter til vedligeholdelse, forsikring,  
nyanskaffelser og grej, der skal  
betales sammen med havnepenge 
for at have skibet liggende. 

Med andre ord: ”jo mere skibet sejler,  
jo billigere bliver det for foreningen”.  
Vi har som mål at S/Y Christianshavn  
minimum sejler halvdelen af året.



Som medlem af foreningen får du 
mulighed for at deltage i togter af 
kortere eller længere varighed, også 
selvom du ikke har forudgående 
sejladserfaring. 

Vi forestiller os to typer medlemskab: 
aktive og passive medlemmer. Aktive 
medlemmer tager ansvar for at plan-
lægge og gennemføre togter. Aktive 
medlemmer betaler fx et månedligt 
kontingent, der sikrer dækning af 
faste udgifter såsom forsikring og 
havneleje, når skibet ikke sejler.

Passive medlemmer, der gerne vil 
have en tilknytning til skibet og 
foreningen – og forestiller sig at blive 
aktive medlemmer i fremtiden. 

Passive medlemmer kan lade sig  
opgradere, hvis de vil ud og sejle  
eller blot have mere indflydelse på 
planlægning af togter med videre. 

Passive medlemmer betaler et  
lavt månedligt kontingent. De  
endelige kontingenter fastsættes  
på den stiftende generalforsamling.

Sejlerglæde og medlemsskab for alle



Lidt om fremtiden

S/Y Christianshavn ligger lige nu i 
Indonesien, hvor der er lukket ned 
pga. Covid 19. 

Så snart der er mulighed for det, er 
det planen at samle en besætning  
og få skibet ud at sejle igen. Om 
skibet skal blive i Indonesien eller skal 
videre, er du med til at bestemme. 

Mulighederne er mange og Indo-
nesien ligger lige midt i nogle af 
verdens bedste sejlads- og dykker-
områder: Filippinerne mod nord, 
Malaysia og Thailand mod vest samt 
Tonga, Fiji og Polynesien mod øst.

Så vi glæder os til at komme  
afsted på nye eventyr – skal du  
og dine venner eller familie med ?

Har du spørgsmål, så henvend 
dig til  

Torsten Geertz-Hansen  
på mobil 51949674 eller email  
torstengeertz@gmail.com
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www.sy-christianshavn.dk


