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Forord
I de senere år har Stiftelsen ikke forsømt at omtale skoleskibet GEORG STAGEs
relativt høje alder. Det er næppe heller urimeligt og navnlig ikke i 2010. I
2010 blev skoleskibets 75 års jubilæum markeret 21. juli i Aalborg i forbindelse
med skibets anløb sammen med deltagerne i Tall Ships Race. Der var GEORG
STAGE i godt selskab blandt talrige andre langmastede og vakte også der stor
og berettiget opsigt og tiltrak tusindvis af gæster om bord.
Også i København både under Flådens 500 års jubilæum og under Kulturnatten
lod GEORG STAGE sig se på meget fordelagtig måde.
Men 75 år i fin form kommer ikke af ingen ting, og Stiftelsen har bragt kaptajnen og nuværende besætning på dennes egne og dens talrige forgængeres
vegne anerkendelse og tak for gennem årene stedse at have tilsikret skibets
forsvarlige sejlads og operation og at have forestået og udført dets rettidige og
omhyggelige vedligeholdelse, således at GEORG STAGE også i dag fremstår
fuldt operativt, meget velbevaret og særdeles præsentabelt.
Mest vigtigs er dog, at skibet igen i år har udført sine opgaver som uddannelsesplatform for søfartsskolens elever og et hold kadetaspiranter fra Søværnet.
Læs her beretningen om GEORG STAGE og dens besætnings fart på Jubilæumstogt. Med fuld elevbesætning om bord og også i år, desværre, en venteliste
(26) i land forlod skibet København 8. maj og vendte tilbage 13. august. I
storm og magsvejr gik rejsen til Skotland og Sverige og til Norge og Belgien. I
sol og skyer, besejlede man Pentland Firth og den indre norske skærgård. Og i
regn og tørvejr deltog GEORG STAGE i Tall Ships Race med godt resultat.
Også indre danske farvande fik besøg, og sidst på året anløb GEORG STAGE
havne i Sverige og Polen.
Læs beretningen om livet om bord, om søsygens kvaler og glæden ved, hvor
hurtigt den forsvinder og glemmes. Og læs om undervisningen, til vejrs, på
dækket og om læ.
Om alt dette og mere fortæller denne beretning om jubilæumstogtet.
Det er i øvrigt Stiftelsens vurdering, at virksomheden i 2010 forløb planmæssigt og tilfredsstillende.
København i marts 2011
Stiftelsen Georg Stages Minde
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Sejlads i friskt vejr.
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Sejlplan for togterne 2010
Skoletogt:
13. april
16. april
8. maj
14. maj
18. maj
29. maj
5. juni
20. juni
25. juni
10. juli
21. juli
29. juli
6. august
13. august
3. september

– 18. april
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

16. maj
21. maj
31. maj
7. juni
21. juni
27. juni
13. juli
24. juli
1. august
8. august

Mødedag
Weekend på Sundet
St. Vinke Dag
Holbæk
Frederikshavn, redningsøvelse
Oban, Skotland
Cobh, Irland
Norheimsund, Norge
Stord, Norge, Shantyfestival
Antwerpen, Belgien Tall Ship Race
Aalborg, Tall Ship Race
Kristiansand, Norge, Tall Ship Race
Kalundborg, maritim weekend
København
Slut på skoletogt, elever afmønstrer

Kadetaspiranttogt:
20. september
30. september
9. oktober
14. oktober
17. oktober

Kadetaspiranterne mønstrer
Stockholm, Sverige
Stettin, Polen
København
Kadetsapiranterne afmønstrer

7

Kaptajnens beretning
1.del
13. april - 26. juni
Endelig oprinder Store Vinkedag med mulighed for at sige farvel til kone, kæreste, slægt og venner. Men historien om togtet 2010 starter langt tidligere. Tre
uger før møder 63 elever foran skibet, der ligger i Maskingraven på Holmen,
hvor GEORG STAGE har overvintret siden midten af oktober. Vi var kommet
hjem fra søværnstogtet direkte fra hansestaden Lübeck, hvor vi pyntede på
havnefronten, der så småt var i iklædt efterårets farver.
Den 13. april bliver kommandoen atter hejst, der fyres op i kabyssen, og det
noteres i skibsdagbogen. Det er et levn fra gamle dage, hvor komfuret i kabyssen var kulfyret, og det er signal til, at togtet er gået i gang. Det er altid
spændende, at se de nye elever træde over gangvejen og ned på dækket, de
skæver til hinanden, og de sidste ting siges til mor og far.

Elevernes første møde med skibet.
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Vi er konsekvente og efter at have gjort opmærksom på St. Vinkedag, hvor
skibet er åbent for besøgende, er det endeligt farvel, og vi overtager eleverne i det mindste for et stykke tid. Opholdet i København er hektisk, og der er
mange ting, der skal nås, og kunsten for besætningen er at flytte fokus fra den
praktiske del med at få rigget skibet, til at have fokus på det nye hold elever.
Har alle det godt? Står nogle lidt for selv og ligner nogen, der er bestilt, men
ikke afhentet. Egentligt er det en god øvelse at lære, at ting tager den tid, der
er sat af i stedet for en arbejdsmoral, der siger, at ting tager tid. Det duer ikke,
og vores elever kan i hvert tilfælde ikke bruge det til noget.

De første dage er hektiske ombord. Mange nye navne skal læres,
og alle eleverne skal prøve uniform og sy navneskilte.

Nå – men to dage efter mødedagen bakker vi af kajen, og i fire dage er vi på
Øresund, hvor vi ligger til ankers ud for Vedbæk. Der rigtrænes, startes på
fartøjstjeneste og afholdes forventningsseminar. Det er den årlige tilbagevendende begivenhed med en samtale med et skifte ad gangen og med deltagelse
af skiftets kvartermester, overstyrmand og kaptajn. Vi bruger 2 timer til at
diskutere 2 spørgsmål: ”Hvordan lærer du bedst” og ”Hvad er dine forventninger til togtet”. I sagens natur er der mange ens svar fra år til år, men der falder altid et par guldkorn af, som jeg troligt skriver ned til senere brug.
9

I år noterede jeg følgende:
At lære et godt håndværk og at kunne kende, hvad godt er. De andre ved ikke
andet, end man selv fortæller. At være begyndende sømand.
De tre udsagn rammer ganske godt essensen af et togt med GEORG STAGE.
Ved forventningsseminaret spørger vi også, hvor mange, der vil sejle eller har
planer om at sejle, og i år er 59 % umiddelbart interesseret i en videre uddannelse til søs.
Store Vinkedag
Om formiddagen på Store Vinkedag er det tid til at få klaret det sidste af, og
tid til et bad i teknikskolens baderum, og kl. 1100 serveres der skipperlabskovs
til alle mand. Vi spiser tidligt for at være klar til at modtage forældre og pårørende, der dukker op for at sige farvel.
Siden vi opfandt St. Vinkedag, er der næppe set så mange mennesker på kajen
og om bord. Der er decideret trafikprop i agterskibet, da salonen er et yndet
mål for fremvisning.
Klokken 1300 er det tid til at gå i land og som sidste punkt på programmet
taler Stiftelsens formand til eleverne. Umiddelbart efter er der klart for og agter, og langsomt gilder skibet fra kaj og forsvinder ud i havnebassinet mellem
Kongeskibet i bøje 1 og Peder Skram langs kaj ved Elephanten.

Formanden ønsker elever og besætning et godt og sikkert togt.
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Indledende øvelser
Snart passerer vi havnehullet ved Kronløbet, navnestanderne bliver halet ned,
og vi er på vej til kravlegården i Isefjord, hvor de næste dage bruges til at blive
familiære med sejlmanøvrerne, så vi med god samvittighed kan sejle vestover
mod Skotland og Irland.
Det tager ca. 8-9 timer at sejle fra København til Isefjord, og hen på aftenen
ankrer vi op ud for Lynæs. De næste dage bliver brugt til sejltræning og indøvning af de forskellige manøvrer, halsning, stagvending og brase-bak. Vi har
nogle gode dage med passende vind, hvor Isefjord bliver brugt optimalt, blandet med vindstille, hvor vi øver os, mens skibet ligger til ankers. Den sidste
ankerplads inden anløb af Holbæk er i bunden af Isefjord i Inderbredningen.
Fredag formiddag sejler vi ind i Holbæk Fjord, og efter en times sejlads fortøjer
vi med styrbord side til kaj. Vi er selvfølgelig spottet, og en lille flok tager i
mod os. Der er også liv i vinduerne i de lejlighedskomplekser, der har overtaget pladsen efter havnepakhusene. Antallet af besøgende ved åbent skib er
pænt på trods af, at det tæskede ned med skomagerdrenge hele weekenden.
Fredag er der 188 besøgende, der trodser vejret, og lørdag er også velbesøgt
med 158 gæster om bord.

GEORG STAGE på vej. Hun får altid stor opmærksomhed, hvor vi end kommer.
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Søndag middag sejler vi fra Holbæk, og der står 50-60 mennesker og ser, at vi
med hjælp af MOB-en svinger rundt i bassinet og stævner ud af fjorden med
kurs mod Flådestation Frederikshavn. Godt klar af Sjællands kyst sætter vi sejl,
og i løbet af de næste par timer tiltager vinden. For første gang i år sejler vi for
sejl for at nå et mål.
Næste dag ankommer vi til Frederikshavn og fortøjer ved samme kaj som
GUNNAR THORSEN, som nu har hjemhavn der. Vi er i det nordlige Jylland for
at få afviklet brand – og redningskursus. Sent torsdag nat kommer eleverne
tilbage fra deres tur i redningsflåderne, og efter en god nats søvn er der afgang.

Eleverne er på brandkursus.

Jeg har aftalt med forstanderen på Skagen Skipperskole, at han skal hjælpe os
med en kompasretning. Han har udstyret, og det gør kompasretningen lettere,
og efter et par timer ud for havnen bliver Jørgen Chr. Jensen sat af. Desværre
vælger også en af vores elever at stå af, og med 60 elever om bord starter vi
den første lange tur mod vest mod Greenock, Glasgows havneby ved River
Clyde.
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På havet
Når GEORG STAGE går fra kaj og stævner ud på næste del af togtet, ændrer
skibet rytme. Under land er der altid lige en reparatør, der skal fikse et eller
andet, eller en elev, der skal i banken eller til læge eller noget helt tredje.
Men endelig er vi os selv og søvagtens rutine begynder. Køjemønstring klokken
2000 og umiddelbart efter er nattevagterne tørnet til. Der øves MOB-rulle og
knobrebet, som alle elever har på sig, bliver flittigt brugt, og diverse knob og
stik bliver indøvet. ”Øvelse gør mester” er et bevinget ord, der her viser sin
holdbarhed, fordi i det øjeblik din viden bliver tavs, og du laver et tømmerstik
eller dobbelt pælestik uden at tænke over, hvad du laver, så har du fået en
grundlæggende praktisk færdighed, som kan bruges i andre sammenhænge i
livet. Jeg kalder det gentagelsens velsignelse.

Hverdagen ombord

Skagerrak og Nordsøen viser sig fra deres stille side, og det meste af vejen er
for maskine. Først efter passage af Pentland Firth er vinden gunstig, og vi får
sat sejl og fortsætter vestover mod Cape Wrath. Helt bevidst anduver vi Pentland Firth en time før højvande ved Dover. I den første time har vi modstrøm,
og derefter er strømmen med os resten af vejen. Specielt for skibe med lille
eller ringe maskinkraft er det vigtigt at afpasse turen efter strømmen.
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Efter et par timers sejlads passerer vi linjen Merry Men of Mey, som er en linje
mellem Men of Mey i Skotland og Tor Nes på Orkney Island, og vi er ude af den
værste strømsætning. Nu følger dage med en let vind, hvor vi langsomt bevæger os sydpå med Hebriderne styrbord og Skotland bagbord, og det er et hit for
elever og besætning. Himlen ændrer sig hele tiden, og skyerne får kyststrækningen til at skifte fra lys til skygge på øjeblikke. Den lokale turbåd PRIDE OF
HEBRIDES kalder op, og vi aftaler, at den kommer tæt på, og passagerne om
bord får taget dagens billede af en fuldrigger, der arbejder sig sydpå.

Vi løfter i flok

Valg af sikkerhedsrepræsentanter
Som sædvanligt laver vi en stunt ud af valget til sikkerhedsrepræsentant, så
eleverne får en oplevelse af, at det er vigtigt at deltage og ikke at være bange
for at melde sig til at sidde i sikkerhedsudvalget på et skib – eller på en arbejdsplads i land. De rapporter, vi behandler i SU er en blanding af gode, gennemarbejdede forslag og forslag, hvor forslagsstilleren måske lige skal tænke
sig om en ekstra gang, før vedkommende griber pennen. Men det pædagogiske
formål er at opdrage/uddanne eleverne til at have en aktiv holdning til sikkerhed.
Det første stop på turen er Carradale Bay 5½ kabellængde VSV af Carradale
Point på 9-13 meter vand. Efter et par dage til ankers i Carradale Bay (rygterne siger, at Paul McCartneys datter blev gift på slottet) letter vi og fortsætter
længere op af Firth of Clyde til Greenock, hvor vi får bb side langs ved Custom
House Quay, og togtets første udenlandske havn er nået.
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Eleverne har ikke været i land mere end 10 minutter, før det første visa electron kort er spist af en pengeautomat, og det er surt, når mandag er Banking
Holiday, og vi sejler igen tirsdag morgen.
I gamle dage stod eleverne i kø nede ved kaptajnen, og fik en blank 5 kr. udleveret, og hu-hej så var der fest.
Kontakten til myndighederne er god, og de er meget opsat på at gøre os det
bedste. Som sagt flinke folk i Greenock, men byen er ikke det største hit på
rejsen. Lidt for få butikker, og de er alle koncentreret i The Mall, hvor de overdækkede gader lyder af muzak og kædebutikkerne ligger side om side. Vi lister
os videre sydpå mod Isle of Man og ankrer et par dage udenfor Port of Errin, et
sommerresort på sydvestkysten.
Skibets grill er startet op, og koen, der har hængt i riggen siden Frederikshavn,
er skåret op, og fedtmarmoreringen syder på den varme rist. Årets første badedag går sin gang, og et par besætningsmedlemmer bliver grebet af stemningen og hopper også i vandet.

Sol, bad og grill, en perfekt afslutning på en lang arbejdsdag.
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Næste dag fortsætter vi, og med små sejl krydser vi Det Irske Hav og næste
dag anduver vi Dublin, hvor der er maritim festival.
Vi møder kendte ansigter fra andre skibe, og de nyeste historier bliver fortalt.
Irerne er et pragmatisk folkefærd, og forretningsgangen mellem havn og skib
forløber gnidningsløst. Vi får kajplads bag East Link Bridge, og det er altid en
psykisk udfordring at blive spærret inde bag en bro, da søfolk er et friheds
elskende folkefærd, som gerne vil lade trossen gå, når landlivets udfordringer
bliver for meget. Men broen åbner sig planmæssigt, opholdet i Dublin er slut
for denne gang, og togtet går tilbage nordpå.
Nord på gennem North Channel og vest om Islay. Derefter drejer vi og sætter
kursen NØ-over, passerer Colonsay i løbet af natten, anduver Sound of Mull
næste formiddag og ankrer op i Tobermory Bay i løbet af dagen. Skyerne brydes og regnen holder op, og Skotland viser sig fra den side, som vi kender fra
brochurerne. Vi fortsætter færden nordpå, og et par dage efter stopper vi igen,
denne gang i Broad Bay på det nordlige Hebriderne, fordi et lavtryk melder sin
ankomst, og der er kulingvarsel for Fair Isle området. Videre nordpå og ved
Cape Wrath – flip the dice – lader jeg vinden bestemme, om vi stikker østover
gennem Pentland Firth eller fortsætter op til Fair Isle og går nord om Orkney
Isands.

Elev på vagt
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Det bliver nord om Orkney Islands, og snart passerer vi Fair Isle et stykke ude
til styrbord og fortsætter rejsen øst tværs over Nordsøen. I det omfang at vi
kan sejle for sejl, gør vi det, men stille det er der ude blandt suler og olieplatforme. 10 døgn efter afgang fra Dublin sejler vi ind i den norske skærgård via
Korsfjorden, en indsejling let at anduve uden for mange skær og kursændringer – straight forward – og du er i læ. Vi forhaler 20 sømil ind, og ankrer på et
velkendt sted, Ersværvågen på Reksteren, en lille uanselig bugt, så lille, at vi
er nødt til agterfortøje med en trosse i land bundet godt fast om klippen, således at vi ikke ligger og svajer, for det er der ikke rigtig plads til.

Store oplevelser

Næste dag fortsætter vi gennem Lokksundet, et 140 meter bredt sund, godt
med strøm, fantastisk smukt og ikke mindst en genvej for at komme ned i næste fjordsystem, Hardangerfjorden. Vi stopper for natten ca 12 sm fra Norheimsund og ankommer til middag dagen efter, og vennerne fra vores sidste
besøg, står på kajen og tager i mod os. GEORG STAGE er hædersgæsten ved
den bådfestival, der er i byen samme weekend, og arrangørerne har bedt mig
om at holde den officielle åbningstale og her er den:
”Det er dejligt at være tilbage igen. Tilbage i Norheimsund. Det er så vidt, at
jeg ved 3. gang, at GEORG STAGE besøger byen og Hardanger Fartøjvernscenter, men selv om vi ikke kommer så tit, ja, - det er 5 år siden sidst, så er Norheimsund et af de steder, som vi gerne vender tilbage til.
Norsk kystkultur står som et markant fyrtårn i Skandinavien, og norsk tilgang
til kulturarv og ikke mindst den sejlende kulturarv er kendt viden om.
GEORG STAGE er tilbage igen og denne gang er vi så heldige, at besøget falder
sammen med båtfestivalen i Norheimsund, og det falder egentlig godt i tråd
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med brandet, som GEORG STAGE har, at dyrke og viderefører den håndbårne
kulturarv til de næste generationer. Vi ved alle, hvor hurtigt et håndværk forsvinder, hvis vi ikke passer på det. Min pointe er, at det at forstå kulturen og
de betingelser, der har skabt den i nærmiljøet er en vigtig faktor for livet selv.
Filosoffen Søren Kierkegaard sagde, at livet skal forstås baglæns og leves forlæns, og det er det vi gør om bord, på Fartøjvernscentret og her i Norheimsund
med arrangementet Hardanger Båtfestival. Med disse ord erklærer jeg hermed
båtfestivalen for officielt åbent. Tak.”
Så bør det være fint, men nej – arrangørerne synes, at GEORG STAGE gør et
godt stykke arbejde med hensyn til uddannelse af unge mennesker, og de mener, at vi fortjener en pris for indsatsen. Så elev Solmay og jeg går på scenen
søndag eftermiddag for at modtage prisen, men uanset hvad, så er Norheimsund en dejlig by, og det er helt klart en by, som vi vender tilbage til en
anden god gang.
Vi har desværre endnu en elev, der vælger at tage hjem – den pågældende
elev har for meget hjemve, og vi prøver at skaffe hjemtransport. Nu er der 58
elever tilbage.
På vej videre i skærgården har vi besøg af næstformand i DI Bo Stærmose og
filmproducent Søren Stærmose. De er med for at give deres bud på iværksætterånd og entreprenørskab, to emner som vi skal have mere fokus på i fremtiden, og her skal vi finde en fornuftig balance i forhold til det niveau, en søfartsskoleuddannelse er på.
Vi vender tilbage til Ersværvågen, der er det perfekte sted at afholde midtvejsprøver og midtvejsevaluering, men hvordan det går med prøverne vender jeg
tilbage til.

1.styrmanden underviser på dækket.
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Midtvejsprøver – eller nu er halvdelen af togtet gået
Mellem Norheimsund og Leirvik fortsætter vi midtvejsprøverne. De er nogenlunde, som de plejer, og det betyder, at der er syv elever, der får en handlingsplan om mere lektiehjælp, flere opgaver eller en sang om, det måske er på
tide at komme i sving. En ny eksamensbekendtgørelse er trådt i kraft, og her
fremgår det, at det enkelte fag skal bestås med, 2 eller mere. Her er resultatet
knapt så lovende. Havde det været de afsluttende prøver, er 16 elever dumpet
og skal til reeksamination. Det er en tendens, vi ikke er ene om at se, men det
skal selvfølgelig ikke afholde os fra til stadighed at have vores læringsformer
under lup. Et positivt signal er, at procentdelen af elever, der gerne vil sejle
efter endt togt er steget markant, og ved midtvejsprøverne er 70 % interesseret i en hyre.

Undervisning om læ

I Leirvik er vi inviteret til sejl- og musikfestival, og i den forbindelse genser vi
gamle venner og arbejdskolleger, da størstedelen af de norske sejlskibe har
valgt at deltage. Der er en del mindre sejlskuter, jeg ikke har set før, så selv
for en gammel sejlskibsrotte, der har set de festivaler, der skal ses, er opholdet
i Leirvik givende. Det er også tiden for mig, at tage hjem på ferie, og afløseren
er den samme som sidste år, Joacim Bøllehuus. Joacim overtager rorpinden de
næste 14 dage, og her hans beretning:
19

Afløserkaptajnens beretning
27. juni - 13. juli
29. juni
Vi går knap 6 knob med bram i top og en behagelig brise fra nordvest, med
kurs ret på Dover, og jeg har endelig ro til at skrive lidt til min dagbog.
Fandt skibet i Stord for to dage siden, og igen i år var modtagelsen ombord
varm og imødekommende. Dejligt at se skibet fyldt med gengangere på besætningssiden, hvilket vel taler sit eget sikre sprog om, at her er godt at være.
Eleverne virker knap så udfarende og udfordrende, og det ser jeg som et tegn
på større trivsel og en overordnet mere homogen flok end elevgruppen, der
mødte mig under sidste års afløsning ombord.
Mandag morgen kl. 8 bakkede vi ud fra kaj og gik til Haugesund for at bunkre
5.5 kubik diesel. Det forløb glat bortset fra en udluftningsventil til dieseltanken,
der ikke lukkede tæt. Vi proppede den af og fik vores diesel uden yderligere
bøvl. Vel klar af Karmoy satte vi sejl ud på eftermiddagen, og kunne holde
vestsydvest for en meget let sydlig brise. Med lidt mere end styrefart gik vi
natten igennem og det meste af i dag bidevind og er kommet godt 50 mil klar
af kysten.

Sociale kompetencer
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Helle, Esben og 2’ skifte brugte aftenvagten på at gennemføre et par halsninger, hvorefter vinden døde helt. Klokken 2030 kom vinden igen, denne gang
fra nordvest, og nu æder vi sømil sydover.
Udsigten siger, at vi kan forvente svage sydlige vinde fra i morgen eftermiddag, så vi holder på, så længe vi kan. Jeg har brugt en del tid på at finde rundt
i mailsystemet og genopdage diverse administrative rutiner. Heldigvis har jeg
også kunnet tilbringe god tid i selskab med mandskabet og de forskellige skifter. Alle virker motiverede og glade for at være under sejl og til søs. Nu vil jeg
en tur i bestikket og skrive i natordrebogen.

Der bliver arbejdet både i sol og regn og dag eller nat.

Vi har alle fundet vores søben, og rutinerne for dage i søen er indarbejdet.
Undervisningen fungerer fint, uden unødige forstyrrelser. Det er lykkedes os at
time alle sejlmanøvre, til de undervisningsfrie perioder, hvilket ikke er så vanskeligt, da Nordsøen jo er ret så rummelig. Eleverne virker vældig motiverede
og glade for sejladsen. Efter knap 24 gode timer med nordvestlig brise drejede
den til vest og døde helt i går eftermiddags. Heldigvis puslede det snart fra
sydøst med nok en behagelig brise, og vi kunne brase rundt og holde sydvest
for fuld sejlføring. Solen varmede os og på aftenvagten blev sygrejerne taget
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frem, god kaffe blev brygget, og der blev arbejdet sømandsflid, til solen mistede magten, og køjen begyndte at kalde. Røjler blev bjerget for natten, og hvert
skifte fik gennemført nogle stagvendinger i løbet af nattevagten.
Til morgen i dag friskede vinden, og vi sejler nu med overmærs i top, knap 5
knob med kurs sydvestover. Vejrudsigten lover vindspring til sydvest og svage
vinde i morgen, således passer vejret os fint, so far.
Vindspringet kom just efter morgenskafning, og vi har dagen igennem taget et
ben ud i Nordsøen igen med sydøstlig kurs. Grundet vindspringet har vi døjet
lidt med kontrær sø, kombineret med meget let syd-sydvestlig vind, og derfor
kun gjort 2-3 knob det meste af dagen. Imidlertid er det netop makrel-fart, og
den første pøs af fede makreller er renset og bragt på køl.
1 elev fra 1’skifte har været syg med ondt i maven siden i går morges. Bjarke,
eller ”dr. Wahlqvist”, som vi kalder ham, har undersøgt ham, og vi har været
bekymret for om det kunne være blindtarmsbetændelse.
Radio Medical beroligede os lykkeligvis i går aftes og anbefalede, at vi gav ham
en cola og en kiks. Heldigvis er han nu i klar bedring, og hans skifte kan berette om et ekstremt cola-forbrug og usund kost under land. Vi glæder os over, at
han snart kan udskrives fra hospitalet og gør os ikke til diagnosticerende læger, denne gang heller.

HU undervisning

Der bliver filet, svejst og splejset wire, så det er en fornøjelse at se på. Om læ
høres Engelsk-Lars og Casper med hver deres version af det angelsaksiske, når
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de ikke er afløst af Helle, Bjarke, Jon eller Jesper. Alle forsøger vi at gøre os
forståelige på Engelsk, og her til aften så jeg sågar, et par elever træne tovender og sejlmanøvreudtryk på fremmedsproget. Flot.
Vinden gik i syd til aften, og på Helles vagt halsedes der til bagbord halse og en
beholden kurs på 245 grader. Vi gør små 5 knob med bram i top og er sådan
ca 60 mil nordøst af Middlesbrough. Med udsigt til vestlig vind fra søndag, synes ingen problemer med at nå til Antwerpen for sejl.
4. juli
I går lørdag var det store udluftnings- og vaskedag. Diverse undervisere var
trætte af den ret stramme odeur på for og agterbanje, ligesom nogle af eleverne var begyndt at kommentere på især drengenes stinkende sokker.

Store udluftnings- og vaskedag.

Om formiddagen luftedes samtlige soveposer, indtil over middag, hvor solskin
og let brise fra sydvest animerede os til at få sat de sidste sejl, få mob-båden i
vandet og tage fine postkortbilleder af skibet. Stemningen var høj da billederne
blev set, og ikke engang tøjvasken kunne rokke ved den lette stemning.
Vinden flovede til natten, men er frisk her til middag, dog fra en kedelig sydlig
retning. Heldigvis lover vejrmeldingen vinddrejning til vest i løbet af aftenen.
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Tjekkede vores udsejlede distance siden vi satte sejl ud for Stordt, og vi har
overraskende nok udsejlet 489 sømil under sejl siden i mandags. Der venter os
endnu et par hundrede sømil, og jeg forventer, at vi kan sejle de fleste uden at
have nødig at starte hovedmaskinen.
Dog venter der os ca. 50 sømil, over kanalen, med trafiksepareringer, der ligger skulder ved skulder, hvor maskinen helt sikkert kommer på arbejde.
5. juli
Nu snurrer volvoen, og det føles helt forkert at se op i riggen, uden et eneste
sejl sat, suk. Vi måtte bide i det sure æble og starte op her til aften umiddelbart før mønstring kl. 20. Ud for Great Yarmouth begyndte trafikken og grundt
vand at udfordre os, og kombineret med manglende vind at vente på, tog en
begyndende modstrøm til sidst modet fra os, så 7 døgns fin sejlads under sejl
nu er slut. Det sidste døgn har vi ellers nydt en dejlig let brise først fra sydvest,
siden drejende vest og nordvest, med gode timer på kurs sydover. Bedst gik
det i lige før midnat i går, hvor vi loggede 8 knop med bram i top. I dag har vi
luftet røjler og de sidste stagsejl, og gået støt og roligt sydover. Vi startede op
89 sømil fra vores udvalgte ankerplads, sydøst for Themsens munding, og nåede at udsejle 631 mil for sejl på denne rejse. 11 stagvendinger og 8 halsninger
gjorde nattevagterne og pauser interessante for os alle

Eleverne nød synet af hvaler som viste vejen
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I går aftes lige inden solnedgang havde vi besøg af et par vågehvaler, der førte
sig frem få meter fra boven. 3’skifte på vagt nød synet, og vi havde en del
hvalsnak efterfølgende. Godt at møde hvaler og delfiner, da de store dyr taler
til os med kropssprog, der forstås og inspirerer alle.
7. juli
Vi ligger for skibets store stokanker, der med sine 800 kilo virker betryggende i
den stærke strøm. Der går ca 1,5 knobs tidevandsstrøm, og det er spændende,
om vi er tørnet om ankeret, når det bliver tid til at lette.

Vi hiver hjem

Vejret har artet sig, og der er blevet vedligeholdt i et væk, siden vi satte ankeret tirsdag eftermiddag kl. 1630. Naglebænke, kistebænke og ristværk er slebet og smurt med Owatrol 1 og 2. Udluftingsventiler til diverse tanke er rustbanket, primet og malet, og endelig har vi haft elever i riggen for at forny vævlinger på forebramvanter.
Imens har alle fået sovet godt om natten, og undervisningen er afviklet om
dagen, uden brok og tumult. Det er tydeligt, at dette års elever har en større
fælles forståelse, og som gruppe fungerer mere gnidningsløst. Imidlertid har vi
haft enkelte elever oppe og vende på lærerrådsmødet i lørdags, og i morgen
formiddag har Helle og jeg således en samtale med en af eleverne fra 3 skifte.
Han er i undervisningsøjemed helt stået af, men fungerer egentlig okay socialt.
Vi vil opfordre ham til at forsøge nok et favntag med pensum.
10. juli
Vores rejse over Kanalen og op ad Schelde gik godt, om end vi blev udfordret
af trafikken og strømmen undervejs. Jeg fulgte de vagtgående styrmænd tæt
igennem natten til i går, og fortsatte på dæk indtil vi var fortøjet her i Antwerpen. Især de sidste timer, med ind- og uddokning og bropassage krævede al
min opmærksomhed. De lokale folk i slusen udviste ikke den store forståelse
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for vores særlige manøvremuligheder, og uvist af hvilken årsag måtte vi vente
på inddokning i en time. Vel inde i slusen gik der to timer, inden vi kom videre.
At de så oven i købet midt i anløb af slusen besluttede, at vi skulle gå bagbord
langs, i stedet for styrbord, som først aftalt, gav os alle sved på panden. Vi fik
en doklods ombord i slusen og tænkte, at det var fint med kendt mand ombord, men blev dog hurtigt skuffede, da han konstant modarbejdede mine manøvrer med op til flere gummibåde. I starten, troede jeg, at han forstod og
respekterede, når jeg bad ham stoppe med skubberiet, men i løbet af omsvajning og tillægning, blev det klart for mig, at han gjorde præcis, hvad han havde lyst til. Vi kom langs, men det var en sen affære, med en stigende frustration fra både min og besætningens side over ”ribbs”, der blandede sig. Lodsen
skyndte sig i land, og vi var glade for at slippe af med ham. Her er meget
varmt, og til morgen har jeg afmønstret Jon, Esben og mig, samt afleveret
crewlists tolddeklaration til vores Liason Officer. Der er ikke kommet myndigheder ombord, og ifølge L.O. kommer der sandsynligvis ikke nogen.
Sikke et formidabelt mandskab GEORG STAGE er begunstiget med. Det er virkelig en stor positiv oplevelse at sejle skib sammen med så kompetente søfolk.

Skibets besætning 2010
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Kaptajnens beretning
2. del
14. juli - 17. oktober
Jeg kommer tilbage til skibet i Antwerpen og er spændt på, hvor det ligger i
forhold til afgang. Er det let at komme fra kaj osv. Skibet ligger superbt, og 3
dage med pariserhjul og mange besøgende venter.

Tall Ship Race i Antwerpen

Sejlparaden er på floden, hvor 2½ knobs strøm er med til at gøre navigeringen
tæt. Vi forsætter ud af Schelde og ankrer for natten på Flussing Roads. Næste
morgen fortsætter vi ud mod startområdet, der ligger 35 sømil fra ankerpladsen. Starten bliver udsat 3 gange pga. af ringe vind, men endelig kommer vi i
gang, og kursen sættes mod første waypoint. Mens skibene stadig er tæt på
hinanden, kalder et af de forreste skibe ud, at den tordenbyge, der rumler ude
om bagbord har vindhastigheder på 40 knob i sig.
Vi bjærger hurtigt ned på GEORG STAGE, så vi er klar til at tage imod vinden,
og i løbet af sekunder kommer vejrskiftet, og regnen står ned i stænger, og
skibet accelererer voldsomt i den stærke vind. Vi falder af for vinden, og efter
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et kvarters intenst arbejde, er det hele ovre. Alle sejl sættes igen, og vi fortsætter mod første waypoint på kapsejladsen. Næste dag frisker det op fra S,
og med beaufort 8 agten ind holder vi hastigheden mellem 10 og 11 knob de
næste dage, og Hanstholm passeres langt tidligere end forventet, men vi er
(selvfølgelig) placeret således, at vinden næsten forsvinder nogle sømil før
mållinjen. Her er det så en fordel at ligge tæt på den jyske kyst, da strømsætningen i Skagerrak er anticlockwise og ved hjælp af strømmen passerer vi mållinjen med en tid, der giver os en 6. plads i klassen og en samlet 6. plads, så
75 års fødselaren kan stadig mænge sig blandt top 10.
Vi bjærger ned og fortsætter for maskine til Gjerrild Bugt på Norddjurs, og får
skibet topshinet, så vi er klar til fødselsdagsreceptionen i Aalborg samme dag,
som vi kommer ind. Alt forløber planmæssigt, og en lille håndfuld bestyrelsesmedlemmer har valgt at være med til at festliggøre receptionen. Tak for det.

GEORG STAGES 75 års fødselsdag i Aalborg.

Opholdet i Aalborg er en succes, og de to aftener vi har åbent skib, kommer
der over 1000 gæster om bord pr. gang, og det er ganske flot. Jeg er spurgt
om GEORG STAGE vil starte sejlparaden, og klokken 1300 afgår vi Aalborg og
med 5 knob som paradefart passerer vi skonnerten ”Britta Leth”, der ligger
som saluteringsskib. Vi får hilst af med mandede ræer og en sømandssang, og
umiddelbart efter passage af VIP-skibet bjærger vi ned og fortsætter mod Hals,
hvor tilskuere i tusindtal har fundet vej for at se på skibene. Ja – selv på sandbankerne ved Barren står folk og vinker. På den anden side af Hals Barre stikker vi nordpå tilbage mod Norge, hvor Kristiansand venter om 5 dage.
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Nordpå atter en gang
Vinden er nordlig, og maskinen hjælper os til at komme på højde med Skagen,
hvor vi sætter sejl og bevæger os ud i Skagerrak. Vejret er fint, og aftenen er
en af dem, jeg husker. Farten er 4 knob, og skyformationerne trækker dramatiske mønstre hen over himlen. Trawlerne er travlt beskæftiget herude i Skagerrak, og vi viger for dem, når de kommer for tæt. Vi anduver den norske
kyst og ankrer op i Mannefjorden lidt uden for Mandal, og pludselig er vi tilbage
i Norge igen med dets spektakulære skærgård.

Georg Stage i den norske skærgård

Lokalsamfundet på Skjernøy har for længe siden spurgt, om vi har lyst til
komme forbi dem på vores cruise-in company tid mellem Aalborg og Kristiansand, og det er en god aften med fodboldkamp og volleyball mod de lokale
ungdommer. Næste formiddag fortsætter vi odysseen mod Kristiansand med
stop i Høllefjorden. Videre igen og denne gang gennem Ny Hellesund, som er
en smal og ganske flot tur, hvor husene ligger tæt ned mod sundet perfekt i læ
for alle vinde. Torsdag ankommer vi til endestationen, Kristiansand, hvor der er
indbudt til Tall Ship Race, og vi er blandt venner og bekendte, fordi der er
mange tidligere GEORG STAGE-elever, der arbejder på de norske sejlskuter.
Tredje Tallshipshavn og set i bakspejlets kolde lys er det en havn for meget, så
fremover vil jeg kun booke os for 2 havne i de år, hvor vi er med på race. Kristiansand gør det godt, og captains dinner er i selskab med det norske kron29

prinspar, og de kongelige højheder har også arrangeret en reception på deres
sommersted for 60 trainees. Lea og Kristian deltager på skoleskibets vegne, og
det virker som om det er en oplevelse, de to elever vil huske for eftertiden.
Lørdag aften dukker kasserer Niels Lehmann og bestyrelsesmedlem Lars Overbye op i selskab med Susanne fra kontoret. Næste dags middag er det afgang
fra silokajen i Kristiansand, og de næste timer er der sejlparade ud gennem
Vestgabet. Det norske CO² - aftryk er af en vis størrelse den dag, da der er
hundredvis af lystbåde ude for at følge de store skibe på vej.

Sejlparade fra Kristiansand

Vi bryster os af, at vi har en 40 HK påhængsmotor som MOB-båd, men den
størrelse er der ikke mange af den dag. Jeg ser påhængsmotorer på 250 HK
blandt følge bådene.
Dagen er lang, og så snart vi fri af gabet, falder vi af og sætter alle sejl, og
kursen er østover. Det starter godt, men i løbet af natten forsvinder vinden, og
tidligt næste morgen starter vi op. Grenen passeres for maskine, og en ensformig forhaling sydover begynder. Et døgn efter Skagen ankrer vi op i Ebeltoft
Vig, hvor årets faglige observatører er bedt om at møde op. I år er vi heldige,
at maskinmester Christian Knoth fra Rederiet Lauritzen, skibsfører H.C. Egetoft-Nondal, Fanø-trafikken og styrmand Lars Karlsen, Esvagt hælper, og de vil
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de næste to dage være med til at overhøre eleverne i skibsteknik, søsikkerhed,
arbejdssikkerhed, navigation, motorlære og sømandsskab.
Vi anløber Kalundborg Fjord torsdag eftermiddag og straks efter endt overhøring starter MOB-en op, og de tre observatør sejles ind til byen. Vi ligger natten over og nyder den flotte skovkant på nordsiden af Asnæs. Næste formiddag
fortøjer vi på kaj 4, og weekenden begynder. Samme weekend er der maritim
weekend i byen, og vi får mange besøgende om bord. Om søndagen forhaler
vi tættere på eksamenslokalet, og i år er Kalundborg Marineforening så venlige
at stille deres foreningslokaler til rådighed for os, og de tre næste dage nyder
vi gæstfriheden, medens de skriftlige prøver bliver afviklet. Onsdag eftermiddag er festdagene for de flittige elever slut, og en tredjedel af eleverne sendes
på forlænget orlov.
Traditionen tro er der plads til en sejltur for instruktørerne fra brandskolen i
Valby, og vi har også apoteker Peder Gunnersen Harboe og familie med på
turen fra Kalundborg til København. Vejret er ikke just med os, vinden er imod,
og der er ikke meget af den, og det er også den dag, at himlen vælger at åbne
sig, og regnen kan måles i tocifrede millimetertal, men hvor der er skibsrum er
der også hjerterum, og vi har en god tur nord om Sjælland. Vi ankommer tidligt til Sundet, og det giver mulighed for en tur rundt Hven. Ved middagstid gik
vi i Kronløbet, og umiddelbart efter ankommer vi til Kvæsthusbroen, hvor vi
fortøjer tæt på det nye skuespilhus. Egentlig skal vi ind på vores egen kajplads
i Maskingraven, men på grund af Flådens 500 års jubilæum er der fyldt op på
alle kajer. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og skibet eksponerer godt på Kvæsthusbroen. Weekenden over har vi 3500 besøgende om
bord.

Velkommen ombord
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Mandag formiddag er der plads i Maskingraven, og vi forhaler over på den anden side af Københavns Havn, og snart ligger GEORG STAGE atter i kæder.
Eleverne, der tidligere på dagen er roet over til værkstedsskolen, kan gå om
bord og holde middagspause, og snart er dagligdagen på Holmen på plads. Vi
stopper op en gang imellem og funderer over, hvor hurtigt togtet er gået.
Greenock, Dublin, Norge og Belgien er historie, og nye kapitler skal skrives for
elever, besætning og skib. Flaget nedhales og Søfartsskolen i 2010 er slut.

Kaptajnen overrækker eksamensbeviser m.m, tager afsked med eleverne og ønsker dem
held og lykke i deres videre færd.
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Kadetaspiranter
Mandag, den 20. september møder besætningen op til endnu en sejlads med
søværnets kadetaspiranter. Flaget hejses på ny. De møder 57, og der går ikke
2 timer før, at en håbefuld sømand melder, at livet i søværnet ikke er noget for
ham, og han anmoder om tilladelse til at afmønstre – det giver et startantal på
56. Det er lærerigt at overvære, at det ikke kun er på ungdomsuddannelsesniveau, at flygtigheden er til stede ved valg af uddannelse.
Vi får den sidste proviant om bord, kæderne bliver taget af, og GEORG STAGE
er kun fortøjet i trosserne. Jeg lader det hele gå, undtagen agtertrossen, som
jeg bruger til at svinge skibet ud i havnen med. Maskinen skal have fuld gas
for, at skibskroget slipper mudderbankerne i vores del af havnebassinet, og
vandet omkring os mudrer totalt op, men jeg får skibet vredet rundt, og snart
passerer vi udsejlingen ved Elephanten. I år vælger jeg at ankre på Københavns Red, da troldmændene lover hård SV-lig vind, og jeg ser ingen grund til
at stampe ned gennem Køge Bugt med den vindretning.

Kadetaspiranterne afsejler.
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I løbet natten blæser det af, og vi letter midt på formiddagen og benytter lejligheden til at komme østover, så sejltræningen foregår, samtidig med vi sejler.
Vi når til Bornholm, da vinden forsvinder, og maskinen startes op, og vi forhaler længere østover for maskine, men heldigvis kommer der igen bølgetoppe
sidst på eftermiddagen. Sejlene sættes igen, og togtet fortsætter. Vi sejler
forbi trafik separeringen syd for Øland, og tager så en nordlig kurs i farvandet
mellem Øland og Gotland.
Vi er i sagens natur bagud med fartøjstjenesten, men sejlbetingelserne er simpelthen optimale med en klar efterårssol, der skinner på os hele dagen fra en
skyfri himmel.

Fartøjstjeneste i skumringen

Det medfører også, at når solen går ned ved 19-tiden, fordamper de relativt
høje dagtemperaturer lige op i Vorherres himmel, og de lange underbukser
kommer i brug igen efter en lang pause i den nederste skuffe, hvor de har ligget standby siden maj måned. Hvad vi ikke har nået med fartøjstjenesten, har
vi nået med sejl-handlingen, og der er en god stemning om bord, og skifterne
tørner om at have teoretisk undervisningen på banjen og fysiske vagter på
dækket. Der øves MOB-rulle og brasebak-manøvrer natten igennem, og kadetaspiranterne er efterhånden ferme til at finde tovenderne i mørket, og først på
fredag formiddag passerer vi Knolls Grund, en 9-meter grund, der står ganske
alene 15 sm nordøst af Øland Norra Udde. Vi har en hurtig rejse, og de sidste
15 timer ligger vi og krydser for vinden for at anduve skærgården i dagslys.
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Næste formiddag ankrer vi på en velbeskyttet plads lidt SØ for det lille fiskeleje
Ankarudden.
Velbeskyttet – meget vel – men da vinden tiltager, begynder skibet at drive for
ankeret. Vi haler det hjem og flytter mere i læ af en lille holm. Endnu engang
driver vi, og mere kæde lukkes ud. Vejrmeldingen lover vinde af kulingstyrke
dagen efter, og straks ved daggry (0610), hvor jeg kan ane bøjerækken, letter
vi og en lang dag for maskine og i modvind venter. Vores tid er begrænset af
dagslyset og kort før mørkets frembrud ankommer vi til en bugt på sydsiden af
Eknø. Eknø ligger 35 sømil fra Stockholm, og her bliver vi og får gang i fartøjstjenesten, mens kulingen sætter gang i kumulusskyerne, og den ene vattot
efter den anden accelererer forbi os oppe på himlen. Turen gennem skærgården er flot, og det er imponerende at se de store passagerskibe sejle tæt forbi
klipperne. Vi ankommer til Stockholm og ligger på den designede plads på
Skeppsbron plads 106 lige midt i Gamla Stan. Vejret er spektakulært, og midt
på dagen er der ganske høje varmegrader, og stockholmerne benytter lejligheden til at komme ud inden vinterens mørke sænker sig over nordens Venedig.

Officiel modtagelse i Stockholm

Vi får en officiel modtagelse på slottet, hvor kaptajnløjtnant Brian Jensen og
undertegnede repræsenterer de danske farver, og der bliver udvekslet gaver
og drukket sherry i et modtagelsesrum. Brian inspicerer honnørvagten, og ce35

remonierne holdes, og alt i alt er det en af de oplevelser, som jeg tager med
mig.
Kadetaspiranterne og en stor del af besætningen bruger nogle timer den ene
eftermiddag til at besøge Vasamuseet, og besøget i Stockholm er en stor succes. Fredag middag går det ud af skærgården, og med solens sidste stråler
som hjælp runder vi det sidste fyr, og vi begynder sejladsen sydpå mod Kalmarsund.
Vi bliver ramt af søsygen, og distancen mellem Ølands Södre Udde og Hammerodde er en bevægende sejltur, men vi kommer i læ af Bornholm og lister
rundt hjørnet og ankrer i Sæne Bugt tæt på Hammerhavnen og med den flotteste udsigt til Hammershus slotsruin. Et stædigt højtryk over Litauen sender i
dagevis hård vind til kuling hen over os, og opholdet i bugten strækker sig over
4 dage, men endelig torsdag haler vi 3 sjækler højglanspoleret ankerkæde
hjem (en havbund bestående af sand og småsten er et fantastisk slibemiddel),
og kursen sættes vest om Adlergrund. Klokken 0800 næste morgen løber lodsbåden langs og 5 timers sejlads ind i Polen begynder. Vi passerer en blanding
af kajanlæg, svær industri og lange områder med natur, hvor skarvkolonierne
sætter deres markante præg med klynger af træer, der lyser gråt i efterårssolen. Endelig ankomst til Szczecin og langs kaj ved Bulwar Chrobrego Quay, som
er honnørkajen neden for Det Maritime Akademi. Det er solrige dage i byen og
der bliver gået mange kilometer. Kadetaspiranterne er på sightseeing om lørdagen med et besøg i de underjordiske beskyttelsesrum, hvor den tyske besættelsesmagt mod fremvisning af ID kunne søge læ for bombeangrebene under 2. verdenskrig. Byens borgere er meget opmærksomme på besøget, og
kajen foran skibet er livligt besøgt. Vi vælger at have ekstraordinært åbent
skib, og godt 1200 gæster er ombord i de dage, vi ligger i byen.
Afgang mandag morgen i knaldhamrende tåge. Lodsen ved radaren og via
håndholdte radioer bliver de skiftende kurser formidlet videre til rorgængeren.
Systemet virker, og efter et par timers sejlads letter tågen, og normal procedure bliver genetableret. 5 timer tager lodseriet, og meget vind er der intet af, og
Volvo-en holder for, og næste formiddag passerer vi Gedser, og de næste timer
er med udsigt til et moderne fænomen, der hedder ”havvindmøllepark”. Det er
mørkt, da vi passerer Kobberdybet, og nord- og sydprikkerne lyser op, når
projektøren rammer dem.
Omkring midnat ankrer vi ud for Valdemar Slot, og næste dag får vi rundet
fartøjstjenesten af, og torsdag morgen går vi til kaj i Svendborg, og gør klar til
reception i marineforeningens nyistandsatte lokaler. Byens borgmester byder
velkommen, og GEORG STAGE modtaget en check på kr. 13.000 til skibets
velfærdskasse. Peter fra Ring-Andersens skibsværft er om bord for at se, hvad
vi gerne vil have fikset under skibets dokophold i 2011 – så alt i alt en travl
stopover på Sydfyn, men klokken 1600 er det afgang, og vi strider os mod den
stærke strøm i Svendborg Sund, og årets sidste sejllads er i gang.
Den sydgående strøm i Storebælt er stærk og passagen af trafiksepareringen
ved Storebæltsbroen kræver en del opmærksomhed, men frem kommer vi, og
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hen på eftermiddagen den 15. oktober løber jeg op til bøje 1 i København, og
vi fortøjer til den i en hanefod. Vi monterer en hjælpeline for enden af bovsprydet, der sørger for, at stævnen ikke rammer ind i bøjen. Det er kulturnat om
aftenen, og Nettobådene sejler rundt om os, og vi ligger med lys på riggen og
giver en ekstra dimension på det fine kulturarrangement på Marinestationen.
Lørdag er der skriftlig eksamen, og dæk og banjer er flittigt i brug hele dagen.
Efter eksamen vil vi forhale til Maskingraven og lægge vores 75-årige skoleskib
i kæder. Flaget nedhales endnu engang, aspiranter ønskes alt vel. Den 6. sæson for Søværnet kadetaspiranter er slut. Snart er skibet tomt, og en velfortjent hvileperiode venter.

Altid først
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Eleverne
Indkomne ansøgninger 86, heraf blev 63 antaget. 36 drenge og 21 piger, heraf
gennemførte 57 elever togtet.
(k=kokkeleever)
Skibsnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fornavn
Oliver Wibroe
Pernille Rosendahl Jensen
Anna Sara La Cour Brix-Jørgensen
Sebastian Romano Mogensen
Michala da Silva Kjær Hammer
Ubesat
Inuuteq Villads F. Motzfeldt
Ubesat
Patrick Olsen
Oskar Klang
Bo Sebastian Schliemann Haug
Lea Elisabeth Holger
Katrine Lundbye Westphall
Ubesat
Eline Frangø
Mathias Poulsen
Solmay Kalsø
Leon Roman Schindler
Kasper Vinjeborg
Rasmus Siggaard
Frederik Frøsig Gai
Sif Koldborg Lundsvig
Signe Marie Skov Vendike
Erling Jakob Møller
Martin Mygind
Kalle-Emil Stengård Jørgensen
Charlotte Stigfeldt Ørgaard
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By
København S
Skanderborg
Ry
Brønshøj
Gedser
Narssaq
Kastrup
Østermarie
København Ø
Rønne
København NV
København
Kirke Hyllinge
Klaksvik
Brøndby Strand
Horsens
Kastrup
Hjørring
København V
Valby
Grenaa
Ballerup
Malling
Christiansø

Skibsnr
28
29
K
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
K
63

Fornavn
Anders Kirk Vejstrup
Maren Rothaus Olesen
Tanja Albrechtsen Dræberg
Jesper Worsøe Holse Nielsen
Jens Christian Jacobsen
Benjamin Sørensen
Rasmus Dybro Bæk
Camilla Dybvad Kvist Pedersen
Lærke Malia Corfix Kristensen
Sune van der Woude
Ronni Trabjerg Nielsen
Noah Emil Maurer Maltesen
Jacob Kaas Mogensen
Anita Bilde
Jakob Anker Petersen
Nïels Lykke Nielsen
Kaya Rosalia Onsberg Christiansen
Inuk Folkmar Heilmann
Maligiaq K.J.J. Jeremiassen
August Queitsch Frimann
Katrine Jacobsen
Kristian Sørensen
Jesper Koch Svendsen
Daniel Jakobsen
Michael Bolwig Brehmer
Kari Stora Carlsen
Aase Johanne Huggler
Benjamin Cæsar Ottosen
Thomas Bech-Nielsen
Else Lerstrup Pedersen
Kristoffer Lolk Speedtsberg
Diana Ebba Christiansen
Ubesat
Ubesat
Stine Bruus Andersen
Ubesat
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By
Lejre
Narsaq
Rude
Lille Skensved
Nuusuaq
Vojens
Horsens
Ballerup
Valby
Ebeltoft
Grindsted
København N
Stubbekøbing
Århus C
Rømø
København NV
Aalborg
Nuuk
Aasiaat
København K
Odense M
Odder
Esbjerg V
Silkeborg
Glostrup
Toftir
Hellerup
Jyllinge
Løsning
Valby
Faxe
Tølløse

Svebølle

Hjemsted
Danmark
Grønland
Færøerne
Holland
Sverige

47
6
2
1
1

Skoleuddannelse
9. klasse
10. klasse
11. klasse
Studentereksamen
HF

22
20
1
13
1

Gennemsnit
Alder 19,9 år
Højde 176 cm.
Vægt
71 kg.

Flidspræmier er tildelt følgende elever:
Elev nr. 22 Sif Koldborg Lundsvig blev af de øvrige elever valg som ”årets
GEORG STAGE elev” og modtog en præmie fra Georg Stage Foreningen.
Elev nr. 29 Maren Rothaus Olesen modtog et knivsæt fra Støtteforeningen
”Ankeret”.
Elev nr. 39 Noah Emil Maurer Maltesen modtog en skibsklokke fra Støtteforeningen ”Ankeret”.
Elev nr. 54 Aase Johanne Huggler modtog en bog om Jens Kusk fra Skoleskibet GEORG STAGE.

Der skal være tid til at nyde den smukke udsigt.
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Skoleskibets besætning
Stageelev

11/1970

Kaptajn

Karl Zilmer

Kaptajn (afl)

Joacim Bøllehuus

Overstyrmand

Helle Barner Jespersen

Stageelev 41/1982

1.styrmand

Bjarke Wahlqvist

Stageelev

2.styrmand

Ulrich S. Johannesen

3.styrmand

Jesper K. Amholt

Styrmand afl.

Jon Haflidason

Maskinmester

Casper Bjerre

Maskinm. afl.

Martin Andersen

Hovmester

Anders G. Larsen

Hovmester afl.

Benny Jacobsen

Bådsmand

Mikkel Nielsen

Kvartermester

Anders Keller

09/3- 03/9

Stageelev 9/2002

Kvartermester

Dirch S. Dichmann

09/3- 03/9

Stageelev 37/2005

Ubefaren

Frederik F. Gai

20/9-29/10

Stageelev 21/2010

Oliver Wibroe

11/10-29/10

Stageelev 1/2010

Kalle-Emil S Jørgensen

18/10-03/11

Stageelev 26/2010

Niels Lykke Nielsen

18/10-29/10

Stageelev 43/2010

Anita Bilde

18/10-03/11

Stageelev 41/2010

Katrine Jacobsen

18/10-03/11

Stageelev 48/2010

27/6-10/7
1/1997

20/5-20/6
23/7-03/8
23/7-03/8
Stageelev 2/2003

skibsassistent
Ubefaren
Skibsassistent
Ubefaren
skibsassistent
Ubefaren
Skibsassistent
Ubefaren
Skibsassistent
Ubefaren
skibsassistent
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Uddannelsen ombord
Undervisningen har som sædvanligt været tilrettelagt efter Lov om Maritime
Uddannelser m.m, herunder Søfartsstyrelsens Udannelsesplaner for Skibsassistenter
Lektionerne fordeler sig pr. elev
Teoretiske fag:










Søsikkerhed/brandbekæmpelse
Arbejdssikkerhed
Førstehjælp/sundhedslære
Motorlære
Tankerfamiliarization
Navigation/søvejsregler
Skibsteknik
Orientering
EL-lære / Tegningslæsning

92

42
18

54
18
40

40
4
37

timer
timer
timer
timer
timer
timer
timer
timer
timer

Praktiske fag:









Værkstedsskole
Praktisk sømandsskab
Håndværksfag
Vagthold
Fartøjstjeneste
Rengøring
Engelsk
Diverse

95 timer
122 timer
180 timer
260 timer
34 timer
115 timer
23 timer
84 timer

Diverse indeholder 20 lektioner i diff. navigation. Og 14 lektioner i diff. motor.
og 9 lektioner i VHF roc. Endvidere har eleverne besøgt Diesel House og
3 skibsbesøg.
Diff. angiver differentieret tilvalgs fag.
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Faget brand og søsikkerhed omfatter desuden:

Et kursus på 2 dage i Frederikshavn

En ½ dag temaundervisning om krisestyring.

4 timers sikkerhedsøvelse om ISPS på HH-ferries .

Evakueringsøvelse i Frederikshavn med 6 timer ophold i flåder.

2 dages røgdykkerbevis, hos Københavns Brandvæsens Brandog Redningsskole.
Kokkelever:

Kokkeelever har faget Ernæringslære og Proviantering 10 timer.

Kokkeelever har haft 996 timer praktisk kabystjeneste.

Kokkeeleverne har kun deltaget i søsikkerhed og brand- arbejdssikkerhed

Andre oplysninger om togtet:
Skoletogt
Kadetaspiranttogt

Stagvendinger 21
Stagvendinger 0

Halsninger 18 Brase bak 7
Halsninger 2 Brase bak 5

Udsejlet distance
Skoletogt

Under sejl
1862

For maskine
2614

I alt
4476

Kadetaspiranttogt
I alt

381
2243

932
3546

1313
5789

39 % af tiden undervejs foregik for sejl.
30 % af liggetiden var til ankers.
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Bidrag, Støtter og venner
For den økonomiske og praktiske hjælp, som Stiftelsen og skoleskibet har nydt
godt af også i 2010, er Stiftelsen meget taknemmelig. Den udgør stadigvæk et
uundværligt og uvurderligt fundament for skoleskibets og søfartsskolens
virksomhed.
Også hjælp og støtte med råd og dåd har været væsentligt medvirkende til, at
skolen har kunnet dimittere endnu et hold veluddannede unge søfolk. Hjulpet
har bl. a. følgende:
• Københavns Brandvæsens Brand- og Redningsskole som ydede undervisning
i brandbekæmpelse.
• J. C. Hempels Fond, der leverede maling til skibet på særdeles favorable
vilkår
• DK-Brandteknik udførte tilsyn med brandudstyr.
• Apoteker Peder Harboe, Korsør Apotek, som leverede skibets medicinkiste.
• Sanitetssergent Jan Poulsen der underviste i førstehjælp / sundhedslære og vogtede helbredstilstanden ombord.
• Lærer Lars Henriksen med undervisning i martimt engelsk.
• Foreningen til Søfartens Fremme der har ydet værdifuld støtte i forbindelse
med rekrutteringen.
• Cand. Psych. Simi Voss for undervisning på introkursrs.
• Næstformand i Dansk Industri Bo Stærmose og film producent Søren
Stærmose for undervisning i entreprenørskab.
 Transas Danmark.
• Alustål.
• Teknisk Division, Clipper Group.
• Svendborg Marineforening har støttet elevernes velfærdskasse.
• Kalundborg Marineforening har venligst udlånt lokaler til de afsluttende
prøver.
• Tak til observatørerne ved de afsluttende prøver:

maskinmester Christian Knoth fra Rederiet Lauritsen

skibsfører H.C. Egetoft-Nondal, Fanø-trafikken og

styrmand Lars Karlsen, Esvagt
Endelig, og som altid, fortjener også et udmærket samarbejde med Søværnet
omtale og taknemmelighed. Det omfattede igen i år flere områder og adskillige
deltagere.
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Indgående bidrag
Søren Peter Lauersen
N&T Associates A/S
Nordens Skoleskibsvenner x 2
Sømandsforeningen i Kolding x 2
Ebeltoft Marineforening
Arv Jens Valdemar A Nielsen
Familien Hede Nielsens Fond
Arv Knud Ole Larsen
Vagn Lund
HH-Ferries
Kaptajn Christian Jensen & Hustru
Finn Lorentzen
Fondation Des Fondateurs
General Jens Olsens Fond x 2
Flemming Petersen
Corrit Fonden
Paula & Axel Nissens Legat
Elisabeth Winther
Juliues Skrikes Fond
TORM Fonden
Lillian og Frode Jacobsens Fond
Augustinus Fonden
Svendborg Marineforening
Agnete Stage
F. Teisen
Marineforeningen
JL Lauritzen Fonden
Sydfyenske Dampskibsselskab
Kate Galle
Frode Sønderstrup
Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel
Simon Spies Fonden
Gilleleje Marineforening
Peter Sahlertz
Scanoil
Harald Halkiers Legat
Svend Stage
Hjælpelegater af 1984
Frederiks Stage
Alfred Jacobsen
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1.300,00
500,00
20.000,00
2.000,00
5.083,00
1.990.291,71
20.000,00
500.000,00
500,00
5.160,00
5.000,00
500,00
1.060.000,00
120.000,00
1.000,00
50.000,00
250.000,00
500,00
40.000,00
125.000,00
20.000,00
30.000,00
13.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
70.000,00
24.000,00
500,00
500,00
25.000,00
50.000,00
2.500,00
500,00
500,00
20.000,00
1.325,00
3.000,00
26.250,00
168.451,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr,
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Øvrige bidrag fra:
Grethe Bryde Nielsen, Søren Thostrup, Lizzie Thostrup, Frederikke B. Pedersen,
Thomas B. Pedersen, Anders R. Thostrup, Martin Thostrup, Louise Thostrup,
Ulrik Christensen, Nikoline B. Pedersen, Stig Gorm Larsen, Anton Vognsen,
Jørgen Ærenlund, Anton og Merete Vognsen, Torben Fritz, Harry B. Bernfeld,
Frank Lauge, G. Lykke Nielsen, Jørgen P. Rasmussen, Lars Jordt, Kay Didriksen, Frederik Sall, Emil Stage, Pernille Stage, Eiler Nielsen, Tove W. Jordt, William Obdrup Nissen, Lui N. Nissen, Marie Obdrup Nissen, Anker Nissen, Erik
Vognsen, Knud Chr. Borck, Kirsten Borck, Katja Borck, Rose Borck, Klara
Borck, Ida Høg, Sarah Høg, Birgitte Borck Høg, Peter Høg, Knud E.J. Borck,
Louise Stage, Sofie Stage, Trine Stage, Lukas Stage, Kirstine Stage, Niels Bjørn
Lindberg Mortensen, Axel Ravn, Tom Anneberg, Dorthe Anneberg, Palle August
Anneberg
I alt
7.600,00
Med udsendelsen af denne årsberetning følger også Stiftelsens hjertelige tak til
alle for den store interesse, venlighed og konkrete hjælp og støtte, der igen i
2010 er vist Stiftelsen og skoleskibet GEORG STAGE, og som har muliggjort
endnu et produktivt og godt år til fremme af Stiftelsens formål og til gavn for
GEORG STAGEs elever.

Øverst først
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Stiftelsens Bestyrelse m.v.
Bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde har udført sine opgaver i henhold
til Stiftelsens vedtægter. Som forudsat er Stiftelsens løbende forretninger blevet forestået af bestyrelsens forretningsudvalg, og Stiftelsens forretningsfører
har varetaget den daglige virksomhed, herunder rederivirksomheden vedrørende skoleskibet samt administrativ støtte til skoleskibets kaptajn i dennes egenskab af forstander for søfartsskolen.
Bestyrelsen har i 2010 afholdt seks møder og har deltaget i to dagsejladser
med indbudte gæster ombord i skoleskibet.
Bestyrelsens sammensætning
I årets løb er følgende udtrådt af bestyrelsen:
Nils Wang, kontreadmiral
Chef for Søværnets Operative Kommando
(indtrådt 1/4 2006 – udtrådt den 1/9-2010),
Allan Thisgaard Andersen, produktionschef
(indtrådt 1/10 2007 – udtrådt den 1/11-2010)
Herefter er bestyrelsen sammensat således:
Palle A. Anneberg, direktør
(indtrådt 4/2 1999, Stageelev nr. 5/1957, kvartermester 1960)
K. Borck, viceadmiral *)
(indtrådt 1/10 2001, formand 26/5 2002)
Niels Lehmann Christensen, dispachør *)
(indtrådt 1/1 2002, kasserer 7/2 2002)
Jens Peter Weiss Hartmann, søkortchef
(indtrådt 22/9 1999)
Jan Meinertz, direktør
(indtrådt 1/4 2004)
Mogens Rasmussen, lektor *)
(indtrådt 22/9 1999, skibsinspektør 22/11 2000)
Pernille Stage, læge *)
(indtrådt 5/2 1998)
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Anders Engholm, direktør
(Indtrådt 1/6 2008, orlov fra 15/6 2009)
Pia E. Voss, vicedirektør
Danmarks Rederiforening
(indtrådt 1/4 2006)
Finn Hansen, kontreadmiral
Chef for Søværnets Operative Kommando
(indtrådt 1/9 2010)
Søren Støckel Thostrup, flotilleadmiral *)
(indtrådt 1/1 2007, næstformand 23/11 2009)
Lars Rosenberg Overby, advokat
Associeret partner i advokatfirmaet Kromann Reumert

(indtrådt 23/11 2009)
Francis Zachariae, kommandør
Vicedirektør i Farvandsvæsenet
(indtrådt 23/11 2009)
*) Medlem af forretningsudvalget
Stiftelsens forretningsfører maskinmester Tom Wismann.
(Fratrådt den 1. december 2010)
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Afslutning
Som GEORG STAGEs 175. år er også denne beretning slut.
Endnu en cyklus for skibet og søfartsskolen om bord er tilendebragt. Endnu ca.
155 unge søfolk er gået fra borde, ca. halvdelen til den civile del af Det Blå
Danmark og godt halvdelen til orlogsmarinen. Alle medbringer de fra GEORG
STAGE en god maritim grunduddannelse og dertil en række praktiske erfaringer i at gøre tjeneste til søs som medlem af en skibsbesætning og i tilværelsen
i det maritime miljø. De er alle vel kvalificerede og, i det omfang de selv ønsker
det, til rådighed for beskæftigelse og videre karriere i Det Blå Danmark.
57 civile elever bestod eksamen, og et overvejende flertal af dem tilkendegav
at have planer om at gøre fortsat karriere til søs. Eleverne fra Søværnet havde
i sagens natur allerede truffet denne afgørelse.
Overalt tiltrak GEORG STAGE betydelig positiv opmærksomhed fra offentligheden, og alle steder nød skibets besætning og elever hjælpsomhed, venlighed
og gæstfrihed. Ved sine havneanløb ude og hjemme har skoleskibet igen i 2010
medvirket til at stimulere og styrke offentlighedens interesse for skibsfart og de
maritime erhverv.
Også den rigelige rekruttering af elever og disses positive motivering til at
planlægge varig beskæftigelse og videre karriere i Det Blå Danmark er vidnesbyrd om positiv interesse hos de unge for de maritime erhverv. GEORG STAGEs
egne elever viser stor stolthed over deres smukke skib og over, at de mestrer
at sejle det. De er meget gode ambassadører for den moderne søfartsskole i
den klassiske ramme.
Ved hvert eneste elevholds afgang fra skoleskibet gøres fra skolens ledelse
store anstrengelser for at støtte eleverne i deres jobsøgning og hvor muligt
formidle ansættelser hos rederier og andre maritime arbejdsgivere.
Efter et igangværende værftsophold, gør GEORG STAGE sig klar til næste tørn.
Næste store vinkedag er 11. maj 2011.
Og GEORG STAGE vil på havet spejde intenst over horisonten efter en afløser.
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Stiftelsens vedtægter
for
den selvejende institution
Stiftelsen ”Georg Stages Minde”
(vedtaget den 3. april 1882, ændret 1911, 1921, 1943, 1959,
1969, 1975, 1978, 1979, 1984, 1992, 1996, 2005 og 2008)
Historisk baggrund
På et den 16. februar 1882 afholdt møde blev det, efter forslag af skibsreder
Frederik Stage, vedtaget at oprette en stiftelse, kaldet ”Georg Stages Minde”.
Samtidig skænkede han et fuldt udrustet skoleskib, der bar navnet ”GEORG
STAGE”, til stiftelsen, og der blev dernæst på et den 3. april s.å. afholdt nyt
møde vedtaget en fundats for den nævnte stiftelse.
Til hjælp ved bestridelsen af de årlige udgifter ved stiftelsens drift blev der
derhos af skibsreder Frederik Stage og hans hustru, født Engelsted, ved
testamente af 23. maj 1883 oprettet et legat, for hvilket der efter hans død
ved fundats af 3. februar 1896 blev dannet en særlig bestyrelse. Stiftelsen har
derhos såvel straks som senere modtaget støtte såvel fra private – særlig
søfartskredse – som fra offentlige institutioner og tillige i en lang årrække fra
staten.
Under hensyn til efterhånden indtrådte forandringer i forholdene er fundatsen
blevet ændret til vedtægter udformet efter aftale med Industriministeriet,
således:
Stiftelsens navn, hjemsted og formål
§1
Stiftelsen ”Georg Stages Minde” er en selvejende institution med hjemsted i
København.
Stiftelsens formål er at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den
første undervisning i praktisk sømandsgerning om bord i et dertil bestemt
skoleskib.
Bestyrelse
I. Sammensætning
§2
Stiftelsen ledes af en bestyrelse på mindst 9 medlemmer.
Et af bestyrelsens medlemmer vælges af familien Stage efter en af familien i så
henseende truffen ordning. Alle øvrige medlemmer vælges af bestyrelsen selv,
efterhånden som et af dem udtræder eller dør.
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Medlemmerne skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.
Ansatte og elever kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Ingen kan vælges til bestyrelsen efter det fyldte 75. år.
Bestyrelsen vælger for 3 år ad gangen en formand, en næstformand, en
skibsinspektør og en kasserer.
II. Virke
§3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
De løbende forretninger besørges af et forretningsudvalg bestående af
bestyrelsens formand, næstformand, skibsinspektøren, kassereren og det af
familien Stage valgte medlem af bestyrelsen, jfr. dog §5, og kan til sine møder
tilkalde andre bestyrelsesmedlemmer, når det finder anledning dertil.
§4
Formanden sammenkalder bestyrelsen og forretningsudvalget til møde, så ofte
han finder det fornødent, og leder forhandlingerne i disse.
Tre af bestyrelsens medlemmer kan fordre den sammenkaldt ekstraordinært til
møde.
I tilfælde af formandens forfald sammenkaldes og ledes møderne af
næstformanden, og såfremt han samtidig har forfald, da af det længst
fungerende medlem af forretningsudvalget.
§5
For at en gyldig beslutning kan tages på et bestyrelsesmøde, må formanden
(eventuelt næstformanden) og mindst 4 andre medlemmer være til stede, på
et forretningsudvalgsmøde formanden (eventuelt næstformanden) og mindst 2
andre medlemmer.
Alle afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende. I
tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.
§6
Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i behandlingen af sager, i hvis udfald
den pågældende har en personlig eller økonomisk interesse, eller hvor den
pågældende er knyttet til sagens part(er) ved ægteskab eller tilsvarende
samlivsforhold, ved slægtskab eller svogerskab i ret op- og nedstigende linie
eller i sidelinie så nært som søskende.
Skoleskibets kaptajn og stiftelsens forretningsfører kan efter formandens
bestemmelse deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret, dog ikke i møder
hvor forhold, der vedrører dem personligt, drøftes.
Deltagerne i bestyrelsesmøder har tavshedspligt i sager, hvor det efter sagens
natur er påkrævet.
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Bestyrelsens forhandlinger refereres i en forhandlingsprotokol. Referat af
bestyrelsesmøder sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatnings-regler,
men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for stiftelsens økonomiske
forpligtelser.
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men medlemmernes rejseudgifter og øvrige
udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af stiftelsen efter samme regler
som for statens tjenestemænd.
III. Opgaver
§7
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af stiftelsen, herunder skoleskibet og
den dertil knyttede skole.
Det påhviler bestyrelsen at påse, at skolen administreres efter stiftelsens
formål, gældende bestemmelser i love, bekendtgørelser mv. samt at de
bevillingsmæssige forudsætninger overholdes.
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der udbredes størst muligt kendskab i
offentligheden til uddannelsen i skoleskibet.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skoleskibets kaptajn, der også er skolens
leder, skibets øvrige officersbesætning samt skolens øvrige personale efter
indstilling af kaptajnen.
Bestyrelsen ansætter og afskediger stiftelsens forretningsfører og øvrige
personale.
Forretningsføreren forestår den daglige ledelse af rederivirksomheden
vedrørende stiftelsens skoleskib ”Georg Stage” i overensstemmelse med herom
udgivet instruks. Han yder assistance til skoleskibets kaptajn vedrørende drift
af stiftelsens søfartsskole.
Skibsinspektøren fører tilsyn med skoleskibet samt uddannelsen, øvelserne og
arbejdet om bord.
Kassereren fører tilsyn med regnskabet og stiftelsens formue.
Skoleskibets kaptajn
§8
Skoleskibets kaptajn har det øverste ansvar for skibet, dets besætning og for
de skolen tilknyttede lærere og elever.
Kaptajnen varetager skolens daglige ledelse. Herunder fører han tilsyn med
undervisningen og er ansvarlig for, at undervisningen følger de fastsatte
uddannelsesplaner, samt at de undervisningsmæssige forhold, ud fra de givne
forudsætninger, i øvrigt i enhver henseende er forsvarlige.
Uddannelsen skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lov
om maritime uddannelser og de i henhold hertil udfærdigede forskrifter.
Efter hjemkomsten fra hvert øvelsestogt afgiver kaptajnen en beretning om
togtets forløb og skolens virksomhed til bestyrelsen.
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Kaptajnen deltager endvidere sammen med stiftelsens forretningsfører i den
økonomiske forvaltning og medvirker til, at de givne bevillinger anvendes i
overensstemmelse med formålet og det vedtagne budget.
Tegningsregler
§9
Formanden i forbindelse med kassereren er berettiget til at tegne stiftelsen
”Georg Stages Minde”.
Til køb, salg, pantsætning og andre retlige dispositioner over skibet ”Georg
Stage” eller fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne.
Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagt.
Stiftelsens midler
§10
Stiftelsens aktiver må kun anvendes til fremme af stiftelsens formål.
Driftsmidler skal, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, anbringes på
betryggende måde i en godkendt forvaltningsafdeling.
Stiftelsens værdipapirer skal forsynes med en af formanden i forbindelse med
kassereren underskrevet forbudspåtegning og skal være noteret i stiftelsens
navn. Værdipapirerne anbringes på betryggende måde i en godkendt
forvaltningsafdeling.
Regnskab og revision
§11
Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.
Hvert år inden udgangen af februar sammenkalder formanden bestyrelsen og
forelægger forslag til virksomhedsberetning for det forløbne år samt redegør
for, hvilke større arbejder mv. der påtænkes udført i skoleskibet i det
kommende regnskabsår.
På samme bestyrelsesmøde forelægger kassereren driftsregnskab med status
for det foregående regnskabsår.
Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med statens regnskabsregler
samt de i øvrigt til enhver tid gældende regler.
Regnskabet og status godkendes af bestyrelsen, efter at det er blevet revideret
af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, der tillige skal kontrollere
tilstedeværelsen af værdipapirer og kassebeholdning.
Den interne revision foretages efter Rigsrevisorlovens § 9 om den interne
revision på maritime uddannelsesinstitutioner under Søfartsstyrelsen.
Det reviderede og godkendte regnskab med status offentliggøres tillige med
virksomhedsberetningen. Senest ultimo april hvert år indsendes til
53

Søfartsstyrelsen årsrapport med det af bestyrelsen godkendte regnskab og
status med protokollat og revisionspåtegning og underskrevet af bestyrelsens
formand og kasserer. Hvert år skal senest 15. november foreligge et af
bestyrelsen godkendt driftsbudget for det følgende regnskabsår.
Elevoptagelse
§12
Antagelse af elever sker efter offentlig bekendtgørelse. Eleverne skal være fyldt
17½ år og almindeligvis ikke over 22 år.
Eleverne antages af forretningsudvalget i henhold til de nærmere betingelser,
som er fastsatte af nævnte udvalg, og under særligt hensyn til bestemmelserne
i §1.
Der skal på stiftelsens kontor foretages skriftlig registrering af indkommende
elevansøgninger, samt føres en protokol, i hvilken enhver elev indtegnes med
de fornødne oplysninger om hans/hendes forhold.
Forretningsudvalget
bestemmer, hvilke bøger og lister der skal føres i øvrigt.
Strukturændringer
I. Skolens nedlæggelse
§13
Bestyrelsen kan nedlægge skolen, hvis de økonomiske og lovgivningsmæssige
forudsætninger gør det umuligt at fortsætte.
II. Stiftelsens opløsning
§14
Stiftelsen kan kun opløses og træde i likvidation, hvis hele bestyrelsen
stemmer herfor.
Bestyrelsen nedsætter selv et likvidationsudvalg.
Nettoformuen ved likvidationen anvendes til støtte for uddannelsen af unge
mennesker, som anført i §1 foran.
III. Vedtægtsændringer
§15
Bestyrelsen kan foretage forandringer i vedtægterne for stiftelsen ”Georg
Stages Minde”, når mindst 2/3 af dens medlemmer stemmer derfor, jfr. dog
§14.
Vedtægtsændringerne skal godkendes af Søfartsstyrelsen.
Nærværende vedtægter træder i kraft den 29. oktober 2008 og erstatter
Fundats for Stiftelsen ”Georg Stages Minde” af 3. april 1882 med seneste
ændring 2005.
Vedtægtsændringer godkendt af Søfartsstyrelsen den 19. august 2009.
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Regnskab for Året 2010 (Uddrag)
Stiftelsen Georg Stages Minde
Fondsreg. Nr. 03223
CVR NR: 30 87 61 64
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for
Stiftelsen ”Georg Stages Minde”.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om maritime uddannelser og bekendtgørelse om tilskud til tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Statens Regnskabsregler,
med de fravigelser, der følger af uddannelsesinstitutionernes særlige forhold. Vi anser
den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Stiftelsens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme.
København, den 2. marts 2011

Daglig ledelse
Susanne Mårtensson
fungerende forretningsfører

Kaptajn Karl Zilmer
søfartsskolens forstander og skoleskibets fører

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 2. marts 2011

Bestyrelse
K. Borck
formand

Søren S. Thostrup
næstformand

Niels Lehmann Christensen
kasserer

Mogens Rasmussen
skibsinspektør

Pernille Stage

Palle A. Anneberg

Jan Meinertz

Pia E. Voss

Lars Rosenberg Overby

Finn Hansen

Francis Zachariae
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Jens Peter Weiss Hartmann

Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i Stiftelsen ”Georg Stages Minde”
Påtegning på årsrapport
Vi har revideret årsrapporten for Stiftelsen ”Georg Stages Minde” for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2010 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og specifikationer. Årsrapporten aflægges efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 110 af 19. februar 2003 om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, samt bestemmelserne i
Statens Regnskabsregler, med de fravigelser, der følger af uddannelsesinstitutionernes
særlige forhold.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde
og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der
er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og
god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 om revision af statens regnskaber m.m. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger,
der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for stiftelsens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport,
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
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passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af stiftelsens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af stiftelsens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af stiftelsens
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens bekendtgørelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at de
dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den uafhængige revisors påtegning
Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde en bestyrelsesberetning, der indeholder en
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke omfattet bestyrelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er
i overensstemmelse med årsregnskabet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af stiftelsens årsrapport for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske
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hensyn ved forvaltningen, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens bekendtgørelse.

Ledelsens ansvar
Stiftelsens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved stiftelsens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen, har vi
for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om stiftelsen har etableret forretningsgange,
der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået stiftelsens rapportering i årsrapporten om resultater. Vores arbejde er udført
med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens
bekendtgørelse.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os
anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke
er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om resultater ikke er dokumenterede og i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens
bekendtgørelse.
Slagelse, den 2. marts 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Stiftelsens hoved- og nøgletal

2006

2007

2008

2009

2010

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Statstilskud

5.110

5.313

5.608

5.700

5.738

Øvrige indtægter

2.526

8.854

3.208

3.416

6.823

Omsætning (indtægter i alt)

7.636

14.167

8.816

9.116

12.560

Driftsresultat

596

2.946

(719)

515

2.775

Årets resultat

658

3.088

(525)

658

2.866

Balancesum

3.122

5.884

6.278

6.145

9.079

Egenkapital ultimo

2.181

5.180

4.668

5.326

8.149

5 års hovedtal

Balance

Pengestrømme
Driftsaktivitet

(139)

3.252

398

(133)

3.029

Investeringsaktivitet

-

-

-

(106)

-

Heraf investering i materielle
anlægsaktiver

-

-

-

106

-

(139)

3.252

398

(239)

3.029

Overskudsgrad (%)

8

21

(8)

7

23

Likviditetsgrad (%)

394

1.712

558

1.869

2.485

Soliditetsgrad (%)

64

88

74

87

90

Finansieringsgrad (%)

80

80

80

54

62

=Nettopengestrømme
Regnskabsmæssige nøgletal

Der henvises i øvrigt til yderligere
nøgletal i noterne 21 – 26.

60

Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
At undervise i modul 1 på grunduddannelsen for søfarende.

Udvikling i økonomiske forhold samt årets resultat sammenholdt med sidste år
Årets resultat blev et overskud på 2.866 t.kr. mod et overskud på 658 t.kr. i 2009. Årets resultat er
påvirket positivt af modtagen arv.
Som et led i regeringens besparelser er der for 2010 og 2011 indført en dispositionsbegrænsning på
1% af det modtagne statstilskud. Stiftelsen har valgt at indarbejde 1% reduktionen for 2010 i årsrapporten. Beløbet udgør 57.960 kr., og er opført som mellemværende med Søfartsstyrelsen.
I forhold til det reviderede budget for 2010 er dette resultat 5 t.kr. bedre end budgetteret.
Følgende reguleringer har haft virkning på årets resultat:
Reguleringer med en gunstig virkning på resultatet


Indtægtsdækket virksomhed



Renteindtægter



Arv og bidrag

Reguleringer med en ugunstig virkning på resultatet


Regulering af statstilskud 57.960 kr.

Ændringer i anlægsaktiver
Der er i 2010 ikke foretaget nyinvesteringer, men udelukkende renovering og udskiftning af eksisterende driftsmateriel.
Forventet udvikling
Der er budgetteret med et overskud på 250 t.kr. i 2011.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2010
2010

2009

Note

kr.

t.kr.

Statstilskud

1

5.738.040

5.700

Deltagerbetaling og andre indtægter

2

6.823.451

3.416

12.561.491

9.116

Omsætning

Undervisningens gennemførelse

3

(5.566.729)

(5.335)

Ledelse og administration

4

(1.446.978)

(1.410)

Bygnings- og skibsdrift

5

(427.426)

(326)

Bygningens og skibets tilvejebringelse

6

(910.593)

(789)

Kostafdeling

7

(650.759)

(537)

Udvikling

8

(527.680)

(82)

Markedsføring

9

(256.304)

(122)

(9.786.469)

(8.601)

2.775.022

515

Driftsomkostninger

Driftsresultat

Finansielle indtægter

10

91.278

145

Finansielle omkostninger

11

(20)

(2)

2.866.280

658

Årets resultat

Resultatdisponering
Overført til næste år

2.315.050

Henlagt til senere uddeling

500.000

Henlagt til velfærd

19.900

Henlagt til grundkapital

7.330

Henlagt til friplads

24.000
2.866.280
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Balance pr. 31.12.2010

2010

2009

Note

kr.

t.kr.

Skoleskib

12

150.000

150

Undervisningsudstyr og edb

12

16.349

22

Andet udstyr og inventar

12

26.896

52

Materielle anlægsaktiver

193.245

224

Anlægsaktiver

193.245

224

Andre tilgodehavender

6.250

76

Periodeafgrænsningsposter

9.780

5

16.030

81

6.110.066

1.034

Likvide beholdninger

2.759.187

4.806

Omsætningsaktiver

8.885.283

5.921

Aktiver

9.078.528

6.145

Tilgodehavender

Obligationer

13
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Balance pr. 31.12.2010

2010

2009

Note

kr.

t.kr.

Grundkapital

14

597.663

590

Henlæggelser

15

500.000

0

Egenkapital i øvrigt

16

7.050.934

4.736

8.148.597

5.326

89.400

46

89.400

46

120.000

120

Langfristede gældsforpligtelser

120.000

120

Feriepengeforpligtelse

362.980

336

57.960

0

257.541

265

42.050

52

Kortfristede gældsforpligtigelser

720.531

653

Gældsforpligtelser

840.531

773

9.078.528

6.145

Egenkapital

Andre hensættelser

17

Hensættelser

Statens tilskud til Skoleskibet "Georg Stage"

18

Mellemregning med Søfartsstyrelsen
Anden kortfristet gæld
Periodeafgrænsningsposter

Passiver
Rådighedsindskrænkning

20

Øvrige forpligtelser

21

Hoved- og nøgletal

22-27

Særlige specifikationer

28-30
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Pengestrømsopgørelse for 2010

2010

2009

kr.

t.kr.

2.866.280

658

30.070

33

0

(13)

2.896.350

678

Ændring i tilgodehavender

65.007

(33)

Ændring i kortfristet gæld

67.682

(778)

3.029.039

(133)

Køb af materielle anlægsaktiver

0

(106)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

0

(106)

Ændring i likviditet

3.029.039

(239)

Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver 01.01.2010

5.840.214

6.079

8.869.253

5.840

Note

Driftens likviditetsvirkning
Årets resultat
Regulering af pengestrømsforhold:
Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter
Ændring i hensatte forpligtigelser
Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Investeringernes likviditetsvirkning

Likvider inkl. finansielle
omsætningsaktiver 31.12.2010
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Noter
2010

2009

kr.

t.kr.

5.796.000

5.700

(57.960)

0

5.738.040

5.700

881.695

788

Arv og bidrag

4.663.461

1.226

Anden ekstern, rekvirentbetaling
(I.V.)

1.278.295

1.402

6.823.451

3.416

Løn og lønafhængige omkostninger

4.252.144

4.124

Øvrige omkostninger

1.309.135

1.204

5.450

7

5.566.729

5.335

1.237.245

1.213

208.594

195

1.139

2

1.446.978

1.410

427.426

326

887.112

766

23.481

23

910.593

789

1. Statstilskud
Tilskud fra Søfartsstyrelsen
Afsat 1% i dispositionsbegrænsning

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling

3. Undervisningens gennemførelse

Afskrivninger

4. Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
Afskrivninger

5. Bygnings- og skibsdrift
Øvrige omkostninger

6. Bygningens og skibets tilvejebringelse
Øvrige omkostninger
Afskrivninger
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Noter
2010

2009

kr.

t.kr.

650.759

537

527.680

82

256.304

122

83.948

129

7.330

16

91.278

145

20

2

7. Kostafdeling
Øvrige omkostninger

8. Udvikling
Øvrige omkostninger

9. Markedsføring
Øvrige omkostninger

10. Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter
Kursgevinster på værdipapirer

11. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
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Undervisnings-

Andet

udstyr

udstyr og

Skoleskib

og edb

inventar

kr.

kr.

kr.

Anskaffelsessum 01.01.2010

150.000

29.065

76.516

Anskaffelsessum 31.12.2010

150.000

29.065

76.516

Afskrivninger 01.01.2010

0

(7.266)

(25.000)

Årets afskrivning

0

(5.450)

(24.620)

Afskrivninger 31.12.2010

0

(12.716)

(49.620)

150.000

16.349

26.896

12. Materielle anlægsaktiver

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010

Kaskoforsikringssum

5.000.000

Nominel

Kurs-

Bogført

værdi

værdi

værdi

Renter

kr.

kr.

kr.

kr.

6.125.142

6.126.056

6.091.934

58.423

18.447

18.466

18.132

899

6.143.589

6.144.522

6.110.066

59.322

13. Obligationer
Stiftelsen
Grønlandsfonden

Af obligationsbeholdningen er obligationer til en kursværdi på 659 t.kr. prohiberet i Dansk Forvaltning.
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Noter
2010

2009

kr.

t.kr.

14. Grundkapital
Saldo 01.01.2010

590.333

574

Kursgevinster ved salg/udtræk

69

1

Kursregulering af værdipapirer

7.261

15

597.663

590

0

0

Overført af årets resultat

500.000

0

Saldo 31.12.2010

500.000

0

4.735.884

4.094

Saldo 31.12.2010

15. Henlæggelser
Saldo 01.01.2010

Der påhviler henlæggelsen en ikke afsat udskudt skat på 125 t.kr.

16. Egenkapital i øvrigt
Saldo 01.01.2010
Overført af årets resultat

2.315.050

642

Saldo 31.12.2010

7.050.934

4.736

45.500

58

0

(12)

Overført af årets resultat

43.900

0

Saldo 31.12.2010

89.400

46

Til brug for elever fra Grønland

30.000

30

Til brug for velfærd

19.900

0

Til brug for friplads til kokkeelever

39.500

16

17. Hensættelser
Saldo 01.01.2010
Tildelt friplads til kokkeelever

Noter
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Forfald

Forfald

Amortise-

Nominel

inden
for

efter

ret gæld

gæld

1 år

1 år

i alt

i alt

kr.

kr.

kr.

kr.

0

120.000

120.000

120.000

0

120.000

120.000

120.000

17. Statslån
Rente og afdragsfrit statstilskud til
Skoleskibet ”Georg Stage”

Langfristede gældsforpligtelser
31.12.2010

Statstilskuddet er ydet med deklaration om tilbagebetaling, såfremt skibet sælges eller forsikringssummen
udbetales. Tilbagebetalingen kan maksimalt udgøre det modtagne tilskud.

2010

2009

kr.

t.kr.

500.000

500

18. Kassekredit
Stiftelsen har en kassekredit med maksimum
på

19. Rådighedsindskrænkning
Stiftelsen er forpligtet til bl.a. ikke at afhænde skibet uden samtykke fra Økonomi- og erhvervsministeriet

20. Øvrige forpligtelser
Huslejekontrakt

26.400
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26

Hoved- og nøgletal
2006

2007

2008

2009

2010

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

8,33

8,48

8,52

21. Nøgletal mv. vedrørende institutionens ordinære drift
Medarbejdere, antal netto årsværk fordelt på:
Undervisning

7,39

8,01

Ledelse og administration

1,33

1,3

1,51

1,86

1,81

Institutionen i alt

8,72

9,31

9,84

10,34

10,33

-

-

-

-

-

Ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)

22. Nøgletal mv. vedrørende institutionens ordinære drift

Lønomkostninger
Uddannelse i alt
Ledelse og administration
Institutionen i alt

3.375

3.683

3.904

4.124

4.252

879

991

1.141

1.213

1.237

4.254

4.674

5.045

5.337

5.489

23. Nøgletal mv. vedrørende instutionens ordinære drift
Årsstuderende (STÅ’er) opgjort pr. uddannelse
Skibsassistenter

29,5

31,5

26,5

31,5

31,5

Antal STÅ i alt ordinær undervisning

29,5

31,5

26,5

31,5

31,5

Indtægtsdækket virksomhed

4,33

5,5

5,9

6,2

5,6

33,83

37

32,4

37,7

37,1

Antal STÅ

71

Hoved- og nøgletal

2006

2007

2008

2009

2010

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Anskaffelsespris primo

150

150

150

150

150

Anskaffelsespris ultimo

150

150

150

150

150

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo

0

0

0

0

0

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo

0

0

0

0

0

Bogført værdi ultimo

150

150

150

150

150

Årets vedligeholdelsesomkostninger

834

316

3.111

566

792

24. Nøgletal mv. vedrørende
institutionens ordinære drift
Kapitalapparatets vedligeholdelse
Skoleskib

25. Nøgletal mv. vedrørende institutionens ordinære drift
Kapitalapparatets vedligeholdelse
Andet udstyr og inventar
Anskaffelsespris primo

0

0

0

0

77

Årets nettotilgang

0

0

0

77

0

Anskaffelsespris ultimo

0

0

0

77

77

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo

0

0

0

0

(25)

Årets af- og nedskrivninger

0

0

0

(25)

(25)

Tilbageførte af- og nedskrivninger

0

0

0

0

0

Akkumulerede
ultimo

0

0

0

(25)

(50)

Bogført værdi ultimo

0

0

0

52

27

Årets vedligeholdelsesomkostninger

-

-

-

-

-

af-

og

nedskrivninger
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Hoved- og nøgletal
2006

2007

2008

2009

2010

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

26. Nøgletal mv. vedrørende institutionens ordinære drift
Kapitalapparatets vedligeholdelse
Undervisningsudstyr
Anskaffelsespris primo

0

0

0

0

29

Årets nettotilgang

0

0

0

29

0

Anskaffelsespris ultimo

0

0

0

29

29

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo

0

0

0

0

(7)

Årets af- og nedskrivninger

0

0

0

(7)

(5)

Tilbageførte af- og nedskrivninger

0

0

0

0

0

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo

0

0

0

(7)

(12)

Bogført værdi ultimo

0

0

0

22

17

Årets vedligeholdelsesomkostninger

-

-

-

-

-
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Særlige specifikationer
2010

2009

kr.

t.kr.

Honorar for lovpligtig revision

50.000

48

Andre ydelser end revision

82.500

54

132.500

102

2009

2010

Total

t.kr.

t.kr.

t.kr.

7.853

11.375

19.228

Lønomkostninger

(4.899)

(5.083)

(9.982)

Andre direkte omkostninger

(3.078)

(3.989)

(7.067)

(12)

(18)

(30)

(136)

2.285

2.149

27. Honorar til revisor

Honorar i alt

28. Opgørelse af tilskudsfinansieret aktivitet
Indtægter

Andre indirekte omkostninger
Resultat

2007

2008

2009

2010

Total

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Indtægter

1.047

1.289

1.408

1.278

5.022

Lønomkostninger

(414)

(403)

(438)

(406)

(1.661)

Andre direkte omkostninger

(259)

(385)

(176)

(291)

(1.111)

374

794

2.250

581

2250

29. Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed (lV)

Resultat
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