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Tillitsvalgte, representasjoner og medlemsoversikt
Foreningen Fullriggeren Najaden ble formelt stiftet i april 2018, og har p.t få betalende
medlemmer. Målet er at medlemsantallet er økt betydelig på neste årsmøte.
Kontingenten er i 2019 (første kontingent-år) på kr 250 per person uavhengig av alder.
Familiemedlemsskap koster kr 500.
Foreningens styre og representasjon
Styret har bestått av leder Alexander Hermansen, kasserer/økonomiansvarlige Pål Romberg
og Camilla Olsen, sekretær Ann-Jorid Pedersen og styremedlemmer Maya Nielsen, Tønis
Sørensen, Knut Sørensen, Fredrik Engh og Frank Nilsen.
Foreningen har ingen revisjonsplikt, og er unntatt innmelding av regnskap i
frivillighetsregisteret.
Valgkomitéen 2019 har bestått av Knut Sørensen (leder), Tim Morris og Mona Storåsli.
Foreningens allianser og partnere
• Foreningen er representert i Isegran Drift ved Knut Sørensen og Alexander
Hermansen
• Najaden og Maritime Center Fredrikstad A/S leier Arisholmen av Fredrikstad
Kommune. Holmen leies ut til almennyttige formål, hvor alle i utgangspunktet kan
leie. Barn og unge prioriteres spesielt. Foreningen bidrar med dugnadsarbeid og har i
løpet av 2019 nedlagt 55 fakturerbare timer.
• Foreningen har formaliserte samarbeidsavtaler med Mormors Café og Visit
Fredrikstad og Hvaler, og samarbeider ellers tett med en rekke andre aktører.
Styremøter og styreoppgaver 2019
Styret har hatt 9 styremøter i 2019, samt noen uformelle arbeidsmøter. Styret har behandlet
61saker, og samtlige av disse er beskrevet i møtereferater.

Ansvarsfordelingen i styret har i 2019 vært som følger:
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•
•
•
•
•

Booking av arrangement og oppdatering av info, priser etc
Offentlige søknader, oppfølging av vernestatus og div praktisk
ansvar
Verving av medlemmer + teknisk nettside
Dugnad / vedlikehold (herunder planer for dette)
Økonomi, budsjett, konti etc

•
•
•

Risiko, HMS, forsikringer etc
Sekretærarbeid, innholdsproduksjon og diverse
Kommunikasjon utad og diverse annet

Camilla Olsen
Knut Sørensen
Fredrik Engh
Frank Nilsen
Pål Romberg og
Camilla Olsen
Tønis Sørensen
Ann-Jorid Pedersen
Alexander
Hermansen

Organisering og løpende oppgaver
Våren 2018 ble det opprettet fire komiteer i foreningen, med medlemmer i styret som
ansvarlig for hver komité. Hver komitèleder har ansvar for å rekruttere et nødvendig antall
deltakere og hjelpere til sin komité. Organiseringen ser fortsatt slik ut:
Arrangementskomité og bookingfunksjon ledet av Maya Nielsen.
Andre deltakere: Mette Bråthe og Gunnar Elseth.
Komiteen har ansvar for å arrangere egne arrangement og sikre hjelpere. Visit
Fredrikstad har fått ansvaret for bookingfunksjonene ved lukkede arrangement
(utleie).
Restaurerings- og dugnadskomité ledet av Knut Sørensen. Andre deltakere p.t:
Leif Erik Ellingsen.
Komiteen har ansvar for å følge kvaliteten og prioriteringene i dugnadsarbeidet,
samt få fram søknader til det offentlige, følge opp Riksantikvaren og andre
vernemyndigheter.
Markedsføringskomité ledet av Ann-Jorid Pedersen. Andre deltakere p.t:
Fredrik Engh og Anne Nygren. Komiteen har ansvaret for foreningens nettside,
Facebookside og eventuelle markedskampanjer.
Torsdagsdugnadsgjengen ledet av Frank Nilsen og Alexander Hermansen. Hver
torsdag formiddag samles en betydelig gjeng for å jobbe med restaurering og
vedlikehold av skuta. Gjengen påtar seg også noen eksterne oppgaver mot
betaling, etter kapasitet. Dugnadsgjengen har dessuten jobbet med å istandsette en
av to originale barkasser på oppdrag fra kommunen med samarbeidspartnere.
Tirsdagsdugnadsgjengen ledet av Mette Bråthe. Hver tirsdag kveld samles en
mindre gjeng for å lage maritime gjenstander som skal selges til inntekt for
Najaden, og/eller brukes i opplæringsøyemed, på arrangementer etc. Så langt har
dette arbeidet hovedsakelig bestått av taufletting.
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Vedlikeholdet av skuta utført av «torsdagsgjengen»
I løpet av 2019 er følgende gjort av vedlikeholdsarbeid og restaurering på Najaden:
-

Innredning av dekksbysse ferdigstilt og dører montert.
Daviter akter pusset opp og montert.
Kompasshus og skipsratt pusset opp og montert. Demontert og vinterlagret i
«kullboden».
Naglebenker, nagler og skipsrekke pusset opp og oljet.
Styrbord skuteside malt utvendig.
Skipsbenker og bord pusset opp og malt.
Fjernet malingrester og pusset banjerdekk.
Stålluker på banjerdekk pusset og malt.
Renovert og isolert «vannhuset» ved landgangen.
Rigging av vinterpressening og solseil vår og høst.
Messingdetaljer vedlikeholdes jevnlig.
Grønnsåpevasking og rydding av dekk i flere omganger.
Fjerne rust og råte etter behov.
Installert varmepumpe for oppvarming av skuta. Varmen bidrar også til skutas
velvære.

Andre dugnadsarbeider
Foreningen FN har fakturert Isegran drift for leie av Najaden. Dette med tilsammen kr 45
000,- for 2019. Dugnadsgjengen vår har stått for rydding utendørs, gressklipping, maling
mm. I tillegg ble det levert et komplett søppelhus til holmen som ble fakturert FK
parkavdeling. Her bidro foreningen med grunnarbeider og frakt av materialer, rydding osv.
HMS og sikkerhetsarbeid i 2019
• Fartøyets sikkerhetsmanual er gjennomgått og oppdatert
• Det ble utført tilsyn fra Fredrikstad Brannvesen 12/4-19
• Alarmsystemet er gjennomgått og vedlikeholdt
• Det er opprettet varsling til tre (3) mottagere hvis alarm utløses.
• Det er utført en (1) muntlig sikkerhetsgjennomgang av fartøyet med dugnadsgjengen.
• Forsikring av fartøyet løper og følges opp.

•

Det er kjøpt inn 10 flytevester til utsatte arbeider ombord

Orientering fra «tirsdagsgjengen»
Gruppa har møtt trofast opp hver tirsdag, og har sakte, men sikkert vokst. I dag har
tirsdagsgjengen en stamme på ca.15 personer som møter jevnlig opp. I tillegg kommer noen
flere som er mer perifere. Gruppa fletter fendere for salg, har lært seg håndsøm, og fått tak i
en industriell symaskin, så de kan øke vareutvalget, samt kunnskapsnivået hos deltakerne.
Vinteren 2019 ble gruppas arbeid noe amputert, grunnet dårlig økonomi i foreningen. De
gikk tom for materialer å lage produkter av, og i slike situasjoner faller fellesskapet fort
sammen. Tirsdagsgjengen har også tatt et ekstra tak ved arrangement som er åpne for alle. I
år har de bidratt på blant annet Shantyseminaret, 2 pinsedag, åpen skute under TSR, Barnas
dag og foredrag med Bare Bare til BoraBora ved Anne Nygren.
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Innen årets besøkssesong starter har gruppa planer om å få laget en minirigg, der små og store
kan klatre i en lav rigg, og lære å sette/pakke segl.
Utleie av skuta
Utleieinntektene er på kr 111 950 for året 2019. Av disse inntektene kommer kr 20 000 fra
Minemagasinet og Idyllfestivalen, kr 5 000 fra Barnas Dag (utbetalt ved Minemagasinet). De
resterende kr 86 950 er kommet inn fra ekstern leie, hovedsakelig solgt og organisert
gjennom Alexander Hermansen og Mormors Cafe.
Visit Fredrikstad har generert 3 av disse utleiene.
Status på søknader og finansiering
• Det ble sendt flere finanseringssøknader i 2019, blant annet en stor til Fredrikstad
kommune på slutten av året.
• Det jobbes fortsatt med en omfattende restaureringsplan for Najaden, noe som er
nødvendig for å kunne sende søknader av en viss størrelse og til dels også for å oppnå
sponsorater. Planen ble av flere årsaker ikke ferdig høsten 2019, men forventes
ferdigstilt innen sommeren 2020. Den vil legges til grunn for nye søknader mot
Riksantikvaren og andre.
Arrangement og utleie 2019
Det har vært både eksterne og egne arrangementer om bord i 2019. Av egne arrangement, er
følgende de største:
2. PINSEDAG (juni)
Åpen skute med omvisning, minimarked om bord, kaker og vafler og enkle aktiviteter.
Egen servering og salg av Najadenprodukter.
ÅPEN SKUTE UNDER TSR
Egen servering og salg av Najadenprodukter, samt guiding. Veldig mye mennesker var innom
de tre dagene vi holdt åpent, og et pent overskudd kom inn.
CORNELIS-CABARET (juli-august)
Helt siden 2005 har Alexander Hermansen produsert CornelisCabaret på somrene i
Fredrikstad, siden 2015 ombord på Najaden. De siste to årene har august vært reservert til
dette, noe som har vist seg som et godt tidspunkt. Ingen arena er vel så flott som Najaden, og
location er helt klart med på å gjøre produktet unikt. Innholdet i cabareten, svensk visekunst
på sitt aller beste, er som skapt for en fullrigger med "Tre Kronor" i baugen. Samarbeidet
med Mormors Cafe er også en suksessfaktor, og i 2019 videreførte vi matservering ombord i
forkant av forestillingene. CornelisCabaret produseres også i 2020, da det er lagt opp til 10
forestillinger.
BARNAS DAG (september)
Også i 2019 ble barnas dag arrangert. Vi åpnet skuta og hadde salg av vafler, kaker og
Najaden-artikler. I hengekøyene under dekk ble det som året før arrangert historiefortelling
med sjørøversmak av Camilla Eidsvold. Vi har fortsatt planer om å utvikle et
sjørøverkonsept, men har ikke prioritert det arbeidet så langt. Dette vil det nye styret trolig
jobbe videre med i 2020.
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FOREDRAG (november)
Anne Nygren holdt foredrag om bord med tema «BareBare til BoraBora». Godt oppmøte og god
stemning.

Styrets kommentar
Året som har gått, 2019
Styret mener at situasjonen i foreningen fortsatt er litt status quo. Vi kan fortsatt si at det som
går bra, går veldig bra. Og at det som ikke går så bra, går rimelig dårlig. Vi lykkes godt med å
samle folk til dugnad og praktisk innsats, men vi sliter fortsatt med å skaffe penger og
sponsorer. Denne nøtten har vi ikke klart å knekke. Det har også vært utfordrende å få styret
til å arbeide så effektivt og godt med administrative oppgaver som vi ønsker og har behov
for. Vi fikk på plass et medlemssystem høsten 2018, men måtte i høst innse at det ikke
fungerte etter intensjonene. Vi jobber nå med å få på plass enklere og mer manuelle systemer
basert på frivillig innsats og tydelig ansvarsdeling. Sensommeren 2019 fikk vi på plass en
varmepumpe på banjerdekket, til dels sponset. Den har åpnet muligheten for å bruke skuta
hele året og på alle måter gjort det enklere å varme den opp.
Neste periode, 2020
• Per Andersen er ansatt i 30% stilling fra og med 1/3 2020 som vertskap/tilsynsmann.
Najaden åpner medio april også en butikk/utstilling i Minemagasinet som skal holde
åpent hver lørdag og i forbindelse med arrangementer. Håpet er at disse tiltakene skal
føre til et mer åpent skip, og gjøre at vi kan ta imot omvisninger og produsere egne
salgsprodukter basert på tradisjonelt håndverk.
• Også i år planlegges arrangement 2. pinsedag, samt Barnas dag i september. Vi ønsker
også å reetablere julemarkedet igjen, og jobber med dette.
• I juli er det Nordisk Skutetreff i Fredrikstad, da blir Najaden sentral som arena.
• Det er ambisjon om å holde 4 medlemsmøter i året fra 2020.
• Styret har også en ambisjon om å være mer synlige i media og på sosiale medier.
• Aktiviteten ombord skal økes ut fra den kapasiteten vi har.
Ønsket er fortsatt å gire opp aktiviteten i 2020 og framover, men vi trenger fortsatt mer
penger, flere medlemmer, flere hjelpere og bedre rutiner på det administrative arbeidet. Dette
går framover, men vi kunne ønske det gikk raskere. Dette, i tillegg til videre opprustning og
vedlikehold av skuta, blir viktige oppgaver å løse i 2020. I tillegg vil vi igjen se på
mulighetene for å lage vårt eget kulturelle innhold (bl.a sjørøverkonsept for barn) og fortsette
å øke produksjonen av håndlagde salgsartikler.
På grunn av de spesielle forholdene knyttet til Coronautbruddet, har vi laget et nøkternt
budsjett for 2020. Vi anbefaler imidlertid det nye styret å revurdere ambisjonene når de tiltrer
og smitten har lagt seg.
10. mars 2020
Styret v/ sekretær
Ann-Jorid Pedersen
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