
 
Kalender:  
 
TS-Pinsestævne i Nyhavn: 10/6 – 12/6 2010 
Vi deltager sammen med Svanefolkene og sejler med ”Freia”. 
Lasten fyldes med bornholmsk producerede fødevarer, der sælges på kajen. 
Avancen går til vore to foreninger. 
Se: www.ts-skib.dk  
 
Kontingent 2011:   
250,- / ordinært medlemskab, hvor man er velkommen når som helst og hvor som 
helst og ifølge med hvem som helst. Der er nok også kaffe på kanden. 
750,- / det udvidede, med maskinadgang og alm. el– og kaffeforbrug. 
 

 
Vi minder om at sidste nyhedsbrev var vedlagt et indbetalingskort 
til årets kontingent. Ikke alle har husket at betale!    
 
Betaling kan indsættes på vor konto i DiBa 6060-0001114451 med 
oplysning om navn og adresse, eller betales kontant til vor kasserer 
Erling Vagn Andersen.   
 
 

 
Bestyrelsen:  
Formand:  Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne     29935695 
Næstformand: Ejner Andersen, Krummevej 2, Hasle         56964879  23718879 
Sekretær: Lars Kølle, Mælkevejen 123, Rønne         27438722 
Kasserer: Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne         56952723 
Medlem: John Hansen, Rønnevej 53, Aakirkeby         56976082 
Suppleant: Jens Erik Jensen, Søndergade 31, Allinge         56445018 
Suppleant: Mette Bing, Krummeledvej 12, Hasle           56966736 
Revisor: Ole Nielsen, Søndergade 16, Allinge         21731285  
Suppleant: Mikael Hammarlund, E.Mikkelsensvej 10, Gudhj. 56485748  50946302 

 

Bornholms Træbådelaug   -   Bådebyggervej 2   -   3700 Rønne  

Tlf.: 29935695         pfs@traebaade.dk          www.traebaade.dk 
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Bornholms Træbådelaug        Nyhedsbrev  nr. 2   2011 
   
 

 
 

Foreningens nyerhvervelse: Lodsen 

Læs mere inde i nyhedsbrevet om Rønne Havns gode lodsbåd, der 

er kommet på pension hos Bornholms Træbådelaug. 
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Husk klubaften onsdag i Allinge  

og torsdag på værftet i Rønne  

og klubformiddag søndag både i Allinge og Rønne. 

Husk klubaften onsdag i Allinge  

og torsdag på værftet i Rønne  

og klubformiddag søndag både i Allinge og Rønne. 

 

Lad os lette postvæsenets byrder!  

Få dit nyhedsbrev pr. e-mail. 

Send besked til: pfs@traebaade.dk 

http://www.diba.dk/
mailto:pfs@traebaade.dk
http://www.traebaade.dk/


Raffaello har erhvervet naboejendommen til vort værft 

på Sydhavnen med mange gode maskiner og værktøj. 
 

Dolleris bådebyggeri og det senere snedker/tømrerværksted er nu 

igen rammen om bådebygning og reparationer på både. 

Walter og Danny vil stadig komme til at arbejde med lyden af 

hammerslag og savens gnaven gennem egetømmeret, men også til 

toner fra salige Caruso og Pavarotti.  

 

Vi er glade for at det var muligt at købe dette værksted, idet det 

giver mere albuerum til os alle, og naturligvis en mulighed for 

Raffaello for at udvikle sin egen virksomhed mere uafhængig af 

os. Samarbejdet forbliver dog tæt og familiært, og ”Ota”-projektet 

fortsættes uden ændring. Opgaver der skal indendørs under 

processen, vil stadig foregå hos os og vores faglige inkompetence 

kan fortsat imødekommes hos vor gode lejer gennem de sidste år. 

 

Hjertelig tillykke.                                                                            

Vi ser forventningsfulde frem til en festlig og farverig indvielse. 

Det kan være vi skuffer nogen, men det bliver ikke gondolbyggeri.   

 

 

 
 
                                                                                  Bartolini Boats 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

2 

Rønne Havns har tilbudt os havnens gamle lodsbåd  
 

”LODSEN” bygget i eg i 1964  

af Elof Nilsson,  

på Nørrekås Bådebyggeri,  

er nu erstattet af en yngre model  

(ja de rige de kan)  

 

Vi fik tilbudt det lille effektive skib for den symbolske sum af 

10.000 kr. med instrumenter, redningsflåde og alt hvad der ellers 

hører til. 

Båden er vel holdt og en 6-cyl. Perkins dieselmotor med 114 HK 

er nyinstalleret i 1993.  

Et lods-laug etableres, med personer der har ansvar for sejlads, 

vedligeholdelse, sikkerhed m.m. 
 
 

 
 

 

 

Mon ikke der vil blive  

arrangeret et par  

lystfiskerture for  

foreningens medlemmer  

i denne sæson? 
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Formandens beretning 2010 
Nogen ting er vigtigere end andre. Men for vor forening, er der ingen 

tvivl om, at genskabelsen af Bornholms første dæksbåd fra 1866 er af 

stor betydning. Ikke kun for vor mulighed for at kunne færdes frit i 

Østersøen og de danske farvande, men også for den bevågenhed et 

sådant projekt bringer til os. 

De endelige midler til vort indtil nu største projekt, dæksbåden OTA, 

blev bevilget i første halvdel af året. Sparekassen Bornholms Fond, 

Lokale- og Anlægsfonden og LAG Bornholm bevilgede i disse måneder 

hhv. 50.000, 150.000 og 680.000 så vi nåede derfor op på næsten 1 

million til dette næststørste historiske skibsbyggeri på Bornholm de 

sidste mange år. 

Når man er mest lykkelig, er det ikke naivt at afvente et pludseligt slag i 

mellemgulvet. Det kom også, da vor daværende bank Nordea, ikke ville 

give os en kassekredit, indtil de store pakker med 1.000 kr-sedler fra 

fondene ankom, nemlig når byggeriet var fuldført. Så var gode dyr 

rådne, men Di-Ba Bank gik ind og tilbød os en kassekredit, og ikke nok 

med det, en rentefri kassekredit.   

Raffaello havde fået to lærlinge ansat og de påbegyndte alle arbejdet på 

Ota efter sommeren.               

Det skrider frem efter planen, måske en anelse forsinket pga. snekaos i 

vinter. Der har været, og er stadig, medlemmer i gang med at få 

egetræet fældet og opskåret til de gode planker det gode skib bygges af.  

Der bliver meget snart opgaver til flere af vore medlemmer, når spanter 

skal skæres og de øvrige detaljer igangsættes.  

Sejlloftet er på grund af tidnød, endnu ikke 

færdigbygget, men blev alligevel taget i 

anvendelse og der var undervisning i sejlsyning 

en lang weekend sidst på sidste vinter.  Sejlene 

til Jonna blev syet disse dage og 8 -10 personer 

fik deres lommeuddannelse som sejlmager.  

En anden uddannelse kørte ligeledes sidste 

vinter og færdiggjordes i begyndelsen af denne 

vinter. Kursus i duelighedsbeviset, hvor 

Mogens P. underviste 8 lærenemme elever i 

den svære kunst; søkort at forstå. 
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Men det blev sommer, og et bådetræf  arrangeret.                    

Vigehavn i Svaneke blev udvalgt, og kan varmt anbefales, da solen 

skinner, og vinden er god. Jonna blev søsat, og viste sig sødygtig og er 

siden blevet vandtæt.  

Under arrangementet blev jeg ringet op af Skibsbevaringsfonden, der 

tilbød os 20.000 kr. til indkøb af halvdæksbåden Pollux. Et 

renoveringsprojekt, der snart påbegyndes, og Det Maritime Hasle 

forærer os 25.000 kr. således at denne sidste sejlende halvdæksbåd kan 

komme til at se anstændig ud og blive en spændende brik i vort spil med 

kønne træbåde. 
 

Som sidste år fortalte Mikael Hammarlund om dette års vidunderlige 

rejse med Freia i det Ålandske 

farvand. Flere af foreningens 

medlemmer deltog som gaster på 

de enkelte etaper. Skønne billeder 

og fortryllende beretninger om 

spændende sejladser og de 

venligtsindede indfødte. 

Vor mad- og motorglade 

næstformand havde længe 

manglet et køkken, og pludselig 

en dag stod han med de fineste elementer, komfur, køleskab, 

opvaskemaskine, ovn og fryser. Ja så blev der bygget et fint lille 

køkken, helt uden vindkraft, der flere gange har vist sit værd.  

Vi havde vore venner, der bygger skonnerter i Finland og Estland samt 

venner af samme kategori fra Nordvestsjælland på besøg med rundtur 

på øen og det efterfølgende årlige samarbejdsmøde.   

Sidst i oktober besøgte 20 elever og lærere fra Bådebyggerskolen på 

Skeppsholmen i Stockholm vor forening og fik set hvordan 

bornholmerne bygger både og hvad vi brugte vores tid på. 

Ugerne 46, 47 og 48 afholdt vi et kursus for EGU-elever i arbejdet med 

motorsav og skovarbejde. Jan Walters Hansen m.fl. underviste. 

Vort klublokale var sidst på året rammen om den sædvanlige 

julefrokost.                          PFS 9/4/2011 
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Bornholms Træbådelaug 2010 
Resultatopgørelse 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010 
 

   Udgifter Indtægter 

Omsætning 

     Kontingent alm.      18.200 

     Kontingent udvidet     18.000 

     Lejeindtægt        46.457 

     Salg af materialer       4.036 

     Tilskud sponsorer     18.058 

Omsætning i alt   104.751 
 

Omkostninger værksteder 
     Grundleje    49.748 

     Pladsleje      3.812 

     Vand- og kloakafgift     2.664    

     Ejendomsafgift        429 

     Forsikring      8.997 

     El og varme         6.222 

     Vedligeholdelse     3.458 

     Materialer         520 

Omkostninger værksteder i alt  75.850 
 

Administrationsomkostninger 

     Kontorartikler    1.677 

     Nyhedsblad       3.498 

     Edb     1.014 

     Vedligeholdelse maskiner      3.163 

     Trælager     1.918 

     Inventar     2.427 

     Teleomkostninger    2.431 

     Medlemskontingenter       500 

     Transport     2.356 

     Undervisning    1.768 

     Arrangementer    1.174 

     Porto og gebyrer    1.782 

     Repræsentation    2.128 

     Kassedifferencer         17 

Administrationsomkostninger i alt  25.853 
 

Renter 

     Indtægter             7 

     Udgifter     1.732 

Renter i alt     1.732          7 
 

I alt                          103.435             104.758 
 

Periodens driftsresultat                                     + 1.323 
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Status pr. 31.12.2010 
 

Aktiver 
Omsætningsaktiver 

     Kassebeholdning        290 

     Debitorer    39.349 

     Moms og tilgodehavende    52.456 

Omsætningsaktiver          92.095 
 

Anlægsaktiver 

     Værdi af bygninger  540.651 

     Værdi af ”Jonna”  180.000 

     Værdi af ”Pollux”    20.000 

     Værdi af ”Ota”  210.779 

Anlægsaktiver         951.430 
 

Aktiver i alt    1.043.525 
 

Passiver  
     Kassekredit         124.283 

     Kreditorer         121.738 

     Omsætningskreditorer                 3.278 

     Formue Primo   475.902 

     Værftsbygning opskrevet til købspris  209.400 

     Fondsmidler modtaget   107.600 

     Driftsoverskud       1.324 

Egenkapital i alt   794.226       794.236 
 

Passiver i alt      1.043.525 

 
Specifikationer for fondsmidlers anvendelse 

 

     Projekt ”Jonna”s fondsmidler       180.000 

     Arbejds- og materialeforbrug        162.821 
 

Overskud ført som sponsorindtægt         17.179 
 

     Projekt Sejllofts fondsmidler        103.800 

     Materialeforbrug tilført værdi af værftsbygning        64.950 
 

Rest af projektets fondsmidler          38.850 
 

     Projekt ”Ota”s fondsmidler       955.000 

     Arbejds- og materialeforbrug       210.779 
 

Rest af projektets fondsmidler       744.221   

7 



Referat fra generalforsamlingen 9. apr. 2011 

 

1. Formanden berettede om foreningens aktiviteter i det forløbne år. 

2. Vor kasserer gennemgik regnskabsåret 2010. Vedlagt. 

3. Medlemskontingentet blev vedtaget som uændret. 250/750.  

4. Et forslag fra Mikael Hammarlund om et familiekontingent var til 

diskussion, men afventer til næste år. Et forslag fra bestyrelsen om en 

vedtægtsændring blev vedtaget, og foreningens reviderede vedtægter 

er vedlagt.  

5. Poul, Erling og John genopstillede og blev genvalgt. Holger blev ikke 

indvalgt. 

6. Som suppleanter blev Mette og Jens genvalgt. 

7. Som revisor og suppleant blev Ole og Mikael genvalgt. 

8. Under evt. forespurgte Holger om planerne vedr. redningsbåden fra 

Snogebæk, og Peter kunne informere om, at man i Snogebæk havde 

planer om at opføre et hus til båden. Derefter berettede Raffaello om 

arbejdet med ”Ota”. Skibet bliver i første omgang ikke bygget til 

motor, som den oprindelige Ota. Måske kan en el-motor installeres og 

undersøgelse desangående foretages.  

Raffaello efterspurgte  

medlemmerne engagement  

i byggeriet her fremover,  

da mange opgaver vil  

kunne udføres af lægfolk  

med hænderne rigtig  

skruet på.  

Rundholter, sejl, rig m.m.  

Der forventes ingen  

problemer med  

færdiggørelse inden  

søsætning forsommeren  

2012 såfremt lidt  

aktivitet i  

medlemskredsen  

kunne organiseres. 

Og det forventes. 

 

L. K. 
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Vedtægter for foreningen 

 

"Bornholms Træbådelaug"  

 

§1: Foreningens navn er "Bornholms Træbådelaug", og hjemstedet er Bornholms 

Regionskommune. Foreningen har afdelinger i Rønne, Teglkås og Allinge. 

 

§2: Foreningens formål er: 

 

At bevare bornholmske træbåde og bådmotorer, enten i eget regi eller ved assistance til 

foreningens medlemmer i form af vejledning, hjælp og ekspertise fra fagfolk. 

 

At indsamle viden om bornholmske både og den bornholmske kystkultur. 

 

At formidle den indsamlede viden og ekspertise til foreningens medlemmer. 

 

§3:               I foreningen kan optages alle med interesse i træbåde og bådmotorer. 

 

§4: Foreningens bestyrelse består af: Formand, næstformand, sekretær, kasserer og et medlem. 

 

§5: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen; på valg er 2 bestyrelsesmedlemmer  

i lige år, 3 i ulige år, Valget gælder for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§6: Generalforsamlingen afholdes hver år i april. Bestyrelsen indkalder skriftligt mindst 14 dage 

før. 

 

§7: På generalforsamlingen skal følgende punkter være på dagsordenen: 

 

                   1.   Formandens beretning 

                   2.   Aflæggelse af det reviderede regnskab 

3.   Indkomne forslag (Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 

4.   Fastsættelse af kontingent 

5.   Valg til bestyrelsen  

6.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen     

7.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

8.   Eventuelt 

 

§8:              På generalforsamlingen kan kun stemmes ved personligt fremmøde og kontingent betalt. 

 

§9:              Foreningen tegnes af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. 

 

§10:            Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når der foreligger kontingent- eller pladslejerestance, 

                   samt når foreningens interesser modarbejdes.  

 

§11:            Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst  

                   1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom.  

Forsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel. 

 

§12:            I tilfælde af foreningens opløsning overgår alle aktiver til Bornholms Museum. 

 

 

09. april 2011 
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