Klubflag!
Som vor stander, men i halv størrelse, vil
der kunne bestilles og købes klubflag til
medlemmernes både på værftet i Rønne
til den beskedne pris af kr. 120,- .
Kun ædruelige personer med ren
straffeattest vil kunne erhverve dette
smukke flag.
Kalender:
Man. d. 10. aug. kl. 19: Sejlads med ”Tre Kronor” til Polen.
Tor. d. 20. aug. kl. 19: Sejlloftsaften. Forberedelser til byggeriet.
Lør. d. 22. aug. kl.17: Sommerfest på værftet. Tilmelding 29935695

Bornholms Træbådelaug

Nyhedsbrev nr. 3 2009

Kontingent 2009:
300,- / ordinært medlemskab (det bliver billigere næste år), hvor man er velkommen
når som helst og hvor som helst og ifølge med hvem som helst.
750,- / det udvidede, med maskinadgang og alm. elforbrug.
Kassereren minder om: Vedrørende kontingentet, er der nogle få, nu kun meget få,
og vi nævner ikke navne før i næste nummer, der endnu ikke har betalt.
Hvis girokortet er bortkommet, kan pengene indsættes på vor konto i Nordea:
0658 6266324217. Hvis pengene er bortkommet, så må man låne, og det kan man jo
desværre kun, hvis man rigeligt i forvejen.
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Bestyrelsen:
Formand: Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne 56954414 29935695
Næstformand: Mads Køie, Grønagervej 7, Nyker, Rønne 56961671 27206966
Sekretær:
Børge Graversen, Strøbyvej 5, Aakirkeby 56974804
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:
Suppleant:

Ole Nielsen, Søndergade 16, Allinge
Peter Kofod

21731285

Bornholms Træbådelaug - Bådebyggervej 2 - 3700 Rønne – Tlf. 29935695
www.traebaade.dk

Årets træbådetræf i Teglkås d. 28. juni. Læs mere på side 7
Nr. 2 i kapsejladsen på vej i mål. Præmieret som smukkeste skib.
Vinderen var så hurtig at fotografen ikke nåede at forevige præstationen.
Presseholdet ses i baggrunden.
TV2 Bornholm udsendte om aftenen og næste dag højdepunkterne.

Gaver, sponsorater m.m. til Bornholms Træbådelaug de sidste måneder.
Brdr. E., S. & A. Larsens Legat blev stiftet i 1968 i forbindelse med behandlingen af boet efter sagfører
Emil Larsen, der boede i Rønne. Hans yngre bror Sigurd Larsen, der var dommer i først Thisted og siden
i Skælskør, var død i 1949, mens den yngste bror, Aage Larsen, der var tandlæge i København, var død i
1944. De tre brødre var alle født og opvokset i Rønne. De var alle ungkarle, og deres respektive formuer
blev gennem arv til sidst samlet hos Emil Larsen, der testamenterede den samlede formue til et legat, der
skulle oprettes ved hans død og bære hans og hans brødres navne samt være hjemmehørende i Rønne.
Siden 1970´erne har legatet årligt uddelt legatportioner til adskillige værdige trængende personer i Rønne
samt ydet støtte til Bornholms Museum, senere Bornholms Kunstmuseum, til indkøb af kunst. Endvidere
har flere tandlægestuderende fra Bornholm gennem årene modtaget støtte fra legatet.
Op gennem 1990´erne og senest i 2008 er legatets uddelingsmuligheder blevet udvidet således, at legatet
i dag kan betegnes som et bornholmsk legat, der med udgangspunkt i Rønne støtter kunst, uddannelse
samt øvrige almennyttige og velgørende formål på Bornholm.

Træbådetræf i Teglkås.
Søndag d. 28. juni var en god dag for Bornholms Træbådelaug og Teglkås Havn.
Mange interesserede fulgte dagens program i det pragtfulde sommervejr.

50.000 har Brdr. Larsens Legat skænket til byggeri af sejlloft på værftet i Rønne.
På det kommende bestyrelsesmøde nedsættes en byggegruppe, der vil planlægge arbejdets
udførelse. Et byggeri der forventes gennemført i dette år.
Bornholms Elektromotor har gavmildt hjulpet vor forening med en reparation af vor
tykkelseshøvl, der efter mange års slid hos Stenby og tre år hos os, brød sammen med et
udslidt startmodul.
Værdien af denne gave ligger ikke under 10.000.

Store og små i større og mindre både dystede i kapsejlads og skibenes skønhed.
Der blev bundet knob, krakket sild og fotograferet, drukket øl og vand og snakket både
og bolværk til tonerne fra de skønneste harmonikamelodier.

Motorværkstedet, der med Ejners altid energiske indsats nu er færdigbygget, har modtaget
hjælp fra flere sider.

Ved kapsejladsen skulle en bøje et stykke til havs rundes og en fin præmie var sat på
højkant for første båd gennem havneindløbet.

Rønne Havn
Fridolf
Bornholms Elektromotor
Ole Holm
Hasle Kutterservice
H. Johansens Byggeforretning
Øens Pejsecenter
og Danbolig

Erling Quistgaard var suverænt hurtigst men gennemførte ikke indsejlingen og
diskvalificerede dermed sig selv.
Lars Kølle og Bo med ”Inte” blev derfor vindere af det spændende smallship-race og
modtog en blå busseronne fra Butik Maritime i Tejn.
Taberen må have en trøstepræmie, foreslog Peter Kofod inden start, og trak samtidig en
flaske brændevin op af lommen.
Hvor kært og gavmildt tænkte vi alle, - men gæt så, hvem der kom sidst i mål?

En hjælp til i alt ca. 30.000Ejner inviterede sponsorerne til
en lækker sildefrokost, og den gik sandelig ikke i fisk. Herover ses ”le chef” i arbejde.
Niels Holm har skænket vort bådelaug et fint maleri af den nu ophuggede ”Bornholmerpilen”
til ophængning i vort klublokale. En gestus der udviser en tillid og tro på vor idé.

En stor og hjertelig tak til ovenstående sponsorer samt flere andre gavmilde
personer, der har foræret os navnebrædder, værktøj, et skibsklaver og andre
specielle og spændende ting til anvendelse eller udstilling.

Jens Skovgaard vil gerne overdrage sin drivkvase frit og kvit til vor forening

Kopi af Bornholmsk sejljolle fra Boderne (1890) til salg på vor hjemmeside.

eller interesserede medlemmer. Det sidste vil nok være den bedste løsning.

Simon Day Larsen, ung bådebygger udlært på Vikingeskibsmuseet, byggede i
2006 denne fine replika med rådgivning af Niels Løvstad.

Denne i eg klinkbyggede båd, født på Fejø i 1919 er 28 fod og har gennem de senere
år været under kyndig behandling i sommermånederne. Det kniber nu for Jens at
fortætte restaureringen, så han vil gerne skænke båden til Bornholms Træbådelaug
eller til medlemmer i lauget.
Et ringbind med bådens historie, fotos m.m. kan ses i frokoststuen på værftet.
Vil du eller I være interesserede i overtagelse så ring til undertegnede.
Poul tlf. 29 93 56 95

Der indmeldes stadig nye
medlemmer i vor forening,
og samtidig ser vi også flere og flere fine
træbåde.
Det bedste tegn på den rigtige udvikling.
Vi skal nok klare at bevare træbådene og
også forøge antallet af dem i de
bornholmske havne og på vore kyster.

Tag godt imod de nye folk.

Simon rejser til USA og vil derfor afhænde sin båd ”Trud”. Prisen er 55.000,Vi har ansøgt Aase og Ejnar Danielsens Fond om dette beløb, for at få båden til
Bornholm, og anvende den til bl.a. træning i sejlads med unge medlemmer.
”Trud” er 14 fod, i eg og med
bomuldssejl syet af Sejlmager
Hansens eftf. Ligtov og stående
rig i tjæret hamp. Løbende rig
i kunsthamp.
Bådtrailer medfølger.
Vi havde besøg af Simon og
hans båd ved indvielsen af
værftet i 2007.
Vi har et håb.

Fejø Drivkvaselaug beretter:
Vinden Drar er nu godt overstået. Det har for Fejø Drivkvaselaug
været rigtig sjovt at have så mange mennesker på besøg.
Der deltog 24 både, 115 telte og omkring 200 mennesker og vejret
var nogenlunde med os.
Søndag ankom bådene og teltene blev slået op. Vi sluttede
dagen af med en gang Chili con carne og dejlig musik v/ Mick and
the Chicks. Det var en pragtfuld sommeraften.
Vi havde dejlig sejlads mandag, hvor vi sejlede i trekanten mellem
Fejø, Askø, Lindholm og Lolland. Et flot syn at se alle bådene.
Der var nogle folk, der blev i land, for saunaen skulle bygges.
Den blev bygget på en flåde og sejlet ud til træbroen. Den var flot.
Næste dag tog mange af bådene Fejø rundt, hvor vi gjorde et lille
ophold på Femø, så femøboerne også så alle de pragtfulde både.
Vi havde en rigtig god vind.
Onsdag var det Fejø rundt til lands. Mange lejede cykler, men flere
tog mod tilbuddet at blive kørt rundt på ladvogn med Ole som er
en god fortæller. Om aftenen tændte vi grillen og rigtig mange
samledes i teltet og det endte med at nogle satte sig sammen og
spillede op til dans.
Vinden frisket op til 15 s/m om torsdagen, så vores planlagte tur til
Sakskøbing blev ikke til så mange både. Fredag startede med lidt
koldt og surt vejr, men over middag klarede vejret op og vi havde
nogle gode timer med barkbåds-, mosegris- og skiløbskonkurrancer.
Fredag aften samledes vi til den afsluttende fest, hvor en tidligere
fejøbo stod for tilberedning af maden. Maden var god, og jeg tror
ca. 220 mennesker deltog i spisningen. Senere på aften blev flagene
overrakt til Finland, hvor næste års Vinden Drar skal foregå i Manäs.
Den 11. juli sluttede Vinden Drar og folk begyndte at drage hjemad.
Fejø Drivkvaselaug takker alle for at I mødte frem og gjorde ugen en
god oplevelse og vi glæder os til at mødes med jer i Finland til næste år.

Redningsstationen.
Den gamle redningsstation må vi nok gemme.
Den er nu udlejet til Marineforeningen.
Vi havde jo håbet, den kunne indgå i et samlet
koncept med bådebyggeri, bedding, udstilling
af bornholmske både, redningsstation med øens
sidste redningsbåd fra Snogebæk og til sidst
kajpladser til vore kønne træbåde.

Vi har ønsket Marineforeningen tillykke
med deres nye lokaler og velkommen i vort
havnehjørne. Det er jo ikke den værste
nabo, man kan tænke sig.

Briggen ”Tre Kronor” af Stockholm sejler fra Rønne d. 10.
aug. kl. 19. Der er i skrivende stund 5 ledige pladser ombord og
Bornholms Træbådelaug vil få tilbudt en god rabat på sejladsen
til Swinoujscie i Polen, hvor skibet vil ankomme d. 12. aug. kl. 19.
En fælles hjemrejse over Kolberg vil blive arrangeret, såfremt der
er interesserede medlemmer, der vil påmønstre?
Yderligere oplysninger og hurtig tilmelding på 29935695.

Vort udsendte medlem:
Mikael Hammarlund sender postkort fra Ålandsøerne og skriver om det herlige liv med
båden. Vi forventer atter billeder og beretninger til efteråret.

”Palmen” og planerne dermed:

Der kan muligvis etableres et kombineret undervisnings- og renoveringsprojekt i
samarbejde med Produktionshøjkolen i Almindingen.

”Sleipner”, Odins ottebenede hest, men også navnet på en
bæltbåd, som nylig er erhvervet af medlemsgruppe.
Der følger mere om skibet og ejernes planer i næste nummer.

Sammenslutningen af Bornholmske Billedkunstnere
vil gerne holde en sommerfest med os.
De tilbyder at komme med maden.
Drikkevarer kan medbringes eller købes
til lavpris på stedet.
Lørdag d. 22. aug. Kl. 17 på Værftet.
God musik og farverige indslag.
Tilmelding senest 15. aug. til Poul 29935695

