Bornholms Træbådelaug

Nyhedsbrev nr. 5

2008

”Jonna 2” - sådan fødes en skønhed. Bygges til Bornholms Træbådelaug.

Foreningens planer for de kommende 2 år.
Vi har stadig mange opgaver, og det man kalder udfordringer, før dagen hvor man
kan læne sig tilbage i den polstrede lænestol ved brændeovnen og sige ”Det var det”
Men nu er basis for de fremtidige fornemme fornøjelser ved at være på plads.
Vi har bygningerne i Allinge og Rønne, vi har værktøjet, materialerne og et
råmateriale af ihærdige medlemmer og ældre både der venter på en genfødsel.
• Der skal renoveres både så antallet af smukke træbåde i de bornholmske
havne og på vore kyststrækninger vokser.
• Der skal bygges sejlloft og afholdes kurser i sejlmagerhåndværket.
• Der skal findes en løsning for den gamle redningsstation på Sydhavnen. Gerne
med udstilling om Redningsvæsenet og den fine redningsbåd fra Snogebæk.
• Steen er i gang med at samle materiale til vor bog: Bornholmske Bådtyper.
• Der skal laves kursusprogrammer og afholdes kurser i relevante emner,
således at vore færdigheder styrkes og opgaverne bliver morsommere.
• Vi skal have flere aktive inddraget, både for at styrke samarbejdet og de
sociale værdier, men også for at undgå at en enkelt persons fravær ikke
kommer til at bremse den gode udvikling.
• Der skal laves aftaler med lokale myndigheder om lempelige vilkår for
Bornholms Træbådelaug, vore medlemmer og vore både.
• Vi skal færdiggøre motorhuset i Værftets nordvestlige hjørne og skuret i
værftets sydøstlige hjørne ombygges til smedeværksted med esse.
• Vi skal årligt have et åbent hus arrangement i samarbejde med naboer m.m.
• Vi skal deltage i arrangementer og bådetræf overalt hvor det er muligt.

De foregående sider viser en del af træbådelaugets og nogle af vore medlemmers
både.
--------Det er en yderst blandet flåde af nymalede, afskallede, nyproducerede, fotogene,
elegante, renoveringsmodne, velsejlende og ophugningstruede både, de fleste
bornholmske, med og uden råd og svamp, ingen afskyelige, men alle smukke og
bevaringsværdige.
---------- Nogle har vi bygget selv
- andre er købt og betalt af vore medlemmer
- flere er skænket til vor forening af bådejere, der evt. ikke mere magter den
opgave, som det er at vedligeholde og renovere de arbejdskrævende træbåde.
--------I et senere nummer vil vi bringe lidt oplysninger om alder, størrelse, rigning, motor,
ejerskab osv. om hver enkelt båd.
Jeg vil gerne opfordre vore medlemmer, der har informationer og evt. andre fotos af
deres både, til ganske kort at maile eller ringe disse oplysninger til mig.
pfs@traebaade.dk eller tlf. 29935695
---------Der er mange både endnu, der endnu ikke er foto af i dette nummer. Vi håber det vil
blive muligt at indsamle disse oplysninger til nyhedsbrevet her, men også til en
mappe der kan være tilgængelig på begge vore værksteder.

Kalender:

Lø. – sø. d. 6 -7 dec. 9 - 16: Kursus i udskiftning af bord
tilmelding senest 4/12 til John 56976082

Fr. d. 12. dec. 17.00:

Julefrokost på værftet i Rønne. Kr. 75,tilmelding senest 8/12 til Erling 56952723

On. d. 11. feb. 19-21:
To. d. 12. feb. 19-21:

Kursus I brug af maskinerne
Kursus I brug af maskinerne fortsat

Kontingent 2009:
300,- / ordinært medlemskab,

Hvor man er velkommen når som helst.
750,- / det udvidede, med maskinadgang og alm.
elforbrug.
Indbetaling kan foretages på vor konto i Nordea:
0658 6266324217

Husk klubaften onsdag i Allinge og
torsdag i Rønne og klubformiddag
søndag både i Allinge og Rønne.
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Medlem:

Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Mads Køie, Grønagervej 7, Nyker, Rønne
Børge Graversen, Strøbyvej 5, Aakirkeby
Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne
John Hansen, Rønnevej 53, Aakirkeby

56950735 29935695
56961671 27206966
56974804
56952723
56976082

Suppleant:
Suppleant:

Jens Erik Jensen, Søndergade 31, Allinge
Mette Bing, Krummeledvej 12, Hasle

56445018
56966736

Revisor:
Suppleant:

Ole Nielsen, Søndergade 16, Allinge
Lars Kølle

21731285
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