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Fredag d. 7. juni blev denne mobile del af den gamle klassiske 

bedding hugget op, og anlægget er fremover uanvendeligt.  

Romantica var det sidste skib der fik den trygge landgang. 

 

Tilbage på Bornholm er der nu to beddingsanlæg af nyere model i 

hhv. Nexø og Tejn. 

Det er ikke for at være umedgørlig, 
men der er stadig nogle få gode 
medlemmer der endnu ikke har nået at 
få overført kontingent 2013 



Årsberetning 2012 
 

Ligesom de tidligere år været et år med udfordringer, et ord som man nu om dage bruger i stedet for bøvl, 

bryderier og besværligheder. Lad os være ærlige og vedkende os, at det hele ikke glider i linolie, men ofte 

besværes af udefra komne pinde i hjulene. 

Internt var det et lidt uheldigt skænderi i Allinge forårsagede en opdeling af vort bådelaug i to separate 

foreninger. Dog en lykkelig separation uden besværligheder med salg af hus og deling af fælles børn. Vi 

har de samme interesser, flere fælles medlemmer og mødes til arrangementer. 

I foråret havde vi et tilbud til vore medlemmer om gratis entre på Bhs. Museum hvor Christine Seehusen 

fortalte om middelalderlige fartøjer. 

Vi er i Regionskommunen blevet godkendt som folkeoplysende forening, hvilket afkaster et mindre 

bidrag på omkring 20.000 årligt til den daglige drift, men også giver et slags blåt stempel for vort virke. 

Lodsbåden har været på et par ture med torskepilk og havjagt, men ikke nok til at forsvare at beholde den. 

Den er derfor sat til salg. 3 personer har vist interesse for det gode skib. 

Havnens tilbud om vor egen træbådehavn hvor Den Gule Badeanstalt har ligget, har der endnu ikke været 

tid og kræfter til at gå videre med, men projektet er ikke skrinlagt, og det bliver vigtigere end nogensinde, 

da havnens kajplads svinder ind. 

I pinsen søsatte vi så Ota og Pollux. En solbeskinnet dag med rigtig mange gæster, skonnerter fra 

Skillinge i Skåne og Luvia i Finland, to tv-hold, levende musik med Østersøens Perler, god mad og øl i 

stride strømme.  

Begge både blev taget på land igen efter en uges tid, for at få dem færdiggjort. Nogle fejl og mangler på 

Ota blev påpeget og lidt blev rettet. Forskellige opfattelser om disse hos bygherre og bygmester 

resulterede i en tilbageholdelse af den sidste betaling. En stævning fik os til at stoppe byggeriet, da vi 

kunne forvente en syn og skøn vurdering. Dette forsinkede os ca. et halvt år, så derfor er Ota desværre 

ikke sejlklar her til forsommeren. Men vi arbejder på at få den i vandet lidt senere på sommeren. 

Raffaello opsagde sin svend og lærling og lukkede sin virksomhed.  

Allinge Bådelaug arrangerede bådetræf i Teglkås, en dejlig dag sammen med hyggelige bådentusiaster, 

hvor flere af vore medlemmer deltog. 

Ligeledes deltog flere medlemmer af foreningen i det årlige bådetræf: ”Vinden Drar”, dette år på Rågø, i 

Tjust Skærgård ved Vestervik i Sverige.   

Vi har gennem året haft folk på værftet i forskellige job-ordninger og har fået lavet overdækning til den 

gamle Jonna og til Thor. En ny gavl i hjørneskuret blev ligeledes opsat, da den gamle var lige til at både 

se og gå igennem.   

Foreningen har i året der gik fået adskillige nye medlemmer, vi er nu snart 150, og blandt dem en længe 

ønsket smed. Vor smed hedder Matthias og han har allerede produceret en del beslag til Ota og er ved at 

etablere smedeværksted under halvtaget.  

Vort sejlloft er færdiglavet og er her i det nye år blevet anvendt til syning af sejlene til Ota. Fremover vil 

Jan være modtagelig for opgaver som køjesække, sejlposer, drivankre, sejlreparationer og måske nye sejl, 

når hans færdigheder udi dette gamle håndværk bliver optrænet.  

Vi sluttede året med en julemiddag med vildt. Rådyr og vildænder med forskellige slags tilbehør og lidt 

vin, så der var noget for enhver smag og med Mik Voss harmonikamusik i baggrunden. 
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Referat fra Generalforsamling 22/4 2013 
 

 

Formand Poul Forum Sørensen bød velkommen. 
 

Valg af dirigent og referent. 

 Mogens Pedersen blev valgt til dirigent. 

 Peter Christophersen påtog sig hvervet som referent. 
 

1. Formandens beretning: 

Formand Poul Forum Sørensen fremlagde herefter årets beretning 

for 2012, som blev vedtaget med applaus. 

Beretningen vil blive bragt i sin helhed i Nyhedsbrev nr. 3 - 2013. 
 

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab: 

Kasserer Erling Vagn Andersen redegjorde for regnskabet for året 

2012. Regnskabet udviste et overskud på kr. 6.078,- og en samlet 

aktivmasse på Kr. 1.962.130,-. 

Regnskabet godkendtes af forsamlingen med applaus. 
 

3. Indkomne forslag: 

 Der var ingen indkomne forslag. 
 

4. Fastsættelse af kontingent: 

 Bestyrelsen foreslog uændret kontingentniveau: 

 Kr. 250 for ordinært kontingent. 

Kr. 750 for udvidet kontingent som giver adgang til brug af 

bådelaugets maskinpark. 

Forslaget vedtoges enstemmigt. 
 

5. Valg til bestyrelsen: 

  På valg var: Poul og John – som gerne modtog genvalg. 

Begge blev genvalgt med applaus. 
 

6. Valg af suppleanter:  

 På valg var: Michael Hammarlund og Jan Larsen. 

 Begge modtog gerne genvalg og blev genvalgt med applaus. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 På valg som revisor: Bruno Stender som gerne modtog genvalg. 

 Bruno Stender valgtes med applaus. 

         Som revisorsuppleant:Ejnar Andersen som modtog genvalg. 

 Ejnar valgtes med applaus. 

 



8. Eventuelt: 

André Jensen forespurgte om forhold omkring den røde kutter 

som står foran Værftet. 

Formanden svarede at kutteren ejes af Lars Kølle og at der 

betales pladsleje for den. Fremtiden for kutteren er uafklaret.  
 

Da der ikke var flere punkter forsamlingen ønskede debatteret, afsluttede 

formanden generalforsamlingen og takkede medlemmerne for god og positiv 

medvirken samt dirigenten for vel udført gerning. 
 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen med 

følgende poster: 
 

Formand:   Poul Forum Sørensen 

Næstformand: Steen Jakobsen 

Sekretær:    Peter Christophersen 

Kasserer:   Erling Vagn Andersen 

Medlem:   John Hansen 
 

Hosstående referat godkendt: Dato:    
 

Poul Forum Sørensen  Mogens Pedersen  

Formand                                             Dirigent                               P.C. 

 
                   

 Peder arbejder på hans meget roste ”Rosa” (med potent attitude). 

                  En længere historie om det gode bornholmske skib følger i næste nr.  

                  Lodsen og Romantica ser man respektfuldt i baggrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



ÅRSREGNSKAB for 2012                          BORNHOLMS TRÆBÅDELAUG                                    
Resultatopgørelse: 
 Indtægter:      Medlemskontingenter……………………………………………………..     36.875 
           Lejeindtægter..…………………………………………………………………    36.236 
           Salg af materialer og arbejdsydelser...……………………………..     68.506 
          Lokaletilskud fra Bornholms Regionskommune....…………...     14.239 
           Sponsorindtægt..……………………………………………………………..       2.500 
Indtægter i alt... ………………………………………………………………………………….   158.356 
Omkostninger for værftsbygning: 
           Grundleje Rønne Havn……………………………………...    55.144 
          Ekstra pladsleje………………………………………………...      5.404 
           Ejendomsafgifter, vand/kloak/skorsten..………....       2.914 
           Forsikring af værftsbygning ..…………………..……….       9.435 
          Elforbrug..………………………………………………………...    14.689 
          Vedligeholdelse af bygning..……………………………..      4.684 
          Rengøringsartikler.....………………………………………..         298 
Omkostninger for værftsbygning i alt.……………………………………...    92.568     92.568        
Resultat før administrationsomkostninger…………………………………........       65.788 
Administrationsomkostninger: 
           Kontorartikler…………………………………………………....          85 
           Nyhedsblad / tryksager……………………………………...     3.281 
          Vedligeholdelse af maskiner og værktøj..............      5.876 
          Reparation og vedligeholdelse af egne både.......      1.131 
          Telefon/internet/edb.…………………………………….....    2.984 
           Kontingenter.……………………………………………….......        280 
          Transport af både m.v.  .………………………………….....   1.677 
           Arrangementer og generalforsamling  .………….....     2.774 
          Revisionshonorar og bogføring ....................…....      7.250 
           Porto og gebyrer..……………………………………………...    1.997 
          Repræsentation..……………………………………………....    3.008 
Administrationsomkostninger i alt…………………………………………...   30.343    30.343       
Resultat før finansiering........…………………………………………………………...        35.44 
Renteindtægter og renteudgifter m.v. 
           Renteudgifter, bank ………………………….  25.354 
           Provisioner og andre renteudgifter.....     3.154        28.508 
           Finansieringssponsor:  DIBA Bank..…………………..      14.141 
            Resultat af finansiering …………………………….……..      14.367    14.367  
Driftsoverskud før henlæggelse . …………………………..……………………………....     21.078 
           Afsat til dækning af uforudsete udgifter..…………………….....      15.000 
Resultatopgørelsens overskud for året 2012..………………………………….....        6.078 
Resultatopgørelsen er eks. moms. 



STATUS:                    Formue/egenkapital pr. 31. december  2012                 
Aktiver: 
     Kassebeholdning ………………………………………………………………….                  602 
     Debitorer ……………………………………………………………………………..               5.163 
     Bankbeholdning …………………………………………………………………..              22.377 
     Momstilgodehavende ..….…………………………………………………...                 9.663 
     Omsætningsaktiver  i alt .……………………………………………………..              37.805 
     Værftsbygning, maskinværksted og sejlloft.…………………….....              585.034 
     Maskiner  og  værktøj..........……………………………………………......               22.190 
     Foreningsbåde: 
     ”Anette” til  købspris ……………………………………………       20.000 
     ”Pollux”  til købspris..……………………………………………        20.000 
     ”Lodsen”  til købspris ...………………………………………..        10.000  
.     ”Jonna”  til fonds-byggepris ………………………………..      180.000 
      ”OTA”  til fonds-byggepris mm.……………………………    1.087.101         1.317.101 
Aktiver i alt .……………………………………………………………………………           1.962.130 
Passiver: 
     Kreditorer ..…………………………………………………………………………..                 30.469 
     Projektlån ..........…………………………………………………………………..                  92.891 
     Projekt  ”Sejlloft”  
          Tilgået  fondsmidler fra  Brdr. Larsens Legat .…..       103.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
          Byggematerialer................……………………………….       103.800                         0       
     Projekt  ”Pollux” 
          Tilgået fondsmidler fra  ”DMH” og ”BRK”.………          40.000 
          Byggematerialer .…………………………………………..          28.922                11.078 
     Projekt  ”Sejl  til  dæksbåden  OTA” 
          Tilgået fondsmidler  fra  Brdr. Larsens Legat ………………………               25.000 
     Projekt  ”Anette” 
          Tilgået fondsmidler fra ”DBS”………………………….          25.000 
          Anvendt til køb af båd .…………………………………..          20.000                  5.000 
     Resultat før egenkapital………………………………………………………               164.438 
     Egenkapital  primo.………………………………………………        694.890 
          Kapitaltilgang fra 2011..…………………………………..             2.924 
          Henlagt til uforudsete udgifter ... ………………….             15.000 
          Realiserede fondsmidler fra projekt   ”OTA” ….           955.000 
          Realiserede fondsmidler fra projekt  ”Sejlloft”            103.800 
          Realiserede fondsmidler fra projekt  ”Anette”               20.000 
          Egenkapital før driftsoverskud ..……………………..       1.791.614  
          Driftsoverskud  for  året  2012 ..………………………              6.078  
      Egenkapital  ultimo  2012..…………………………………..      1.797.692         1.797.692           
Passiver  i alt .……………………………………………………………………………            1.962.130 
 



Romantica Man oplever det gang på gang. Står et af vore 

medlemmer med en opgave, han ikke kan håndtere alene, går andre 

medlemmer så indlysende ind og hjælper. 

Det er vel mange ord at finde for en sådan situation: Sammenhold, forståelse, 

kammeratskab, hjælpsomhed, venskab, empati mm. Og det er netop det vi så 

gerne vil med vor forening. Selvfølgelig skal vi sikre at de velbyggede, smukke 

træbåde ikke forsvinder i vor vilde og voldsomme udvikling, men det sociale 

aspekt, kammeratskabet, gutterne der står bi når det er påkrævet, er måske en 

nok så væsentlig ting for mange foreninger, men nok særlig for vor, og det er 

tydeligt her i Romantica-projektet og som vi også oplever det med Peders 

”Rosa”, dæksbåden fra 1916.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Henrik Kofods ”Romantica” var efter flere strabadser (nr.1 2013) og en vinter i 

Skanør kommet fra Gilleleje til Rønne og er nu kommet på land og skal 

renoveres. Dog efter endnu flere vanskeligheder. Det viste sig at skibet vejede 

mere end de 20 ton Havnens kran kunne løfte, og sidste udvej inden returrejsen 

til Gilleleje, var at anvende beddingen. Vi fik tilladelse af Havnen og skibet 

kom op. Den velfungerende bedding, som var dømt til en ubetinget og absolut 

ophugningsdom, angiveligt pga. behov for renovering, der sandsynligvis ikke 

fandtes midler til. En direkte dårlig dom, der spænder ben for mange af vore 

planer. Men vor forjagede og resultatorienterede tid levner jo ikke megen 

forståelse for kultur og mindre foreninger.  

Få dage efter optagningen af Romantica blev nederste del af beddingsvognen 

asocialt aflivet og afskibet til produkthandelen.  

Så må vi se hvordan det gode skib kommer i vandet igen. 
 

 



Kalender  
 
Onsdage  9- 14:  Ota-arbejde 
Søndage  9 - 12: Ota-arbejde  
21/6 - 22/6:        Hasle Sejlklub, Åben Båd  www.haslesejlklub.dk  
30/6 - 6/7:          Vinden Drar, Middelfart.  www.vinden-drar.org  
2/7 - 7/7:            Nordiske kystkulturdage i Karlskrona. www.nordiskkystkultur.net    
                             
Kontingent 2013:   

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, for aktive medlemmer, der anvender vore faciliteter. 

 
 

 
 
Bestyrelsen:  
Formand:    Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne                    29935695 
Næstformand: Steen Jakobsen, Smedeløkken 5, Tejn, Allinge                  31543754 
Sekretær:   Peter Christophersen, Vang 101, Hasle                           40148880 
Kasserer:   Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne                         56952723 
Medlem:   John Hansen, Rønnevej 53, Aakirkeby                           56976082 
Suppleant:   Jan Larsen, Stensebyvejen 23, Nexø                                     40315115 
Suppleant:   Mikael Hammarlund, E. Mikkelsensvej 10, Gudhjem      50946302 
Revisor:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058  
Suppleant:   Ejner Andersen, Krummevej 2, Hasle                                  23718879
                          
 

Bornholms Træbådelaug    -    Bådebyggervej 2   -    3700 Rønne  
Tlf.:   29935695    -     pfs@traebaade.dk      -      www.traebaade.dk 

Vi har en forening med en økonomi, der ser pæn ud på årsregnskabet i dette 
nummer, men der er måneder, hvor vor likviditet er klemt.  Husk venligst 
kontingentbetalingen og hjælp os over de svære perioder.    
Får du nyhedsbrev pr. mail, er der ikke girokort med, men betalingen bedes 
indsat på foreningens konto i DiBa 6060-0001-114-451 med oplysning om 
navn og adresse. 
Eller betaling kontant og uden gebyr til vor kasserer Erling Vagn Andersen.   
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