
 

 
 

 

 
 

 

     
   

     

 
 

 
 

Finn Espen fortæller om ”Mester”, TS medlemsskib, på rundturen 

hvor ca. 60 nysgerrige TS-folk på medlemsmødet besøgte de fleste 

af de 13 bornholmske TS-frihavne. Der mangler nogle personer på 

dette foto, måske fordi Arne udskænkede malurtbitter i Mestersvig. 

Kontingent 2017 
Samme som de sidste 
mange år, bedes hvis ikke 
allerede gjort, indbetalt på 
vor bankkonto.   
 



 

Michael bliver valgt som dirigent, Kirsten og Lene bliver valgt som stemmetællere. 

 

Dagsorden: 

1. Formandens beretning: Indsat i dette nyhedsbrev. 

 

Holger spørger ind til visioner for fremtiden? 

Poul svarer at visionerne må være at sejle mere, samt at holde flere 

arrangementer, for at fastholde og gerne øge medlemstallet. 

   

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab: 

Erling gennemgår årsregnskabet, som viser et overskud på 7.993 kr. 

efter afskrivninger. 

Ingen spørgsmål til regnskabet, vedtaget med applaus. 

Poul benytter lejligheden til at takke Erling for hans store indsats som 

kasserer. 

 

3. Indkomne forslag: 

Leo Rix foreslår 3 kontingentsatser, i stedet for de nuværende to, 

nemlig også en for passive medl. på 150 kr. 

Bestyrelsen kan ikke gå ind for dette forslag, men satte det til 

afstemning, og det blev enstemmigt forkastet. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Enstemmigt vedtaget. 

 

5. Valg til bestyrelsen: 

Formand Poul på valg:  Valgt for en ny periode, 

uden modkandidat. 

Kasserer Erling på valg:  Ønsker ikke genvalg, 

Martin Jeppsen nyvalgt. 

 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

Peter, suppleant 1. på valg:  Ønsker ikke genvalg, 

Holger Olsen nyvalgt. 

Som suppleant 2. bliver Palle Hansen nyvalgt. 
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7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 

Revisor Bruno på valg:  Ønsker ikke genvalg, 

Kirsten Lind nyvalgt. 

Som revisorsuppleant bliver               

Bruno nyvalgt. 

 

8. Eventuelt: 

Mik Voss spørger hvorfor man afskriver på Ota? 

Poul svarer, at det er for at holde foreningens aktiver på en realistisk 

værdi. 

Der bliver spurgt om betydningen af havnens udvidelse kontra BTL, 

Poul svarer at der selvfølgelig er en risiko, men at der er fem års 

opsigelse af lejemålet. 

Holger benytter mødet til at takke og rose Poul for det store arbejde han 

gjorde for årsmødet i Træskibs Sammenslutningen, som blev afholdt, 

først i marts, på Bornholm. 

              Michael Jørgensen, sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra TS-medlemsmødet. Og dansen gik lystigt til langt hen på natten. 



 

 

For 7-8 år siden fik vi med Elefanten fra Chr. Ø, leveret øens sidste træjolle. 

Den var i dårlig stand, men blev reddet, idet vi har den ordning, at hvis et 

medlem påtager sig arbejdet med at renovere en af de både, der elles bare 

henstår og venter på bedre tider, vil vedkommende have rådighedsret over 

fartøjet de første 2 år og derefter ejendomsret. Mathias satte denne jolle i stand 

i løbet af året og dens levetid er nu forlænget med mange år. 

Skonnerten Mira var på Bornholm sidste sommer, den var legeskib en uge for 

bornholmske skolebørn og deltog derefter på folkemødet. Vi blev inviteret med 

på sejladsen mellem Hasle og Rønne. 

Den åbne motor- og sejlbåd Veset, fik foreningen som gave af Jacob 

Kriegbaum. Den er ved at få en overhaling og skal derefter kunne anvendes af 

foreningens medlemmer. 

Svaneke Havn havde 200 års jubilæum 29/8 og vi var blevet forespurgt om vi 

ville være med til at festliggøre dagen med vore både. Vi deltog med 6 både og 

fik en hyggelig dag ud af det. 

En TV2 film om os blev optaget i foråret og vist flere gange i september og i 

bedste sendetid. Der var scener fra søsætning af Jonna og fra de daglige 

gøremål på værftet. 

Og TV2 viste 5. november Schweigeminute af Stefan Zweig. Filmen var 

optaget bl. a. på Sandvig Havn, der var udstyret med både og grej fra 50,erne. 

De fleste rekvisitter var lånt hos og vi fik en et pænt beløb i kassen.  

Træskibs Sammenslutningen havde frihavnsaftale med 85 havne i Danmark og 

nu kan de hæfte 13 yderligere på denne liste. Bornholm er kommet med.  

Det betyder at der fra denne sommer vil kunne ses flere smukke træskibe og 

enkelte gamle stålskibe i vore kønne havne, ikke mindst til gavn for turismen.  

Og der er ca. 420 fartøjer i foreningen fra fuldriggeren George Stage via 

skonnerter, jagter og hajbåde til mindre åbne sejljoller. 



Dette at have et sted som værftet her, har meget stor betydning for mange af os. 

At vide, at der næsten altid er venner at hygge og snakke med, at der er 

mulighed for hjælp ved vanskelige opgaver, idet vi er repræsenteret med 

medlemmer fra de fleste erhverv. Og det at arbejde sammen om forskellige 

opgaver i en god atmosfære giver en daglig glæde og er sundt for både legeme 

og sjæl og er sandsynligvis også livsforlængende. 

De andre samfundsmæssige værdier skal også nævnes. Vi har gennem årene 

haft mange mennesker i forskellige jobordninger, både ældre og yngre. Sidste 

år var det hovedsagelig fra Kriminalforsorgen vi fik folk i samfundstjeneste. Vi 

er med til at bevare lidt af den maritime kulturhistorie, idet vi forlænger 

levetiden for mange af de både, der ellers ville ligge og gå til.  

Bornholms Museum nyder lige nu godt af os og vore muligheder for at 

istandsætte 3 kønne både til brug i deres kommende ny museum. Peder en 

blevet ansat og lønnet af museet for foreløbigt 2 måneder.    

Sidst har vi modtaget en forespørgsel fra det nye M/S Museet for Søfart i 

Helsingør, der har planer om at etablere et arbejdende værksted med træbåde 

på havnen i Helsingør. De kommer og besøger os og vil evt. bruge os som 

konsulenter i forbindelse med opstarten. 

Poul 



Danmarks Radio kommer, som tidligere år, til folkemødet i Allinge 15 – 18/6 

og har forespurgt os om muligheden for at få en af vore kønne både til at ligge i 

havnen ved deres område. 

Vi arbejder med sagen, for det ville også være en fin måde at vise flaget på og 

have mulighed for at uddele foldere og fortælle om vor forening og vort 

formål.  

 

 

 

 
Den gamle træbåd, Rosa Den Første, holder åben båd og sandsynligvis vil 
Bornholms Træbådelaugs Jonna også deltage. 

 

 

Dato: 10. juni 

Tid: 11:00 – 16:00 

Pris: gratis 

https://www.vildmedvand.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 
Bornholms Museum kæmper for tiden med at få godkendt 

sammenlægningsplanerne med Kunstmuseet i Rø.  

Deres arkitekt James Carpenter er, som navnet kunne antyde, uddannet tømrer, 

men også meget træbådsinteresseret og er indehaver af en tidligere hummerbåd 

fra hans hjemstavn i Maine, U.S.A. 

Han skulle se de både, der er ved at blive gjort klar til den kommende maritime 

udstilling på det nye museum, og var meget interesseret i hvad han så her. 

Carpenter viste billeder af hans båd og især Peder fik en lang snak med den 

kendte arkitekt. 

Der er lagt mange timers arbejde i museets både og der er mange timer endnu 

inden de er helt klar til museumsgæsternes øjne, så vi må håbe at det lykkes 

med den endelige godkendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tror de taler om kvinder. Eller er det alligevel træbåde der diskuteres? 



Mandage 9 -12: Ota-arbejde 
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde 
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde 
1.– 4. juni: TS Pinsetræf i Hobro 
Lørdag 10. juni: Havnens Dag i Hasle 
9. – 16. juli: Vinden Drar, Knebel Vig 
 
Kontingent også 2017:   
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. elforbrug. 
 

 
 
Bestyrelsen:  
Formand:    Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne                    29935695 
Næstformand   Peder Heiner Larsen, Nyker                           40152822 
Kasserer:   Martin Jeppsen, Sorthatvej 5, Muleby, Rønne 23939502 
Sekretær:    Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                           23315973 
Medlem:   Jan Larsen, Stensebyvejen 23, Nexø                                     40315115 
Suppleant:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne                           23308944 
Suppleant:   Palle Hansen, Rønne   30985017 
Revisor:   Kirsten Lind, Absalonsgade 6 Rønne  61306809 
Suppleant:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058 
 
 
Bornholms Træbådelaug    -    Bådebyggervej 2   -    3700 Rønne  
Tlf.:   29935695   -    pfs@traebaade.dk     -     www.traebaade.dk 
 

HUSK  HUSK  HUSK  HUSK    kontingentbetaling  

Betalingen bedes indsat på foreningens konto med oplysning om navn og 

adresse i Sydbank 6060-0001-114-451. Evt. betaling kontant og uden gebyr 

af nogen slags, på værftet eller til vor gode kasserer Erling Vagn Andersen.   
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