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Peders Rosa blev 100 år d. 1. maj 2016 

Fødselsdagen blev fejret på båden med et godt glas gammel cognac 

Tiden er nu inde til at tænke på 

dette års medlemskontingent.        

Gerne senest d. 30.maj.!! 

Samme beløb som 2015.      

Foreningens kontonummer i 

Sydbank kan ses på bagsiden. 



      Referat af Bornholms Træbådelaugs generalforsamling den 18. april 2016 

 

F    Formand Poul Forum Sørensen bød velkommen. 

 

      Valg af dirigent og referent: 

 Michael Jørgensen blev valgt til dirigent. 

 Peter Christophersen påtog sig hvervet som referent. 

 

1.  Formandens beretning: 

Formand Poul Forum Sørensen fremlagde herefter årets beretning for 2015, som 

blev vedtaget med applaus. 

Beretningen vil blive bragt i sin helhed i Nyhedsbrev nr. 2 - 2016. 

 

2.    Aflæggelse af det reviderede regnskab: 

 Kasserer Erling Vagn Andersen redegjorde for regnskabet for året 2015. 

Det fremlagte reviderede regnskab afspejlede det aktivitetsniveau, der har været 

gældende for året 2015 herunder først og fremmest projekt dæksbåden OTA samt 

installation af savværk. 

Regnskabet udviste et overskud på kr. 4.196,- efter nedskrivninger på værdien af 

1foreningens aktiver på kr. 14.528,-.  

Foreningen har herefter en samlet egenkapital på kr. 1.805.944,-. 

Regnskabet godkendtes af forsamlingen med applaus. 

 

 

3.    Indkomne forslag: 

 Der var indkommet et forslag vedr. etablering af en gruppe under foreningen 

 som skal varetage vedligeholdelsen og sejlads med den færdige OTA. 

Det blev vedtaget at søge en sådan gruppe dannet med Mikael Hammerlund som 

tovholder. 

 

4.    Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentniveau: 

Kr. 250 for ordinært kontingent. 

Kr. 750 for udvidet kontingent med adgang til brug af bådelaugets maskinpark. 

Forslaget vedtoges enstemmigt. 

                                                                                                                                      

5.   Valg til bestyrelsen: 

På valg var: 

 Jan Larsen som modtog genvalg. 

 Peter Christophersen – som ikke modtog genvalg.  



Jan blev genvalgt med applaus. 

I stedet for Peter, blev Peder Larsen nyvalgt til bestyrelsen med applaus. 

 

6.   Valg af suppleanter:  

På valg var: 

Michael Jørgensen, som modtog genvalg. 

Verner Bayer – som ikke modtog genvalg. 

I stedet for Verner blev Peter Christophersen nyvalgt som suppleant. 

 Michael blev genvalgt med applaus. 

 

Formanden benyttede lejligheden til at takke Verner og Peter for et engageret og 

konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, hvilket blev fulgt op med applaus fra 

forsamlingen. 

 

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant: 

På valg som revisor var:  

Bruno Stender - som modtog genvalg. 

Bruno blev valgt med applaus. 

    

      På valg som revisorsuppleant var: 

 Holger Olsen - som modtog genvalg. 

 Holger blev valgt med applaus. 

 

8.   Eventuelt: 

Der blev fremsat ønske om at begrebet ” sejlads ” blev indføjet i foreningens 

formålsparagraf. 

Der blev fremsat ønske om at forsøge at holde OTA så tæt på en original 

Bornholmsk kutter som muligt. 

  

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og formanden takkede 

medlemmerne for god og positiv medvirken samt dirigenten for vel udført gerning, 

hvorefter foreningen bød på et let måltid. 

 

Bestyrelsen besluttede at konstitueringen skulle foregå på førstkommende 

bestyrelsesmøde.  

 

Hosstående referat godkendt: 

Dato:    Dato: 

Poul Forum Sørensen   Michael Jørgensen 

Formand     Dirigent  



Årsberetning 2015  
Med støtte fra Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat blev vort 

nye savværk fra Wood Mizer indkøbt og opsat efter en grundig vurdering af 

placeringen, der endte med at blive herude på forpladsen. Sidst på året har 

Mark bygget et savhus, så saven står godt beskyttet. Det er indtil nu, kun 

mindre opgaver vor savfører, Børge Graversen, har haft med maskineriet. Vi er 

blevet lovet østrigsk fyr fra Kastellet og skal have fundet lærketræ og eg, så vi 

kan opbygge vort lager, der er nede på et minimum. 

Nana, som havde gennemført 1. skoleforløb af bådebyggeruddannelsen, ville 

gerne i praktik hos os, og vi blev godkendt som uddannelsessted, men det 

lykkedes os desværre ikke at skaffe pengene dertil. Det ville have givet et frisk 

pust og lidt opmærksomhed og dermed lettere adgang til fondsmidler. 

Det årlige nordiske træbådetræf Vinden Drar var på Bragdøya ved Kristiansand 

28/6 – 5/7. Undertegnede var eneste deltager fra vor forening. 

Palle har fra Svaneprojektet en næsten ny båndsav, der blev tilbudt os. Vi fik 

pillet vor ellers ret gode, men sikkerhedsmæssigt ikke helt lovlige båndsav ned 

og opsat den nye, der opfylder gældende sikkerhedskrav. Flere andre gode ting, 

som håndværktøj, spiger og stupbolte og nu sidst en fin model af Svanen, der 

dog kun er til låns, er endt hos os og til stor gavn og glæde.      

Hvad sikkerhed og bekvemmelighed angår, har Michael udskiftet en del af de 

gamle elinstallationer, og vi har samtidig fået bedre belysning mange steder, et 

større arbejde, der stadig pågår. 

Et tysk filmselskab filmatiserede en roman af Stefan Zweig, og en del af 

handlingen foregik på Sandvig Havn, der tidsmæssigt var ført tilbage til 

50erne. Dertil skulle der bruges rekvisitter som redskaber og både fra dengang. 

Vi kunne levere et helt vognlæs. Dette udlån gav et godt tilskud til vor 

forening. 

Romantica blev efter 2 år foran værftsbygningen søsat og efter det sidste el- og 

malerarbejde, sejlede hun hjem til Gilleleje. Romanticas ophold her kastede 

også lidt penge af til os, og skabte liv og aktivitet på værftet, ligesom Peders 

Rosa også har været et stort plus 

Der er også blevet arbejdet på Ota. John har været på hver mandag og onsdag 

og nu er Willy hans tro væbner. Mast og rundholter ligger klar, riggen arbejder  



Alf på og snart kommer maskinen på plads. Apteringen er så godt som færdig, 

men frygteligt trist at Jørgen, som lagde så mange timer i dette arbejde, ikke 

nåede at se skibet færdigt. Roberts fine klapbord til lukafet står klar.  

Monsunen stod og forfaldt mere og mere og blev efter længere overtalelse 

ophugget på beundringsværdig kort tid og beddingspladsen blev nu fri og vi fik 

således en lavere pladsleje til Havnen. 

Enkelte turister og bådinteresserede har fundet frem til os og er blevet 

informeret efter bedste evne, flere kommer igen og ser hvad der sker hos os. I 

løbet af året har flere lokale foreninger og mindre grupper bedt om rundvisning 

på værftet og vist nok også resulteret i ekstra medlemmer i vor forening, der nu 

ligger med et medlemstal på omkring 120. 

Flere gode medlemmer har i årets løb lagt mange timers arbejde i forskellige 

opgaver og jeg vil ikke nævne alle navne her, bortset fra én, der daglig er en 

fantastisk hjælp for os alle, uanset opgaven, nemlig Bjarne. Tak skal du have. 

Vor frokost om onsdagen er blevet et fast holdepunkt, hvor mange ting drøftes 

og hvor informationer kan komme ud og opgaver diskuteres. Det at sidde 

sammen om bordet i et hyggeligt maritimt lokale som vort, med lækker mad 

forberedt af hhv. Steen og nu Michael, er et uvurderligt plus for vor forening. 

Vi afsluttede år 2015 med at fortære alt hvad der hører til en herlig julefrokost, 

god mad og drikke og lige så lækker musik af Mikkerne Voss og Hammarlund.  

Poul    

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Skoleklasse fra Rungsted på Peders båd Rosa 



Årsregnskab 2015           Resultatopgørelse 

Indtægter 

Kontingenter     29.050         

Lejeindtægter    25.380                       

Salg af materialer    11.530 

Lokaletilskud fra kommunen   15.152 

Tjenesteydelser fra Rønne Havn   40.000  

Indtægter i alt                       121.112 

Omkostninger for værftsbygning 

Grundleje    51.698  

Ejendomsafgifter     3.002              

Forsikring      9.973                            

El og varme      5.133             

Vedligeholdelse     4.843 

Omkostninger for værftsbygning i alt  74.649 

Administrationsomkostninger 

Maskiner og værktøj     6.507              

Reparation af både     5.314                 

Pladsleje egen båd     2.500                  

Faglige kontingenter        558                   

Revisor      1.600 

Kontorartikler/porto     2.160 

Repræsentation/generalforsamling    2.250     

Afskrevne debitorer     6.850 

Administrationsomkostninger i alt  27.739 

Driftsresultat før afskrivninger    18.724 

Afskrivninger ifølge formueopgørelse 

Dæksbåden Ota   14.528 

Overskud for året 2015      4.196 



Status 

Aktiver                 

Kassebeholdning            572          

Bankbeholdning       12.426                     

Moms tilgodehavende         6.385  

Omsætningsaktiver i alt       19.383 

Værftsbygning  585.064                 

Maskiner/værktøj/inventar:                                  

Saldo primo   22.190                                                 

Køb af savværk 34.009                                                         

Modtagne fondsmidler 25.000   9.009                                            

Saldo ultimo   31.199    616.233 

Foreningens både til bogføringsværdi                                                        

Annette   20.000                                          

Pollux   20.000                                             

Jonna   180.000    220.000 

Dæksbåden Ota                                    

Saldo primo   968.502                               

Udgifter til færdiggørelse      6.415                                   

Saldo før afskrivning  974.917                        

Afskrivning 1,5 % af 968.502   14.528                                           

Saldo ultimo        960.389  

Aktiver i alt    1.816.005 

Passiver 

Projektlån PFS        10.061         

Egenkapital primo                   1.801.748                                    

Driftsoverskud for 2015     4.196                         

Egenkapital ultimo                     1.805.944 

Passiver i alt                        1.816.005 

 



Kalender  

Mandage 9 -12: Ota-arbejde 
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde 
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde              
 
 
Kontingent også 2016:   
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 
Kasserer:   Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne                         56952723 
Medlem:   Jan Larsen, Stensebyvejen 23, Nexø                                     40315115 
Medlem:    Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                           23315973 
Medlem:   Peder Heiner Larsen,   
1. Suppleant:   Peter Christophersen 
Revisor:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058  
Suppleant:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne  23308944 
                         

 
 
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 

på værftet eller til vor kasserer Erling Vagn Andersen.   
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