Alle vore medlemmer ønskes en
rigtig god solrig sommer

Bornholms Træbådelaug
Nyhedsbrev nr. 3 2016

Matthias har renoveret den lille jolle vi fik fra Christiansø for ca. 4 år siden.
Et godt stykke arbejde der har givet mange års nyt liv til denne kønne båd.
.
Se flere billeder her i nyhedsbrevet og kom og se om vi har en båd, der kunne
være noget for dig at restaurere.

Ny næstformand
Peder Heiner Larsen blev på bestyrelsesmødet d. 6. juni valgt som næstformand
efter Peter Christophersen valgte at fratræde og i stedet indgå som suppleant i vor
bestyrelse..
Ved konstitueringen efter vor generalforsamling valgte en enig bestyrelse Peder
til dette hverv.

Herover vor nye næstformand og Holger i svært sejt samarbejde med saven

Og hans gode skib
”Rosa”
før og nu.

Plankebøffer

William står ikke
tilbage for de lidt lange,
tonstunge eller blot
brede opgaver.
Et vognlæs træ skulle i
hus.
Snart skal der bygges
sådanne små, smukke
slæbejoller som vi
gjorde det for 12 år
siden i Allinge.

Christiansø-jollen
Matthias kunne hurtig se idéen i det gode dobbeltbundede tilbud, som vore regler
er for de ældre både på vort lager.
Hvis et af vore medlemmer påtager sig at restaurere en båd, vil brugsretten
tilfalde dette medlem de efterfølgende to år og derefter ligeledes ejendomsretten.
En idé der kan give mange års nyt liv til de traditionelle klinkbyggede
bornholmske træbåde, som måske ellers ville ende som muld eller varme i en ikke
helt miljøvenlig brændeovn.
Dette er indtil nu den 5. båd i denne ordning.

Matthias og Bjarne ved at landsætte Paula-Ann, tidligere Mathis, efter et
hyggelig, men også lidt kompliceret arbejde med båden, der nu smuk og solid
snart er klar til at blive rigget med mast og sejl. At det er en smed, der har
renoveret kan fornemmes.

Jonna sejles fra Gudhjem til Rønne

Ca. 6 timer tog denne sejlads. Mikael, Erling og Poul benyttede det gode vejr til
denne dejlige tur.

Skonnerten Mira fra Hasle til Rønne

Efter en uge i Hasle Havn som legeskib for øens skoler gik turen til Rønne hvor
BTL`s medlemmer blev inviteret med på en frisk og fornøjelig tur.
Mira skulle efter en dag i Rønne, til Folkemødet i Allinge.

Kalender
Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
5. – 9. juli: Folke- og Juniorbådssejlads Skovshoved
10. – 17. juli: Vinden Drar, Gotland
6. -10. aug.: Hajkutter Regatta Nysted - Rostock
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.

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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