Der er nu kun et par af vore
gode medlemmer der er
bagud med det årlige
kontingent. Tilgivelse ved
snarlig betaling.
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Veset ved klargøring for 7 år siden. Leopold og Jacob Kriegbaum til højre

En fornem gave
Jacob Kriegbaum, dette smukke skibs ejer, har ikke tid nok til at anvende det.
Det er svært at sælge både for tiden, så han valgte at skænke det til vor
forening. Sikke en gave at få. Vi må vise at vi kan leve op til den tillid.
For at sikre, at båden bliver passet og tilset, har vi valgt at lade en enkelt person
have dette ansvar. Vi spurgte forsigtigt Børge, der ikke er uvant med sejlads og
træskibe, og sandelig om ikke han accepterede.
Veset kan så fremover bruges af ansvarsfulde medlemmer af Bornholms
Træbådelaug og skal naturligvis også anvendes ved vore arrangementer og
lign.
Båden er en replika af en traditionel 1800-tals halvege, bygget 1976 – 77, i
haven på Kapelvej 37, Rønne af skibsfører Peter Frederiksen.
Dette lille, velsejlende og kønne bornholmske træskib med ringdæk, er 22 fod
langt, bygget i spejlskåret eg og lærk med storsejl, fok, klyver og topsejl samt
en god 10 hk Sabb diesel motor.

Svaneke Havn 200 år

Svaneke Havn havde jubilæum 29/8 og Byforeningen spurgte os, om vi havde
lyst at deltage med vore smukke både. Vi var der med 6 både og fik sejlet lidt i
det gode vejr efter et glemt gænge ved havnen var navngivet og et stort
spadestik til en anseelig havneskulptur var gravet.
Der kunne dog godt have været lidt mere information om vor tilstedeværelse,
da ikke mange fandt ud til det yderste bassin, Sibirien, hvor vi var aktive.

Gæstekok

Michael havde efterlyst medlemmer, med lyst til at overtage tjansen som
hovmester i ny og næ. Matthias tilbød sig her for nylig og serverede nogle af sit
hjemlands vemodige retter. Rigtig godt med lidt afveksling. Sultne og
sammenbidte og i dyp ærbødig alvor gik folk til dette forrygende eksperiment.

Trailertroldmændene

Mogens og broderskabet havde en temmelig trist trailer stående på
værftet. Ingen ville anvende den, måske fordi lys m.m. ikke fungerede.
Bjarne og Michael, med enestående erfaring på området, har nu sat den i
stand. Sandblæst fælge og rust, skiftet bundpladen, påsat nye lygter og
låsebeslag. Anhængeren, der kan laste 375 kg og indvendig måler
140x190 cm., kan nu anvendes af foreningens medlemmer efter behov,
dog skal den naturligvis tilbageleveres rengjort samme dag man låner
den, så vi ved hvor den er.
Et godt tilbud hvis man ikke er helt tryg med sejlads på havet.

TV2 Bornholm
.

Per Bjørn har i forsommeren optaget en halv
times film om vor forening.
Den er nu vist et par gange i TV2 Bornholm,
men har du ikke set den kan den findes her:
http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=244536

Kalender
Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
12 – 17. sep.: Limfjorden Rundt www.limfjordenrundt.dk

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