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I denne tid kan man drømme, men også forberede sig til de gode dage. 

Tiden er nu inde til at tænke på 

dette års medlemskontingent.        

Gerne senest d. 29. feb.!! 

Samme beløb som 2015.      

Foreningens kontonummer i 

Sydbank kan ses på bagsiden. 



Årets julefrokost for fuld musik                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen, tror jeg, vil mene at vor julefest var kedelig. 

Er det for tidligt at holde julefrokost igen i marts? 

Der var behagelig brændevin, dejlige deltagere, herlig humle, kølige, krydrede  

kulinariteter, lune lækkerier, maritim musik, vederkvægende vand og sandelig 

også sang og super stemning.  

 Og få mener at kunne huske, hvad tid vi sluttede. 

 

 

 

 

   

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicxOfX9rbKAhUEIA8KHfmHDkUQjRwIBw&url=http://www.festen.dk/mad-drikke/julefrokost-opskrifter-lav-din-egen-snaps/&psig=AFQjCNHpeW1t-cYTu1F-j9E7iNhyGvJwgg&ust=1453328917551301


Træskibs Sammenslutningens historie 
Og det skete i de dage.. 

 

 

 

 

 

 

Ideen til Træskibs Sammenslutningen opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 

ældre træskibe var forsamlet i anledning af Vikingeskibshallens udstilling 

‘Under sejl påny’.  

Under samlingen blev der sendt et brev til Kulturministeriet og 

Handelsministeriet, hvori ministerierne opfordredes til at støtte arbejdet med at 

sikre bevaringen af de gamle danske skibe, inden de blev solgt til udlandet eller 

hugget op.  

Efter et større forberedende arbejde kunne der den 25. marts 1972 afholdes 

stiftende generalforsamling i Nyborg for foreningen, som fik navnet 

Træskibsejernes Sammenslutning, nu ændret til Træskibs Sammenslutningen.  

TS er i dag en forening, der er åben for enhver, som interesserer sig for 

bevaring af ældre brugsfartøjer af alle typer og størrelser. Man behøver således 

ikke at være fartøjsejer for at blive optaget som medlem.  

Alle, som gerne vil støtte bevaringssagen, herunder også bevaringen af de dele 

af vores kystkultur, som har betydning for, at træskibe fortsat kan blive 

vedligeholdt i Danmark, er velkomne i TS.  

Gennem sin bestyrelse, tilknyttede lokalfolk og nedsatte udvalg søger TS at 

varetage medlemmernes interesser på en lang række områder, og - som udtrykt 

i foreningens formålsparagraf - at arbejde på at »fremme bevarelsen af ældre 



brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og 

sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til, at fartøjerne bevares under 

videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi«.  

Hvert år afholdes generalforsamling i forbindelse med et pinsestævne i 

skiftende danske havne. På baggrund af henvendelser fra havnene, beslutter 

bestyrelsen placeringen af de kommende års pinsestævner.  

Under stævnet hædres et TS-fartøj med trofæet Jomfruen, som gives for særlig 

god bevaring.  

Jomfruen pryder også TS’s  foreningsstander. Den er hvid med en sort jomfru 

og føres af alle TS’s fartøjer. I træskibsverdenen er en jomfru en rund træskive 

med huller, der blev brugt i sejlskibenes rigninger, og originale jomfruer 

bruges stadig på mange af fartøjerne.  

TS udsender årligt fire foreningsblade og en årbog, som rummer en 

fartøjsfortegnelse og en medlemsliste.  

Kontingentsatser 

 AKTIVE Medlemmer: 350 kr. årligt. Det gælder for alle fyldt 25 år.  

 Ungdomskontingent u. 25 år (aktive) er 150 kr. årligt.  

 PASSIVE medlemmer:  Det årlige kontingent er 200 kr.  

 Passive medlemmer kan deltage i medlemsmøder, kurser og 

arrangementer, men har ikke stemmeret, kan ikke vælges til 

tillidsposter, modtager ikke TS-bladet m.v.  

 Betaling og opkrævning:  
 Medlemmer, der indmelder sig før 1. oktober skal samtidig med 

indmeldelsen betale kontingent for det indeværende år.  

 Medlemmer, der indmelder sig efter den 1. oktober, skal først betale 

kontingent det efterfølgende kalenderår.  

 Når du er blevet medlem, opkræves kontingentet hvert år i januar 

måned med forfaldsdato 1. februar.  

 Husk muligheden for at tilmelde betalingen til BS - Betalings Service, 

hvilket kan ske, når du første gang modtager en kontingentopkrævning 

fra TS 

http://www.ts-skib.dk/om-ts/historie/stander.html


Fartøjskontingent TS 

Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på 

fartøjslisten.  

www.traeskib.dk/fartoejsliste 

 Kontingentet udgør:                               Joller og åbne både under 2 BRT: 0 kr. 
Fartøjer mellem 2 og 13,9 BRT:  300- 

Fartøjer mellem14og 19,9 BRT:  600-  

Fartøjer mellem 20 og 49,9 BRT:900-  

Fartøjer over 50 BRT:               1 200-  

 

 

 

 

Som kvittering for betalt fartøjskontingent, modtager fartøjsejerne Årsmærkat 

(mastemærke).  

For at få glæde af TS-frihavnshavneordningen, skal du have betalt årets 

kontingent (medlems- og fartøjskontingent), og synligt vise Årsmærkaten og 

føre Jomfrustanderen  

Jomfrustanderen er gratis for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten, og kan 

bestilles på  http://www.ts-skib.dk/fartoejer/bestil-stander.html 

Bliv medlem af TS: http://www.ts-skib.dk/medlemskab/indmeldelse.html 

Fartøjer, der optages inden den 1. oktober, skal betale fartøjskontingent for det 

indeværende år. Det fremgår af bekræftelsen på optagelsen.  

Optages et fartøj efter den 1. oktober, vil kontingentet blive opkrævet sammen 

med det personlige kontingent for det efterfølgende år. 
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TS har indgået ny forsikringsaftale 

                  Ansvarsforsikring  

   indtil 20 BRT: 250 kr. !!!!! 
 

 

 

 

 

 

Fra 1. jan. 2016 kan TS-medlemmer forsikre alle fartøjer under den nye aftale. 

Aftalen er indgået med Søassurancen Danmark, der har hovedsæde i Marstal på 

Ærø – og som har rigtig mange års erfaringer med forsikring af skibe og netop 

vore typer skibe! 

TS medlemmerne får gennem selskabets mange års erfaringer også mulighed 

for, udover konkurrencedygtige præmier, at få adgang til den effektive 

skadesbehandling som Søassurancen har og som selskabet er kendt for. 

Som yderligere sikkerhed for den gode skadesbehandling indebærer aftalen at 

der nedsættes et TS-ankenævn med 2 repræsentanter fra TS og 2 fra 

Søassurancen – for at sikre alle medlemmer en direkte adgang til et ankesystem 

såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse i en skadesbehandling. 

 I aftalen med Søassurancen indgår alle nødvendige dækninger for vore 

medlemsskibe – både store og små. Aftalen indebærer også nogle præmier som 

er attraktive for medlemmerne – et såkaldt ”match-tilbud” ligger bag aftalen – 

hvilket indebærer garanti for at Søassurancen til hver en tid kan levere samme 

dækning som medlemmet pt. har og til minimum samme pris og vilkår. Det er 

Søassurancens erfaringer, idet man allerede har mange TS medlemsskibe 

forsikrede i selskabet, at mange af disse ved overgangen til Søassurancen fik 

forbedrede dækningsvilkår. 

 Herudover indgår der i aftalen mellem TS og Søassurancen, at der årligt 

udbetales en procentdel af den samlede præmie der er og bliver registeret på 

TS medlemmers forsikringer i Søassurancen som direkte støtte til vort 

foreningsarbejde. 

 Ny samarbejdsaftale indgået mellem 

TS og Søassurancen Danmark. 

Aftalen blev underskrevet i Maritimt 

Center i Svendborg fredag d. 24. 

oktober 2015 
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Værktøj 

Vort gode værktøj har det med at forsvinde. Vi roder lidt ind 

imellem og ofte dukker det op igen, men flere gange er det 

desværre ikke tilfældet. 

Vi har en udlånsbog liggende på pulten mellem kontor og 

frokoststue. Husk at skrive i bogen, hvis du kortvarigt låner et 

stykke værktøj, en bog eller noget andet.  

Har du i øjeblikket nogle af vore ting hjemme, så lad os få dem 

tilbage nu. 

Det er ved at blive et rigtigt stort problem med det værktøj vi 

mangler og det skaber en ret trist stemning, når en god og 

uundværlig ting er forsvundet. Vi har jo ikke ubegrænsede midler 

til at generhverve disse ofte ret kostbare ting. 
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Kalender  

Mandage 9 -12: Ota-arbejde 
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde 
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde              
5. – 6. marts: TS medlemsmøde i Hvide Sande 
Mandag 11. apr.: Generalforsamling 
13. – 15. maj: TS Pinsestævne i Nakskov 
 
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 
Næstformand: Peter Christophersen, Vang 101, Hasle                           40148880 
Kasserer:   Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne                         56952723 
Medlem:   John Hansen, Rønnevej 53, Aakirkeby                           56976082 
Medlem:   Jan Larsen, Stensebyvejen 23, Nexø                                     40315115 
1. Suppleant:   Verner Beyer, Kanegårdsvej 18, Rønne                           24645936 
2. Suppleant:   Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                           23315973 
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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