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Peders MWM er ved at være klar til det gode skib Rosa 



Lindoliemaling 

Linoliemaling har været brugt siden 1600-tallet til effektivt at                                                         

farve og beskytte døre, vinduer og både. I dag findes                                                               der 

vinduer, som stadig er i brug efter mere end hundrede år,                                                  fordi 

de altid er blevet behandlet med linolie.  

Linoliemaling fremstilles af naturlige olier fra pressede hørfrø og tones med knuste eller 

olierevne mineralske pigmenter. Mange nye, kemiske plastmalinger lægger sig oven på træet 

og vil ofte skalle af eller miste farve efter kort tid. Når du bruger linoliemaling trænger olien 

ind og udvider sig i træværket. Dette giver malingen en uforlignelig bindeevne og overfladen 

opnår herved stor slidstyrke. Malingen beskytter, men kvæler ikke. Overfladen bevares 

diffusionsåben, så træet kan optage og afgive fugt. Derfor vil man sjældent se rådskader i 

linoliemalet træværk.  

Det kræver en smule instruktion, at male med linoliemalinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om linoliemaling på værftet                         

onsdag d. 27/5 kl. 11 

Niels-Holger Larsen, arkitekt MAA og  

konsulent for Regionskommunen m.m. 

kommer og holder et lille foredrag og 

giver gode råd.                                                              

Der vil være gode muligheder for at 

stille spørgsmål under vor                                             

onsdagsfrokost efterfølgende.  

 

 

 



    Referat af Generalforsamling 20/4 15 

            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 2014, som blev vedtaget med applaus. 

Beretningen vil blive bragt i sin helhed i Nyhedsbrev nr. 3 - 2015. 

 

2.  Aflæggelse af det reviderede regnskab: 

 Kasserer Erling Vagn Andersen redegjorde for regnskabet for året 2014. 

Det fremlagte reviderede regnskab afspejlede det aktivitets niveauet der har været gældende for året 2014 

herunder først og fremmest projekt dæksbåden OTA samt salg af foreningens båd – ”LODSEN” 

Regnskabet udviste et overskud på kr. 6.253 efter nedskrivninger på værdien af foreningens aktiver på kr. 

67.619. Foreningen har herefter en samlet egenkapital på kr. 1.795.495,-. 

Regnskabet godkendtes af forsamlingen med applaus. 

 

2.   Indkomne forslag: 

 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

3.  Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentniveau: 

Kr. 250 for ordinært kontingent. Kr. 750 for udvidet kontingent som giver adgang til brug af bådelaugets 

maskinpark. Forslaget vedtoges enstemmigt. 

                                                                                                                  

5.  Valg til bestyrelsen: 

På valg var: 

 Erling Vagn Andersen - som modtog genvalg. 

 John Hansen – som modtog genvalg.  

Poul Forum Sørensen - som modtog genvalg. Alle tre blev genvalgt med applaus. 

 

6.  Valg af suppleanter:  

 På valg var: 

Verner Bayer - som modtog genvalg. Verner blev valgt med applaus. 

 Mikael Hammerlund - som ikke modtog genvalg. I stedet valgtes: Michael Jørgensen med applaus. 

Formanden benyttede lejligheden til at takke Mikael Hammerlund 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: 

Michael Jørgensen påpegede at det kunne være uheldigt at både formand og kasserer var på valg ved          

samme valg og foreslog bestyrelsen at overveje at ændre på dette forhold. 

  

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.        P.C. 



Årsberetning 2014  

I det tidlige forår kom et middelalderskib til Bornholm for at komme på værft i Nexø.                                                                                                                     

Det var den store kogge fra Malmø. En kopi af et skib sunket ud for Malmø og 

rekonstrueret for 4 år siden. Vi besøgte værftet og var ombord på det imponerende 

skib, hvor vi fik en rundvisning af de besætningsmedlemmer fra Malmø, der deltog i 

arbejdet på værftet. Der er bygget kopier af kogger både i Tyskland og Sverige de 

senere år og vi foreslog et kommende koggetræf på Bornholm, hvor vi i samarbejde 

med middelaldercentret kunne arrangere en stor event på pieren ved Vang, hvor 

kogger fra både Tyskland og Sverige kunne være tilgængelige for publikum i 

middelalderens primitive omgivelser og ekstra levendegjort af aktører fra 

Middelaldercentret. 

Ebbes Bådebyggeri, som renoverede Nationalmuseets Bonavista for et par år siden, er 

nu solgt til en medarbejder og Ebbe og hans hustru besøgte os på værftet og fortalte 

om den spændende opgave som de nu har afsluttet deres karriere med. Ebbe var ikke 

uinteresseret i en opgave vi forelagde ham: Renovering af Annette, som pt ligger i en 

maskinlænge på Bakkegård. Bornholms Museum ville være medspiller i denne opgave 

og kunne tænke sig at låne Annette i et par sommermåneder med en placering i 

Melsted Havn som en del af det nye madkulturprojekt på Melstedgård. Ebbe er dog 

endnu ikke klar til opgaven. 

Houtskær Bådelaug i det sydvestlige Finland besøgte os og vi arrangerede en frokost 

og efterfølgende rundvisning til de små idylliske havne her på øen. Mikael 

Hammarlund havde skabt denne kontakt. 

Et brev til Rønne Havns bestyrelse om fritagelse for pladsleje på grund af manglende 

indtægter efter deres nedlæggelse af beddingen, resulterede i et årligt tilskud på 50.000 

i foreløbigt 3 år. I denne periode er vi så til gængæld forpligtiget til at modtage folk i 

aktivering og andre jobordninger.   

Bornholms Tidendes læserklub annoncerede med åbent hus på værftet d. 10. maj 

mellem 13 og 16 hvor mange af vore medlemmer var aktive i mange 

arbejdssituationer og vi havde ca. 100 interesserede gæster til rundvisninger og kaffe 

og blødt brød bagefter.   

Ernst Knudsen er den sidste fisker i Sorthat. Han bestilte en fladbundet jolle til 

ålefiskeri. Den blev bygget i lærk og fik den leveret formedelst 20.000 kr.  Holger, 

Bjarne og Mogens var de personer der lagde flest timer i opgaven. 



Efter dette arbejde gik Bjarne og Mogens i gang med renoveringen af Kings, der nu 

ligger køn og klar til at komme i vandet, når vejret bliver til det. 

Et par af vore medlemmer deltog i Vinden Drar på Fögelø, Ålandsøerne i begyndelsen 

af juli, hvor deltagere i træbåde fra hele Norden mødtes. I år er det i nær Kristiansand i 

Norge hvor til der også kommer medlemmer herfra. 

Det gode skib ”Lodsen” som vi overtog fra Rønne Havn formedelst 10.000 og som vi 

forventede at kunne bruge til fiskeri m.m. er nu solgt til en nordmand for 60.000. Vi 

brugte det for lidt og det krævede for megen vedligeholdelse. 

Rønne Teater arrangerede i aug. En weekend med kulturelle aktiviteter på torvet i 

Rønne. Vi blev bedt om at deltage og transporterede et par både dertil. Den nylig 

renoverede Kings og en jolle, der var ved at falde fra hinanden.                      En før og 

nu demonstration. 

Et lille savværk havde længe været på vor ønskliste, og et par ansøgninger til 

Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat gav os mulighed for at erhverve 

et nyt af slagsen og nu er vejret til arbejdet med at opsætte det og inden længe vil vi 

kunne opskære det første vognlæs lærketræ. 

Et tysk sejlertidsskrift bragte en stor dobbeltsidet artikel med fine fotos om vor 

forening. 

De to joller fra Sorthat Odde som borgerforeningen Sorthat Muleby for flere år tilbage 

fik bygget hos os for gode ord og betaling er nu kommet tilbage til os. Der var 

desværre ikke interesse for at anvende og passe dem.    

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 150. 

Vi afsluttede året med at fortære alt hvad der hører til en herlig julefrokost, lækker 

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

       

 

 
 

 

 



Resultatopgørelse og formue 2014  
 

Indtægter 
   Kontingenter     28.750 

   Lejeindtægter     26.220 

   Salg af materialer      1.360 

   Lokaletilskud BRK    18.165 

   Tjenesteydelser Rønne Havn    40.000 

   Tilskud fra sponsorer    21. 080 

   Salg af båd      50.000 

   Andre indtægter       2.790 

Indtægter i alt    188.365  

 

Omkostninger for værftsbygning 

   Grundleje Rønne Havn   56.676 

   Pladsleje Bakkegård     2.500 

   Ejendomsafgifter     2.968 

   Forsikring      9.835 

   El      6.676 

   Vedligeholdelse   13.219 

   Rengøringsartikler        325 

Omkostninger for værftsbygning i alt  92.199 

 

Resultat før administrationsomkostninger  96.166 

 

Administrationsomkostninger 

   Nyhedsblad      1.740 

   Maskiner/værktøj     8.816 

   Vedligeholdelse af både     2.907 

   Annoncer         320 

   Faglige kontingenter        670 

   Revisor/advokat bistand     2.300 

   Kontorartikler, porto     1.911 

   Repræsentation/generalforsamling    2.949 

Administrationsomkostninger i alt  21.613 

 

Resultat før afskrivning   74.553 

 

   Afskrivning/nedskrivning af ”Ota”s værdi  67.619 

 

Resultat før finansiering     6.934 

 

   Renteudgifter og bankgebyrer         681 

 

Resultatopgørelsens overskud     6.253 

 

Resultatopgørelsen er excl. moms  



 

Formueopgørelse pr. 31. december 2014 
 

Aktiver 

   

 Kassebeholdning         1.152 

   Debitorer        11.062 

   Bankbeholdning       59.372 

   Omsætningsaktiver i alt       71.586 

 

   Værftet 

   Bygning      585.034 

   Maskiner og værktøj       22.190 

   I alt      607.224 

 

   Foreningens både til bogføringsværdi 

   ”Anette”        20.000 

   ”Pollux”        20.000 

   ”Jonna”      180.000   220.000 

 

   Dæksbåden ”Ota” 

   Saldo primo 2014  1.040.290 

   Overført afsluttende resultat         4.169 

   Afskrivning/nedskrivning 6,55%      67.619 

   Saldo ultimo 2014      968.502 

 

Aktiver i alt    1.867.312 

 

 

Passiver 

    

   Projektlån         21.261 

   Forudbetalinger        37.005 

   Moms, skyldig          7.298 

   Skyldig gæld i alt        65.564 

 

  Projekterne ”Annette”, ”Pollux” og ”Ota” sejl  

  Modtaget fondsmidler i alt        90.000 

  Anvendte udgifter for i alt        85.831 

  Overført til ”Ota”s saldo under aktiver         4.169 

  Saldo herefter                   0 

 

  Egenkapital primo pr. 01.01.2014 1.795.495 

  Driftsoverskud for 2014         6.253 

  Egenkapital ultimo pr. 31.12.2014  1.801.748 

 

Passiver i alt    1.867.312 

 



Kalender  

Mandage 9 -12: Ota-arbejde 
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde 
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde              
Vinden Drar 28/6 – 5/7 Bragdøya v. Kristiansand  
  
Kontingent 2015:   
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 
 

Vedr. kontingent for 2015  

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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