Kontingent 2017
Der er kun få, der endnu ikke
har indbetalt det årlige
kontingent, men det er ret
vigtigt for vor forening.

Chr. Ø er nu også frihavn for Træskibs Sammenslutningens skibe.
Prikken over i-et, efter næsten alle de bornholmske havne, nu 15 i
alt, har lavet aftale om 3 døgns ophold, eller mere, uden afgift.

Havnefoged Finn Brink i Helligpeder skænker sin kønne ringdæksjolle til vor
forening. Den har fået et par skader efter et heftigt uvejr, men ikke alvorligt.
Når Veset tages ud af værftsbygningen, glæder vi os til at få ringdæksbåden ind
og komme i gang med renoveringen.

Stævnen på Veset var væsentlig værre end først antaget. Indvendig var den
øverste meter én blød masse. Der var i den grad gået råd i stævnen.
Palle ses herover med en skabelon til den nye stævn og vi har fundet et godt
stykke egetræ, der nu er ved at blive skåret til. Herunder næsten færdig.
Kanten rundt langs ringdækket, havde også noget råd og måtte repareres. Det
viste sig, at det var enklere at sætte nyt træ i hele vejen rundt, og med det havde
Palle og Bjarne et par dages drilsk arbejde.

Mathias har levet sit halve liv i DDR. En tid mange begrænsninger.
Det at have sin egen båd var ikke tilladt, så et mangeårigt ønske er nu opfyldt.
Han har allerede fisket sine første torsk og det lille skib er ved at være
funktionsdygtigt og praktisk efter nogle småjusteringer, som de første tures
erfaringer nødvendiggjorde.
Mon ikke han en skønne dag sejler til Chr. Ø og viser dem den kønne båd?

Køkkenet under ombygning og udvidelse. Det gamle køkken var lidt for småt
til store tanker og ikke helt så nemt at holde i den korrekte hygiejne. Skufferne
faldt sammen og manglende aftræk skabte en fedtet atmosfære.
Så tilberedning af de kulinariske oplevelser blev midlertidigt forvist til det fri.
En grill og pølser, burgerboller, bøffer, brød og hvad der ellers hører til
udendørs sommermad, var de vanskelige vilkår vore medlemmer udsattes for.
De gjorde det i stenalderen og vi kan også finde ud af det, men glædede os dog
til at komme tilbage til civilisationen og Michaels frokost igen.
Martin fik et rigtigt godt tilbud på køkkenelementerne og en emhætte der
trækker kasketten af hovedet.
Robert, Bjarne, Michael og Martin kan bare det der med køkkener.

Herover Robert i gang med montering af skabene.
Og herunder ses så det færdige resultat.
En festfrokost blev forberedt i disse stærkt forbedrede faciliteter og 10 glade
medlemmer blev beværtet med kryddersild, karrysild, saltstegte sild, varm
leverpostej m. bacon og champignon, mørbradbøf m. bløde løg og gammelost
m. et skvæt rom.

Peder blev forespurgt om han ville komme og ligge til skue på Vandets Dag d.
10/6 i Hasle. Herover ses Grethe, Holger og Peder i alvorlig snak.
Ugen efter havde Danmarks Radio bestilt båden som baggrund for deres scene
på Folkemødet i Allinge.
Skønt at man sætter pris på de kønne gamle træbåde.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
Kontingent også 2017:
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 Martin Jeppsen.
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