
Kalender  
 

 

26/5 kl. 13       Åbent hus på Værftet og søsætning af ”Ota” og ”Pollux” 

26 - 28/5          TS-Pinsestævne i Marstal (søsætning af Bonavista).  www.ts-skib.dk  

01 - 07/7          Vinden Drar på Rågø ved Loftahammar i Småland. www.vinden-drar.org  

11 - 14/7 Nordisk kystkulturstævne i Ebeltoft. www.ebeltoft2012.dk   
 

 
Kontingent 2012:   
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: Steen Jakobsen, Smedeløkken 5, Tejn, Allinge                  31543754 
Sekretær:   Peter Christophersen, Vang 101, Hasle                           42415674 
Kasserer:   Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne                         56952723 
Medlem:   John Hansen, Rønnevej 53, Aakirkeby                           56976082 
Suppleant:   Jan Larsen, Vestermarievej 57, Rønne                                40315115 
Suppleant:   Mikael Hammarlund, E. Mikkelsensvej 10, Gudhjem     50946302 
Revisor:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058  
Suppleant:   Ejner Andersen, Krummevej 2, Hasle                                  23718879
                          
 

Bornholms Træbådelaug    -    Bådebyggervej 2   -    3700 Rønne  
Tlf.:   29935695   -    pfs@traebaade.dk     -     www.traebaade.dk 

Der var kun et enkelt medlem, der efter opfordring   
indgav mailadresse og vandt 3 flasker god rødvin.     
Konkurrencen er slut, men kom alligevel med din.   
  

Der er stadig medlemmer, der endnu ikke har indbetalt dette års 
kontingent. Det er ikke for sent.  
Du kan stadig nå det, men gerne inden d. 30. juni. Venligst! 
Får du nyhedsbrev pr. mail, er der ikke girokort med, men betalingen bedes 
indsat på foreningens konto i DiBa 6060-0001114451 med oplysning om 
navn og adresse. 
Eller betaling kontant og uden gebyr til vor kasserer Erling Vagn Andersen.   
 

 

http://www.diba.dk/
http://www.ts-skib.dk/
http://www.vinden-drar.org/
http://www.ebeltoft2012.dk/
mailto:pfs@traebaade.dk
http://www.traebaade.dk/


 

  
Bornholms Træbådelaug   
Nyhedsbrev nr. 3 2012 
 
 

 
 

Vore gode venners skonnert ”Ihana” af Luvia i Finland 

På vej til åbent hus i Sydhavnen, Rønne, lørdag d. 26. maj. 

Sammen med skonnerten Klara Marie af Skillinge, vil disse to 

smukke skibe være vore gæster i dagene omkring arrangementet. 

Husk at sende din mail-adr. til 

pfs@traebaade.dk hvis du stadig 

modtager nyhedsbrev pr. post  



Referat generalforsamlingen  
          
         Formand Poul Forum Sørensen bød velkommen. 

 

           Valg af dirigent og referent. 

 Mogens Pedersen blev valgt til dirigent. 

 Peter Christophersen påtog sig hvervet som referent. 

 

       1. Formandens beretning: 

Formand Poul Forum Sørensen fremlagde herefter årets beretning for 2011, som blev vedtaget 

med applaus. Beretningen vil blive bragt i sin helhed i Nyhedsbrev nr. 3 - 2012. 

 

       2. Aflæggelse af det reviderede regnskab: 

 Kasserer Erling Vagn Andersen redegjorde for regnskabet for året 2011. 

Det fremlagte reviderede regnskab afspejlede det store aktivitets niveau der har været gældende 

for året 2011 herunder projekt dæksbåden OTA og restaurering af kutteren Pollux. 

Regnskabet udviste et mindre overskud på kr. 1.768,- og en samlet aktivmasse på kr. 1.199.587,- 

Regnskabet godkendtes af forsamlingen med applaus. 

 

       3. Indkomne forslag: 

 Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

 Bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring: 

 § 1 i vedtægterne foreslås ændret fra: Foreningen har afdelinger i Rønne, Teglkås og Allinge     

Til: ”Foreningen har afdelinger i Rønne og Hasle”. Vedtægtsændringen blev vedtaget                   

enstemmigt. 

 

       4. 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: 

 Ejnar Andersen – ønskede ikke genvalg. 

 Lars Kølle – ønskede ikke genvalg. 

 I stedet valgtes: Steen Jacobsen og Peter Christophersen. 

 

       6. Valg af suppleanter:  

 På valg var: 

 Jens Erik Jensen – ønskede ikke genvalg. 

 Mette Bing – ønskede ikke genvalg. 

 I stedet valgtes: Michael Hammerlund og Jan Larsen. 

 

 

       



       7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 På valg som revisor var: 

 Ole Nielsen – ønskede ikke genvalg. 

 I stedet valgtes: Bruno Stender 

         På valg som revisorsuppleant var: 

 Michael Hammerlund – indvalgt i bestyrelsen. 

 I stedet valgtes: Ejnar Andersen 

 

       8. Eventuelt: 

Vinkonkurrence – vandtes af Børge! 

Leo Rix – forespurgte om situationen vedr. Rønne Havns bedding. 

Situationen er stadig uafklaret og der forestår en række møder mellem Bådelauget og  

Rønne Havn. 

André Jensen spurgte om forholdet vedr. den gamle redningsstation/ redningsbåden fra  

Snogebæk. 

Forholdet er stadig uafklaret. Bådelauget er i stadig kontakt med Rønne Havn for afklaring. 

 

Michael Hammerlund havde nedenstående kommentarer: 

Henstillede til bestyrelsen at lægge en plan for pleje og vedligeholdelse af foreningens både –  

Jonna, Ota, Lodsen og Pollux. 

Præsenterede en række opgaver i forbindelse med søsætningen den 26. maj som medlemmerne 

opfordredes til at melde sig til. 

 

Formanden benyttede lejligheden til at takke Mette og Jens for deres store indsats for  

Bornholms Træbådelaug og ønskede dem rigtig god vind i det nye bådelaug i Allinge 

og glædede sig til et godt fremtidigt samarbejde mellem de to foreninger. 

 

Endvidere takkede han Ejnar og Lars for den store og værdsatte indsats de begge har ydet  

både i og uden for bestyrelsesarbejdet. 
 

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen og takkede medlemmerne for god og positiv 

medvirken samt dirigenten for vel udført gerning. 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen med følgende poster: 
 

Formand:  Poul Forum Sørensen 

Næstformand:   Steen Jakobsen 

Sekretær:    Peter Christophersen 

Kasserer:   Erling Vagn Andersen 

Medlem:   John Hansen 

Suppleant   Michael Hammerlund 

Suppleant   Jan Larsen 

 

Hosstående referat godkendt: 

Dato: 11. apr. 2012   Dato: 11.apr. 2012 

Poul Forum Sørensen   Mogens Pedersen 

 

Formand    Dirigent  



 

Formandens beretning 2011  

 

For vor forening er der ingen tvivl om, at genskabelsen af Bornholms 

første dæksbåd fra 1866 er af stor betydning. Ikke kun for vor mulighed 

for at kunne færdes frit i Østersøen og de danske farvande, men også for 

den bevågenhed et sådant projekt bringer til os.                                                                            

Mange øjne er rettet mod os nu, og selv om det ikke fremover vil være 

tilværelsens ulidelige lethed, der vil møde vor forening de kommende år, 

så vil et godt resultat, som det at kunne gennemføre en opgave som Ota, 

give os en lettere tilgang til yderligere fondspenge, kommunal støtte og 

ikke mindst rabatter og hjælp fra private virksomheder.                                                                   

Raffaello og hans drenge har gjort et godt stykke arbejde, og dette 

samarbejde er efter min mening, det vigtigste for de resultater vi 

præsterer. Uden vore bådebyggere, ville vi ikke være her med den 

samme meningsfyldte fritid. Og uden vor forening ville en bådebygger 

ikke have de samme spændende og udfordrende opgaver.                                                                                         

Dette samarbejde vil jeg bede jer alle tænke over og sætte pris på.  

Ejner, Verner og Holger kastede sig prisværdigt over den store opgave 

med halvdæksbåden Pollux. En indsats, der redder den netop i år, 

ethundrede år gamle fiskerbåd. Pollux skal sammen med Ota, søsættes til 

pinse, hvor vi holder åbent hus på værftet og forventer gæster fra nær og 

fjern. 

I Pinsen 2011 deltog 5 medlemmer i TS-Pinsetræffet i Nyhavn, hvor vi 

sejlede over til hovedstaden med stålskonnerten Freia og havde lastet 

skibet med bornholmske produkter, som blev solgt på kajen derovre. 

 Vi fik i forsommeren et tilbud fra Rønne Havn som vi ikke kunne afslå. 

Trods flere andre interesserede fik vi tilbudt at købe havnens lodsbåd fra 

1964 og bygget på Nørrekås Bådebyggeri. Båden har hos os, været på 

bugseropgave, på havjagt og på fiskeri med medlemmer af foreningen.  

Raffaello som tidligere lejede sig ind hos os, har i sommer erhvervet sit 

eget værft, der meget praktisk ligger nabo til vores.  

Grønbechs Gård, der normalt udstiller kunsthåndværk i sommerhalvåret, 

forespurgte og vi kunne lave en udstilling om bådebygning. Vi gjorde 

det, og i de 2 bedste sommermåneder var vor udstilling den mest sete af 

alle udstillinger hen over sommeren.  



I august leverede vi en renoveret kanon fra Kanondalen til Sorthat Odde, 

hvor vi deltog i Sorthat/Muleby Borgerforenings festligheder omkring 

opsætningen. 

Et hold elever, som Mogens havde undervist i duelighedsbeviset, bestod 

den praktiske prøve i Sænehavnen med Overlods Klaus Lind som censor. 

En rigtig god serie af underholdende, underfundige undervisningstimer 

som forhåbentlig kan etableres for nye elever næste år.    

Vi var også på banen, da et amerikansk bureau, med fotografer, 

mannequiner og et hav af hjælpere, skulle fotografere Ecco Skos 

kollektion til det kommende efterårskatalog. Vejret, der pludselig blev 

bedre, forårsagede at holdet valgte klipperne ved Gudhjem som 

baggrund.   

Mikael Hammerlund har igen i sommer været på skærgårdssejlads med 

sin Freia, den kønne kopi af den historiske åbne båd, Odin. En betagende 

billedaften med beretninger om hans oplevelser og dejlige dage i den 

finske skærgård. 

Bornholms Træbådelaug er blevet godkendt som folkeoplysende 

forening, og det betyder at vi har mulighed for at søge støtte til vor 

grundleje og driftsudgifter. 

Et ønske fra de medlemmer, der anvendte værkstedet på havnen i 

Allinge, om at få deres selvstændige forening, er opfyldt fra årsskiftet. 

En stiftende generalforsamling har formuleret dens vedtægter og valgt 

dens bestyrelse.  

Vi afsluttede året med en hyggelig julefrokost på værftet. Ejner 

præsterede som sidste år at mætte alle de sultne deltagere med julens 

traditionelle fødevarer, og ingen gik sultne hjem. 

Donationer fra flere sider, fonde, firmaer og private, er i årets løb tilgået 

os, til forskellige formål og har i høj grad været med til at få ting 

renoveret og opbygget og vor økonomi til at hænge sammen.  

Vor forening har hen over året, haft samfundsmæssige opgaver på flere   

måder. Vi har bistået med praktikpladser til unge. Vi har stillet os til 

rådighed for Kriminalforsorgen og har trods den skepsis dette kunne 

give, haft flere gode mennesker i samfundstjeneste. Jobcenter Bornholm 

har ligeledes anvendt os og dette til gensidig gavn. Disse tiltag har ikke 

alene været en god hjælp for os, givet os nye medlemmer og større 

interesse for foreningen, men også givet os en større bevågenhed fra 

myndighederne.                                                         pfs 11/4 2012 



 

Årsregnskab 2011 
 

Bornholms Træbådelaug      Resultatopgørelse 01. jan. 2011 – 31. dec. 2011: 
      

Indtægter: 

          Kontingenter ……………………………………………………  39.875 

          Lejeindtægter…………………………………………………….    38.200 

          Salg af materialer og arbejdsydelser…………………………….     30.040 

          Tilskud fra sponsor til alm..drift ………………………………..     25.000 

     Indtægter i alt……………………………………………………………….            133.115       

      

     Omkostninger for værftsbygning: 

          Grundleje………………………………………………………..     53.800 

          Pladsleje, havnen………………………………………………..       9.819 

          Vand- og kloakafgift ……………………………………………      3.276 

          Ejendomsafgift ………………………………………………….         443 

          Forsikring af bygning …………………………………………..      9.239 

          El-forbrug /varme ……………………………………………….      4.267 

          Vedligeholdelse af bygning …………………………………….      7.792 

          Rengøringsartikler ………………………………………………        996 

     Omkostninger for værftsbygning i alt …………………………………….             89.632 

      

Resultat før  administrationsomkostninger……………………………………           43.483 

 

     Administrationsomkostninger : 

          Kontorartikler og tryksager   …………………………………….         832 

          Nyhedsbrev / blad ……………………………………………… .      6.090 

          Edb-udgifter     ………………………………………………….           836 

          Reparation og vedligeholdelse af maskiner  ……………………           435 

          Reparation og vedligeholdelse af egne både    …………………        3.283 

          Anskaffelser af maskiner og værktøj   ………………………....         1.781 

          Telefon / internet ………………………………………………..        3.879 

          Forenings-kontingenter  ………………………………………..         2.296 

          Transport af både ……………………………………………….        2.848 

          Reklameartikler   ………………………………………………..        1.987 

          Generalforsamling ………………………………………………       1 .215 

          Arrangementer …………………………………………………..       8.850 

          Revisor …………………………………………………………..       5.000 

          Porto og gebyrer …………………………………………………       2.142 

          Repræsentation ………………………………………………….        1.972 

     Administrationsomkostninger i alt    ……………………………………….           43.446 

       

Resultat før finansiering ..……………………………………………………….                 37 

 

     Renteindtægter og renteudgifter:  

          Renteudgifter …………………………………………………….     23.883 

          Sponsor-finansiering    …………………………………………..     25.614 

     Resultat af finansiering    ……………………………………………………              1.731 

 

Resultatopgørelsens  driftsoverskud  for  året  2011 ………………………….             1.768 



 

 

Bornholms  Træbådelaug                                 Status  pr.  31. december  2011 
 

Aktiver: 

      Kassebeholdning…………………………………………………              922 

      Debitorer ………………………………………………………..           23.167 

      Tilgode af finansielle sponsor-midler    …………………………          25.614 

      Tilgode af moms-midler  ………………………………………..        103.059 

      Omsætningsaktiver  i alt  ……………………………………………………..          152.762 

 

      Værftsbygning…………………………………………………….       470.911 

      Maskinværksted    ……………………………………………….          42.405 

      Værdi af værftsbygning ……………………………………………………….         513.316 

 

      Maskiner og værktøj    …………………………………………..          22.190 

      Værdi af maskiner og værktøj ……………………………………………….            22.190 

       

      ”Jonna” til byggepris    …………………………………………         180.000 

      ”Pollux” til købspris …  ………………………………………..           20.000 

      ”Lodsen” til købspris    …………………………………………           10.000  

      Værdi af både ………………………………………………..……………….            210.000 

 

      Projekt ”Dæksbåden  OTA” 

      Bådebyggeri   …………………………………………………..          748.196 

      Tilgåede fonds-midler     ……………………………………..…         446.877 

      Tilgodehavende hos fonde  ……….………………………………………….             301.319             

Aktiver i alt ………………………………………………………………………..         1.199.587 

 

Passiver: 

      Kassekredit (max. 500.000)………………………………………        389.510 

      Kreditorer  ……………………………………………………….          73.602 

      Omkostningskreditorer …………………………………………..            2.529             465.641 

      Projekt ”Sejlloft” 

      Tilgåede fonds-midler ……………………………………………        103.800 

      Byggeudgifter   …………………………………………………..           69.968 

      Ikke anvendte fonds-midler……………………………………               33.832             33.832 

      Projekt ”Pollux” 

      Tilgåede sponsor-midler   ……………………………………………     25.000 

      Byggeudgifter    ……………………………………………………..      17.080 

      Ikke anvendte sponsor-midler    …………………………………….        7.920               7.920 

      

      Formue primo  …………………………………………………….       690.426 

      Driftsoverskud   ……………………………………………………          1.768 

      Formue ultimo  …………………………………………………….      692.194            692.194 

Passiver  i alt …………………………………………………………….…………        1.199.587 

 

Kasserer: Erling Vagn Andersen  
 

 

Der er i ovenstående årsregnskab for 2011 ikke fundet anledning til bemærkninger. 

Generalforsamlingens valgte revisor: Mikael Hammarlund Bestyrelsen:        

                                                                                                                                                                   

Poul Forum Sørensen, Ejner Andersen, Lars Kølle, John Hansen, Erling Vagn Andersen   



Pinsearrangement  lø. 26/5 

 

Dåb af ”Ota”, søsætning af ”Pollux”, besøg af venner fra 

lande omkring Østersøen, åbent hus for bornholmerne og  

ikke mindst en dag hvor vi medlemmer af Bornholms  

Træbådelaug kan hygge os sammen. 

 

Program for lørdag: 

 

Kl. 9.00  Enkelt morgenbord for gæsterne fra udlandet. 

Kl. 10 - 12  Styregruppemøde for bestyrelse og samarbejdspartnerne. 

Kl. 12 - 13  Frokost for styregruppen og involverede medlemmer. 

Kl. 13.30    Bedding klar til søsætning 

Kl. 14.00    Søsætning. Kirsten Thors, vor havneformands hustru, døber ”Ota”. 

Kl. 14.30-18  Musik – Østersøens Perler. 

Senere  Bo´s formidable fiskesuppe og musik med Mikkel Thomas. 

 

Om eftermiddagen demonstrerer Mette hemmeligheden ved linoliemalingen. 

Peter rebslager måtte melde afbud, da han var ønsket i Marstal. 

Tålelige taler, munter musik, holdbare håndmadder, ønske-øl fra Svaneke 

Bryghus, en dejlig dram fra Bornholms Spritfabrik, sol, varme og venlige smil. 

Der er åbent skib på ”Ihana”, ”Klara Marie” og ”Mester”. 

Og så er der både isbåde og sodavand til medbragte børn og de autoriserede.   

 

Busudflugt om søndagen  
 
Vore gæster fra skonnerterne ”Ihana” og ”Klara Marie” er inviteret på 

sightseeing til de smukke bornholmske småhavne og øens attraktioner. 

Kl. 10.30 kører Jan-Oles Bustrafik fra Sydhavnen og vi vil forsøge at give de 

besøgende træskibsfolk en fyldig information om kystkulturen og den særegne 

historie, der har formet vor dejlige ø. 

   

Der er indlagt et besøg i ”Flådeselskabet  

Atlanten”s klubhus i Nørresand hvor  

der fourageres.   

http://www.google.dk/imgres?q=d%C3%B8befont+michael+andersen&um=1&hl=da&sa=N&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbnid=qU08KYgn2UXFBM:&imgrefurl=http://www.postludiet.dk/MichaelAndersen.html&docid=FvgLsmkVY5YWyM&imgurl=http://www.postludiet.dk/images keramik/storbrunMAfont.jpg&w=400&h=393&ei=VjuoT4feB4rOsgav5cWHBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=170&vpy=130&dur=1132&hovh=223&hovw=226&tx=143&ty=127&sig=113637309528859852133&page=1&tbnh=129&tbnw=130&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
http://www.google.dk/imgres?q=bus&start=385&hl=da&biw=1440&bih=743&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=PiBGXqqfSreZVM:&imgrefurl=http://year4french.wikispaces.com/Je+vais+a+l'%C3%A9cole+en+bus+activity&docid=Nfpm1DDDyxKp_M&imgurl=http://year4french.wikispaces.com/file/view/School-Bus-Clipart.jpg/210011618/School-Bus-Clipart.jpg&w=320&h=229&ei=xjqoT6y_MsPKsgbtmImfBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=735&vpy=183&dur=204&hovh=183&hovw=256&tx=135&ty=113&sig=113637309528859852133&page=20&tbnh=171&tbnw=255&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:385,i:20


To pragtfulde skibe besøger Bornholms Træbådelaug ved den 

festlige lejlighed hvor vor nybyggede ”Ota” søsættes og døbes 

og hvor den 101 årige ”Pollux” søsættes efter renovering 
 

Galeas Ihana was build in 

Luvia Laitakari Finland 
 

Luvia Laitakari is a time-honoured shipyard 
and harbour area for sailing ships. Particularly 
in the mid-1800s, the area was one of 
Finland’s most animated sailing shipyards. 

As many as 70 wooden ships were constructed in 

Luvia Laitakari shipyards. The last ship to be built 

in Laitakari was the galleas, Sampo, which was 

launched on 28th August, 1919. 

From 1562-1919 a total of 414 ships were built in 

Luvia yards; 136 of these were galleases. In the 

record year of 1857, Luvia yards saw the building 

of seven large sailing ships! At the height of the 

industry, there were 15 yards, i.e. shipbuilding 

docks, in Luvia parish.  
 

In 1873 and 1889 there have been two other vessels named Ihana built in Luvia, and inspired by 
these Ihana got her name. 

Galeas Ihana was constructed by honouring traditional construction methods and using a 

voluntary workforce. 

Contruction work took five years (2009-2011). It took over 42 000 working hours to make 

Ihana ready. 

Ihana made her maiden voyage on 1
st
 June 2011. During her first summer Ihana made over 160 

sailings and provided an unforgettable sailing experience to over 5000 passangers 
 

Skonnerten Klara Marie af        

Skillinge i Skåne                                                                 
 

Tvåmast-skonerten och ”Bornholmsklippern                                                                                 

” Klara Marie med hemmahamn i Skillinge, har                                                                       

med sin klipperstäv och sin ”vackert utbyggda  

akterspegel”, en skrovlinje som väcker mångas 

 beundran. 

Verksamheten runt skonerten Klara Marie drivs  

idag i föreningsform med över 500 medlemmar 

 och Lottbrefsägare. Detta i ett fiskeläge på  

Österlen med knappt 800 invånare!?  

Förklaringen är att det finns Lottbrefsägare runt  

omi landet och övriga Europa. 

 

1884, den 5:e februari, sjösattes Klara Marie av skeppsbyggare Sören Mathias Beck i Rönne på 

Bornholm. Hon har ett intressant liv bakom sig som till rädden är fyllt med äventyr och 

strapatsrika seglatser. 

http://www.google.dk/imgres?q=klara+marie&hl=da&biw=1440&bih=743&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_HSC2Krnv2lqIM:&imgrefurl=http://www.sejlskib.dk/skibsliste/skibe/klara_marie.htm&docid=_5DfYrck105BmM&imgurl=http://www.sejlskib.dk/images/klara_marie.jpg&w=358&h=285&ei=B5apT7LdIc7ktQaLo8XmBA&zoom=1&iact=hc&vpx=441&vpy=138&dur=4189&hovh=200&hovw=252&tx=171&ty=94&sig=113637309528859852133&page=1&tbnh=121&tbnw=152&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:73
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