Peder er ved at færdiggøre den lille slæbejolle. Jollen skal have mast og
sejl og er en ret god gave til sønnen Lucas, der skal lære at ro og sejle.

Vore låse er udslidte, så Michael har
bestilt nye dyre hængelåse og nøgler.
Det betyder, at kun de medlemmer der har
brug for nøgler, skal henvende sig til Poul.
Bestyrelsen har nylig vedtaget, at værftet kan
bruges på hverdage fra 8 til 15 og udover disse
timer kun efter aftale med en medlem fra
bestyrelsen.
Dette for at undgå misbrug af maskiner m.m. som vi har været udsat for, flere
gange de senere år.
De nye nøgler udleves til medlemmer, der betaler det store kontingent på 750,og mod kvittering for modtagelse, og skulle et medlem med det lille kontingent på
250,- ekstraordinært få brug for en nøgle, vil en sådan naturligvis kunne lånes
midlertidigt.

Hans Bjørn Petersen, Nexø,
et godt menneske, har skænket vor
forening en multimaskine til vort
værksted.
Det er en kombineret rundsav,
afretter, tykkelseshøvl og fræser.
En dejlig maskine og nem at
arbejde med.
Efter lidt diskussion fandt vi
Den rette placering.
Her ses Michael og Palle efter
opsætning og installation.
Veltilfredse og også fotogene
som sædvanligt.

Sådan så den tidligere lodsbåd ud for ca. 6 år siden. I dag vil billedet være
anderledes trist.
I 1916 byggede Peter Hansen, Svaneke en ny lodsbåd til Rønne Havn. Den havde
mange travle år i Rønne, indtil den i mellemkrigsårene blev solgt da havnen
havde brug for en mere tidssvarende båd.
Den har haft flere ejere derefter, og en af disse, Dierk Kühn fra Lovisa i Finland, så
frygtelig gerne at skibet kom tilbage til Bornholm, da den jo er et stykke af vor
lokale maritime kulturhistorie. Vi vidste at den var sat til salg i Södertälje syd for
Stockholm, og da jeg var sammen med Dierk på en skonnert i Finske Bugt en uges
tid her sidst på sommeren, talte vi meget om mulighederne for at få den hertil.
Han fik en skibsinspektør og en bådebygger fra Stockholm til at se på båden, og
fik at vide at den skulle transporteres pr. lastbil eller fragtskib hertil hvis vi var

interesserede. Han beskrev ikke hvor forfalden den var, for så var Uffe, Benny og
jeg ikke taget til Södetälje sidste sørgelige søndag.
Vi havde i forvejen ansøgt om penge til køb og hjemtransport og foreløbigt fået
bevilget halvdelen af det nødvendige beløb. Svaret på restbeløbet vil komme om
få uger.
Benny og Uffe ville have påtaget sig opgaven at restaurere båden, men vi fik alle
et mindre chok, da vi tidlig mandag morgen trak presenningen til side. Den varme
morgensol over værftet ved fjorden kunne ikke mildne indtrykket vi fik.
Lodsbådens planker var alle møre som friskt rugbrød, og hvis man stak en kniv
eller skruetrækker i siden på båden, var hånden ved at forsvinde også.
Det var ærgerligt, da det kunne have været en spændende opgave at få dette 101
år gamle skib hertil og få det restaureret.
Vi må takke de gode bornholmske fonde for deres velvilje og fortælle, at vi ikke får
brug for pengene.

Dette billede er nogle år gammelt og båden er måske lidt smukkere end hvad vi
forventede at finde i Södertälje, men virkeligheden var voldsom, væsentlig værre.

Holger, Peder og Bjarne isætter en ny egeplanke i Jonna. Tilskåret efter den
udtagne, varmet i svedekisten så den blev føjelig og bøjelig. Derefter nittet og
voila – en betydelig bedre båd, der kun ta’r vand, når det kommer ind fra oven.
Jonna er nu dækket af presenning for vinteren og vil se dagens lys når de er lyse,
lange og lune nok til de gode dage på havet.
Det samme er tilfældet med Veset. Også overdækket med presenning efter en
grundig renovering, hvor Palle og Bjarne især, lagde mange kræfter.
Også Veset må nu vente nogen måneder på forår og lun luft, hvis der kommer et
forår? Det er det eneste vore lokale politikere endnu ikke har lovet os.

Det bliver ikke nødvendigvis som herover, men det bliver godt og hyggeligt som
sædvanligt.
Sæt X i kalenderen: Lørdag d. 16. december kl. 17,
Det er kun 8 dage før Jul, hvor julestemningen er ved at kulminere og hvor der er
brug for en afslappet aften med god mad og gutterne.
Mik Voss har allerede tilmeldt sig og medbringer en veloplagt harmonika.
Som sædvanlig bedes deltagerne bidrage med et beløb på 100,- kr., der dækker
alt bortset fra knust inventar, og er der nogen, som har haft succes med en lille,
lækker, lun ret eller noget andet godt, vil der blive sat stor pris på dette og
udgifterne til råvarerne vil naturligvis blive refunderet.
Michael og hans søn Mads laver hvad der har med sild at gøre, Poul steger
andelår, Holger klarer risalamanden og Palle kringlen til kaffen. I skrivende stund
mangler vi kokke til: Flæskestegen, og evt. æbleflæsk eller andet lækkert.
Tilmelding på listen i kaffestuen eller til Michael, michael.david@mail.dk om
deltagelse og evt. kulinarisk bidrag til menuen senest d. 1. dec. kl. 04.50

Takket være en erfaren mand med et langt og lærerigt liv med motorer, har vi nu
valgt at sætte vor Mercedes motor til side og i stedet installere en noget nyere
Yanmar 4JH med 44 hk.
Niels arbejdede længe med den ældre Mercedes og fandt den lidt for ustabil. Med
sine gode forbindelser fandt han en god motor i god stand og til en fornuftig pris.

Niels og den røde Mercedes, der får et helbredscheck og herunder den nye
maskine.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
Lørdag 16/12: Julefrokost kl. 17
Kontingent 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 nye gode kasserer Martin Jeppsen.
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