
 

 
 

 

 
 

 

     
   

     

 
 

 
 
Så er Otas stævnrør isat. Og den nye aksel og skrue midlertidigt anbragt. 

Herefter skal der beges omkring stævnrøret. Niels har gjort et rigtig godt 

stykke arbejde.     

Så er det tid til at tænke på 

betaling af kontingent for et 

nyt godt år: 2018 

Se kontonummer på bagsiden 



 

på den helt lækre og langsomme måde 

Går du og drømmer om at sejle rundt i din helt egen stammebåd til sommer, 

skal du nok snart i gang. I løbet af fire måneder forvandler Rihards Vidzickis 

sammen med venner og familie en anonym kævle til en fantastisk 

stammebåd med karakter. 

 

Godt håndelag, mange arbejdstimer og masser af tålmodighed er 

nøgleingredienser når Rihards Vidzickis skaber smukke stammebåde med 

traditionelt værktøj og teknikker, der er gået i arv. 

 

Video: https://www.trae.dk/video-stammebaad-paa-den-helt-laekre-og-

langsomme-maade/ 

  

 

 

https://trae.us10.list-manage.com/track/click?u=9e32bea1e53b72d8f3bd34093&id=aa69371fee&e=7a965b6cdf


Bruno Stender har netop foræret vor forening et sådant instrument. 

Smukt og nyttigt før vor tids GPS. 

 

Det kommer til at pryde væggen i klublokalet sammen med alle de andre 

maritime koryfæer, men vil nogen have lyst til at lære anvendelsen af 

oktanten eller sekstanten, som vi også har, vil vi forsøge at få arrangeret 

et kursus. 

Citat fra internettet: 

oktant, (af lat. octans 'ottendedel', af lat. octo 'otte'), ældre 

vinkelmålingsinstrument, oftest bygget af træ og fortrinsvis anvendt til søs 

til positionsbestemmelse ved målinger af himmellegemers højde. Inden for 

astronomi har den ligesom kvadranten og sekstanten især været benyttet 

før kikkertens opfindelse, fx af Tycho Brahe. Funktionsprincippet er det 

samme som for sekstanten, men i modsætning til denne er oktantens 

gradinddelte bue kun på 45° (en ottendedel af cirklen), hvorfor der kun 

kan måles vinkler på op til 90°. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiep-Dw0qrZAhXPa1AKHaJ6CDoQjRwIBw&url=http://www.ankerole.dk/shop/klokker-tilbehoer-143c1.html&psig=AOvVaw2M9y-y-vqgvfi12F0QNe99&ust=1518877769155243
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX3rT0k4PZAhWDmLQKHfszA88QjRx6BAgAEAY&url=https://www.nps.gov/sama/learn/historyculture/quadrant.htm&psig=AOvVaw1i-Fgkk_-YTEfX5eqNx9JS&ust=1517520869069740
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Astronomi/Instrumenter_og_observatorier/kvadrant
http://denstoredanske.dk/Bil%2c_b%c3%a5d%2c_fly_m.m./S%c3%b8fart/Navigation/sekstant


 

Onsdag d. 4. april kl. 19 

.  

Dagsorden:  

 
1. Formandens beretning  

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab  

3. Indkomne forslag  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Valg til bestyrelsen. På valg: Peder, Jan og Martin  

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  

8. Eventuelt  
 
Som sædvanligt byder vi, efter gennemgang af dagsorden, på et par 

stykker velsmurt og selvsmurt godt brød med bornholmsk pølse og løg 

samt lidt øl og brændevin
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https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIt8C92KrZAhVDJVAKHRQQCvMQjRwIBw&url=https://pixabay.com/da/leverp%C3%B8lse-p%C3%B8lse-mad-spise-l%C3%A6kker-556489/&psig=AOvVaw2ZqcCzXF8vOJSMNSvw2S3U&ust=1518879264639392


Efter Helsingør Skibsværft lukkede i 1983 efter 101 års skibsbygning, der skabte job 

og god økonomi til by og omegn, står havneområdet nu pænt, men kedeligt. 

Det nye Museet for Søfart og Kulturværftet er ikke nok. Og langs det store kajområde 

lå kun den historiske dampdrevne slæbebåd ”Bjørn”. 

Man er ved at få flere bevaringsværdige skibe til byen, bl. a. Nationalmuseets fyrskib 

og ”Anna Møller”. 

Men en arbejdsgruppe fra kommunen og Museet for Søfart har nu inviteret 

træbådsfolk til at anvende en af de tomme maskinhaller fra skibsværftet. Hal 16. 

Disse træbådsfolk har netop dannet en forening og indbød til visionsdag søndag d. 

28/1. Der var indbudte lige fra Helsingørs borgmester til os fra Bornholm, henover 

museumsfolk, arkitekter og naturligvis Nordsjællands træbådsforeninger. 

Man var meget interesseret i, hvorledes vi gjorde det her, og jeg havde en billedserie 

på 150 fotos (se dem på vor nye hjemmeside under Galleri), der kørte på en storskærm 

mens jeg fortalte om hvorledes vi havde fået gang i vort projekt, hvad vi havde af 

maskiner og værktøj, faciliteter og hvilke glæder og problemer vi oplevede.      Poul 

 

         

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takket være et erfarent medlem med et langt og lærerigt liv med motorer og 

sikkert meget andet, har vi nu solgt vor Mercedes motor og i stedet købt 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. 

Herunder bærer Kasper og Niels skruetøjet forbi fotografen. 
 
 
 
 
 
 



Restaureringsprojekt 

Smuk klassiker, 20 m2, 1937 med sejl, rundholter osv. kan afhentes kvit 

og frit i Allinge efter aftale med Jens (93945018).         Bare gør det! 

  

 

 
 

Skulle vi ikke oprette et lille shanty kor, som kunne underholde med 

deres skønne, gamle, maritime sange ved festlige lejligheder? 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH3p_u7KrZAhWusKQKHRN7BgMQjRwIBw&url=https://www.stives-cornwall.co.uk/events/falmouth-international-sea-shanty-festival/&psig=AOvVaw2SpPxJTmjM9j_7Z9_C-X09&ust=1518884753850054


Mandage 9 -12: Ota-arbejde 
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde 
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde 
Generalforsamling: 4. april kl. 19 
TS Pinsestævne: 18- 20. maj i Helsingør 
Vandets Dag: 9. juni i Hasle 
  
Kontingent 2018:   
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   Peder Heiner Larsen, Nyker                           40152822 
Kasserer:   Martin Jeppsen,  Rønne   23939502 
Sekretær:    Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                           23315973 
Medlem:   Jan Larsen, Stensebyvejen 23, Nexø                                     40315115 
Suppleant:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne                           23308944 
Suppleant:   Palle Hansen, Rønne   30985017 
Revisor:   Kirsten Lind, Absalonsgade 6 Rønne  61306809 
Suppleant:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058 
 
 
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 

af nogen slags, på værftet eller til vor gode kasserer. 

vor gode kasserer Martin Jeppsen.   
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http://www.traebaade.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD6rPE8qrZAhXEAewKHRljAf0QjRwIBw&url=http://livsstil.tv2.dk/forbrug/2017-07-19-et-muligt-farvel-til-1000-kronesedlen-kan-du-huske-disse-pengesedler&psig=AOvVaw3x9W3ffP95l3opv15pKWM2&ust=1518886283368186

