Arbejdet i vor forening har
omkostninger. Disse
modsvares af indtægter fra
diverse opgaver og ikke
mindst af vore medlemmers
kontingentbetaling!

Ikke et nyt medlem, men meget nydelig galionsfigur fra et ukendt
skib, og udstillet på det imponerende søfartsmuseum: Forum
Maritime i Åbo, Finland

Onsdag den 4. april 2018
Referat
18 fremmødte
Poul bød velkommen.
Holger blev foreslået og valgt til ordstyrer.
Han konstaterede at der var rettidigt indvarslet.
Formandens beretning. Vedtaget. Undersøge om billig ulykkesforsikring.
Aflæggelse af det reviderede regnskab. Godkendt.
Indkomne forslag. Forslag om gratis medlemskab for unge under 25 år.
Enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Vedtaget.
Valg til bestyrelsen. Peder genvalgt, Jan ønskede ikke genvalg – Holger
blev valgt, Martin genvalgt
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Palle og Lars Paskjær blev valgt.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Kirsten blev genvalgt som
revisor og Bruno genvalgt som suppleant.
Eventuelt. Erik foreslog at tilbyde de unge sejlture mm. Uffe foreslog at
de unge kunne yde med f.eks. klargøring af både og så nyde at sejle med
dem. Evt små kurser vedr. søfart. Lars syntes bare de unge skal opleve
atmosfæren hernede.
Holger takkede for god ro og orden og formanden takkede Holger for sin
indsats, der var fast og fortræffelig.
Martin Jeppsen

Bornholms Træbådelaug
RESULTATOPGØRELSE 2017

Martin Jeppsen

Indtægter:
Kontingenter
Lejeindtægter
Lokaletilskud BRK
Tjenesteydelser for Rønne Havn

25.000
17.763
24.646
40.000

Indtægter i alt

107.409

Omkostninger:
Værftsbygning:
Grundleje
Ejendomsskatter
Vand
Forsikring
El og varme
Vedligeholdelse
Administration:
Vedligeholdelse/anskaffelse af maskiner/værktøj
Reparation/vedligeholdelse af både
Kontingenter
Revisor
Kontorartikler/porto/internet/gebyrer
Nyhedsbrev
Medlemspleje
Generalforsamling
Rejseomkostninger (Lille Lodsen)
Omkostninger i alt
Resultat før afskrivninger

49.715
848
2.828
9.198
8.437
4.797 75.823

5,291
8.241
690
1.800
2.806
1.568
1.135
967
2294

24.792
100.615
6.794

Afskrivninger 0
Overskud efter afskrivninger

6.794

Årsberetning 2017
Årets første arrangement ud over vore ugentlige onsdagsfrokoster, var
det årlige medlemsmøde for medlemmer af Træskibssammenslutningen.
Der var ca. 50 deltagere fra hele landet, indkvarteret på Rønne
Vandrerhjem i weekenden 3 – 5. marts. Vi viste dem de fleste af de
havne, der nu er med i frihavnsordningen, og håber nu, at den kommende
sommer, hvis den kommer, vil bringe mange smukke træskibe til øen, til
glæde for os og vore turister.
Bornholm Museum skænkede os et vognlæs fyrretræ.
D. 10. juni inviterede Hasle Havn til Havnens Dag og Rosa holdt åben
båd.
Ugen efter havde Danmarks Radio bestilt båden som baggrund for deres
scene på Folkemødet.
Et par både er i løbet af året blevet renoveret.
Det gode skib ”Veset” som vor forening sidste år fik overdraget af Jacob
Kriegbaum, står nu klar under en presenning og skal søsættes til foråret
og vil kunne bruges vore sejlinteresserede medlemmer.
Jonna har fået skiftet et bord, og ligger ligeledes klar til søsætning.
Havnefoged Finn Brink i Helligpeder skænkede os sin kønne
ringdæksjolle til vor forening. Den arbejdes der stadig på, og kun den
gamle Marstalmotor mangler at blive renoveret og isat.
Ota har fået isat stævnrør og skruetøj, og en nyere Yamaha-motor er
indkøbt i stedet for den gamle Mercedes, der ellers var tænkt som
drivkraft. Økonomien klarede vi ved at sælge Mercedes-maskinen og en
MWM-motor.
Køkkenet er blevet ombygget og udvidet. 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.
Peder har bygget en lille slæbejolle over skabelonen, hvor der tidligere er
bygget i alt syv.
Hans Bjørn Petersen, Nexø, har skænket vor forening en kun lidt brugt
multimaskine til vort værksted. Det er en kombineret rundsav, afretter,
tykkelseshøvl og fræser.
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, tog op og så skibet og vendte
skuffede hjem. Den var så dårlig, at den ikke stod til at redde.
Vi havde fået bevilget penge til renoveringen, men måtte takke de gode
bornholmske fonde for deres velvilje og fortælle, at vi ikke fik brug for
pengene.
Et dejligt svar fra Sparekassen Bornholms Fond lød: Bare kom igen når I
har et nyt projekt.
Vi sluttede traditionen tro årets arrangementer med en dejlig julefrokost,
hvor Mik Voss og Mikael underholdt med herlig musik.
Poul

Peder har haft Rosa på
land i en uges tid for at
ordne et par
småreparationer og en
gang bundsmøring.
Det gode skib er nu
kommet på vandet igen
og ligger tålmodigt og
afventer sommerens
aktiviteter.

Savbanen har været flittigt i brug på det
sidste, og meget træ er opskåret. Vi
afventer nu mere fyrretræ fra Kastellet,
hvor der er skovet lidt mere. Vi vil også
snart modtage et par halvstore ege fra
Martin og hans bror.
En af de egestammer vi har opskåret,
havde også haft funktion som hegnspæl
og en omkringgroet isolator med søm
gjorde det af med en god nyslebet
savklinge.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
TS Pinsestævne: 18- 20. maj i Helsingør
Vandets Dag: 9. juni i Hasle
18. aug.: Træbådetræf i Helligpeder
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.

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.
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Suppleant:

Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Peder Heiner Larsen, Nyker
Martin Jeppsen, Rønne
Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne
Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne
Palle Hansen, Rønne
Lars Paskjær, Østergade 8, Rønne
Kirsten Lind, Absalonsgade 6 Rønne
Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle

29935695
40152822
23939502
23315973
23308944
30985017
29629429
36789855
56965058

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

