Vi er jo altid nogen der
glemmer
Men husk nu kontingent!
Se vort bankkontonummer
på sidste side

Bundmaling efter ny økologisk opskrift: 100g chillipulver til 1 liter oliemaling.
Pris: 1/3 af prisen på traditionel giftig bundmaling.
Holdbarhed: Dobbelt så længe som den traditionelle.
Bevoksning og ruer er mere til nordisk cuisine end den spicy orientalske.
Vort opfindsomme navn til denne gode bundmaling: Chilli con Bjarne

Holger har tilvirket et nyt bord til Jonna og
Robert giver en hjælpende hånd.
Jonna får en gang fin finsk trætjære, lidt
fortyndet med linolie, derefter vor nye
bundmaling og er snart klar til sommeren
på havet.
Palle fjerner et stykke dårligt træ på Vesets
mast og isætter et sundere stykke.
Bjarne har malet Veset og Per har slebet og
lakeret lønning.
Det bliver nogle smukke både vi får i vandet.
Kom og sejl med dem!

Holger bliver valgt som dirigent, Mikael H. og Robert valgt som
stemmetællere.
1.
2.

Formandens beretning: Se efterfølgende.

3.
4.
5.

Indkomne forslag: Ingen.

6.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Suppleant 1. Lars på valg: Valgt for et nyt år, uden modkandidat.
Suppleant 2. Palle på valg: Valgt for et nyt år, uden modkandidat.

7.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor Kirsten på valg: Valgt for et nyt år, uden modkandidat.
Revisorsuppleant Bruno på valg: Valgt for et nyt år, uden modkandidat.

8.

Eventuelt:
Mikael H. fortæller om et planlagt træbådetræf d. 17. august i Gudhjem.
Holger oplyser om et kursus d. 23. april fra kl.17.00-20.00.
Kurset hedder ” Sejl sikker”, og emnerne bliver: ” Brug redningsvest ” og ” Mand
over bord ”
Havnens dag d. 25. maj i Hasle, deltager vi med flere både, og vi planlægger en
tur til Holbæk for at besøge deres træbådeværft
Uffe spørger om der er hjertestartere tæt på værftet. Der oplyses om 3 stk. i
nærheden.
Poul fortæller om nye tiltag, nemlig planer om en ny port, som han søger penge
til, og poloshirts med foreningslogo broderet på brystet.

Aflæggelse af det reviderede regnskab:
Martin gennemgår og omdeler årsregnskabet, som viser et overskud på 1.804
kr. efter afskrivninger, ingen spørgsmål til regnskabet, vedtaget med applaus.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret: Enstemmigt vedtaget.
Valg til bestyrelsen:
Formand Poul på valg: Valgt for en ny periode, uden modkandidat.
Michael J. på valg: Valgt for en ny periode, uden modkandidat.

Holger takker hermed for god ro og orden.
Michael Jørgensen

Sidste år holdt vi vor generalforsamling d. 4. april og inden den var årets første tre
måneder gået med diverse småsysler men også med et par lidt større projekter, nemlig
køb og klargøring af en nyere Yanmar 4JH motor med 44 hk. Den gamle Merzedes blev
solgt. Det var Niels der tog sig af den sag. Ligeledes gik han i gang med en Marstalmotor til Ann.
Både Rosa, Veset, Jonna og Ann blev klargjort og søsat og vi fik fri havneplads til Veset
i Nørrekås.
Hasle holdt Havnens Dag d. 9. juni. Vi var inviteret og deltog med Rosa, Veset og Jonna
samt en lille slæbejolle.
Savbanen har været brugt flittigt til opskæring af et vognlæs træ fra kastelsgrunden,
skænket af Bornholms Museum, men også brugt til flere andre opgaver.
D. 26/6 fik vi besøg af en nybygget skonnert fra Estland. Den var på sin jomfrurejse og
jeg skulle blot sejle med dem til Chr.ø for at vise dem øen, men blev overtalt til at sejle
med hele vejen tilbage til Estland.
Børge Olsen forærede os sin 16 fods jolle fra Boderne. En båd i ret god stand og vi købte
samtidig bådens trailer, som blev sat i stand og synet og nyregistreret.
Mikael Hammarlund havde arrangeret et hyggeligt bådetræf i Helligpeder lørdag d. 18/8,
hvor vi deltog med Veset og Jonna, Freia og Eika samt Ann på vor nye bådtrailer og ikke
at forglemme, Peders lille nybyggede slæbejolle. Det var frisk vind på havet, men lunt og
hyggeligt på kajen hvor vor medbragte grillmad og humlesaft blev indtaget til Mik Voss
harmonikamusik og Mikaels klangfulde klarinet. Grethe Kusk inviterede på kaffe og
hjemmebagt kage i hendes havnehytte.
Søndag d. 10. okt. rejste en lille flok BTL-medlemmer med morgenfærgen,
bornholmerbus og tog til Helsingør hvor vi først besøgte Hal 16 i det gamle skibsværft,
hvor en gruppe træbådinteresserede ildsjæle var i gang med at etablere noget tilsvarende
vort værft her. Skipper Noach viste os rundt og fortalte om planer og problemer.
Derefter gik vi hen til det nye maritime museum i den gamle tørdok hvor vi tilbragte et
par gode timer.
Vi har fået forlænget vor CSR-aftale med Rønne Havn for de næste 3 år endog med et
forhøjet beløb, en virkelig god hjælp til driften af værftet.
Årets sidste arrangement var julefrokosten d. 7/12 med lækker julemad og musik fra de
to Mikker på hhv. harmonika og klarinet.
Poul 2/4 2019

Bornholms Træbådelaug
Årsregnskab for 2018
RESULTATOPGØRELSE
Indtægter:
Kontingenter
Lejeindtægter
Lokaletilskud BRK
Tjenesteydelser for Rønne Havn

25.500
15.403
24.325
40.000

Indtægter i alt

105.228

Omkostninger:
Værftsbygning:
Grundleje
Ejendomsskatter
Vand
Forsikring
El og varme
Vedligeholdelse
Administration:
Vedligeholdelse/anskaffelse af
maskiner/værktøj
Reparation/vedligeholdelse af både
Kontingenter
Kontorartikler/porto/internet/gebyrer
Nyhedsbrev
Medlemspleje
Generalforsamling
Rejseomkostninger
Omkostninger i alt

50.473
608
1.922
9.344
7.379
-

5.529
9.512
650
1.140
2.739
753
-

Overskud efter afskrivninger
Renteindtægter
Overskud efter renter

20.323
90.049

90.049
15.179

Resultat før afskrivninger
Afskrivninger, OTA
Afskrivninger, småanskaffelser

69.726

10.000
4.000

14.000
1.179
625
1.804

FORMUE PR. 31/12 2018

AKTIVER
Kassebeholdning
Bankbeholdning
Debitorer
Momstilgodehavende
Omsætningsaktiver i alt
Værftsbygning primo
Forbedringer
Værftsbygning ultimo
Maskiner/værktøj/inventar primo
Anskaffelser
Maskiner/værktøj/inventar ultimo
Værftets både til bogføringsværdi
Annette
Pollux
Jonna
Dæksbåden OTA
Saldo primo
Afskrivning
Saldo ultimo
AKTIVER IALT
PASSIVER
Egenkapital primo
Årets overskud
Egenkapital ultimo
PASSIVER I ALT

6.130
26.377
2.219
1.935
36.661
599.658
599.658

599.658

35.747
35.747

35.747

20.000
20.000
180.000

220.000

940.469
10.000
930.469

930.469

1.785.874
1.822.535

1.820.731
1.804
1.822.535
1.822.535

T

TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd tilbød en spændende aften med fokus på
sikkerhed, redningsveste og Mand over Bord.
Holger tog initiativ til at arrangere dette kursus.
D. 23. april mødte 18 medlemmer op til tre lærerige timer.
Michael havde som sædvanligt lidt lækkert til smagsløgene.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
Lørdag 25/5: Havnens Dag Hasle
Pinsen: TS Pinsestævne i Holbæk
Lørdag 17/8: Træbådetræf Gudhjem

Kontingent 2019:
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.

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, 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

