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            Den lille norske jolle, efter Roberts indsats! 
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Helligpeder lørdag d. 22. august kl. 14 

 
Mikael Hammarfedt har igen i år sat årerne i vandet                                                   

og lavet aftale med Helligpeder Havn om et hyggeligt                                     

arrangement lig sidste års i Gudhjem. Der er også                                              

allerede skrevet kontrakt med to velkendte spillemænd. 

 

Vor forening lægger dagen ud med kaffe i kander og kage på kajen. 

 

Derefter sejler vi i alle de både vi kan tromme sammen, i det gode bornholmske 

sommervejr. 

 

For at sikre at deltagerne får et aftensmåltid de vil sætte pris på, og måske også 

for at gøre det lidt nemmere for arrangørerne, tager man sine egne beskøjter og et 

bæger mjød med.  

   

       Helligpeder 2007



Referat af Michael Jørgensen: 

 

Holger bliver valgt som dirigent, efter Pouls velkomst,                                           

redegjorde Holger om grunden til den sene afholdelse af              

generalforsamlingen, nemlig corona epidemien. 

Dagsorden: 

Formandens beretning: 

Se vedhæftet bilag. 

Spørgsmål om Trygfonden, vi ansøger om redningsveste og nødhjælps skab til 

værkstedet. 

Spørgsmål om ”Ota” fra Michael H. Poul fortæller at arbejdet har ligget stille alt for 

længe, dem der før arbejdede på den er ikke blandt os mere eller er holdt op. Nu er 

Fritz heldigvis gået i gang, og flere vil hjælpe ham. 

 

Aflæggelse af det reviderede regnskab: 

Martin gennemgår og omdeler årsregnskabet, som viser et overskud på 5.967 kr. efter 

afskrivninger. Regnskabet blev vedtaget med applaus. 

Spørgsmål om ”Tjenesteydelser for Rønne Havn”, forklaringen er at vi tager klienter fra 

kriminalforsorgen og jobcenteret for Rønne Havn, som faktisk er en modydelse for 

vores   areal leje. 

 

Indkomne forslag: Ingen. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret: Enstemmigt vedtaget 

 

Valg til bestyrelsen: 

Kasserer Martin på valg: Valgt for en ny periode, uden modkandidat 

Bestyrelses medl. 1. Holger på valg Valgt for en ny periode, uden modkandidat 

Bestyrelses medl. 2.:  Fritz Nyvalgt, uden modkandidat. 

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
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Suppleant 1. Lars på valg: ønsker ikke genvalg,  Robert valgt for et nyt år, 

uden modkandidat. 

Suppleant 2. Palle på valg: ønsker ikke genvalg,  Pelle valgt for et nyt år,    

uden modkandidat. 

 

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. 

Eventuelt:      

Flere emner blev drøftet: 

Reklame for vores T-shirt med logo… 

Nedad gående medlemstal… 

Unge mennesker med ud og sejle… 

Åbent hus arrangement.. 

Sammen lægning med andre foreninger… 

Risiko for at miste lejemålet… 

Langtids planlægning for Rønne Havn.. 

Vi har i øjeblikket 2. sejlklare både på vandet..    

      

  Holger takker hermed for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Vi begyndte allerede først på året at tale om muligheden for at få en ny, 

ikke livsfarlig og nemmere håndterbar port på gavlen af værftsbygningen. 

 
Vi kontaktede det velrenommerede port firma Assa Abloy for en pris på en 

moderne og let håndterlig led foldeport og fik et tilbud. 

Vi ansøgte de gode bornholmske fonde: Sparekassen Bornholms Fond og 

Brdr. Larsens Legat om midler til opgaven og vi fik bevilget penge til 

projektet. 

 
Vi afholdt vor generalforsamling d. 3. april og vor kasserer leverede et 

pænt årsregnskab. 

 
Ligeledes afholdt vi det månedlige bestyrelsesmøde 1. mandag i hver 

måned, bortset fra et par enkelte ændringer. 

 
Bådene Jonna og Veset blev klargjort med diverse reparationer og lidt 

trætjære, linolie, lak og maling 

 
Holger fandt et lille firma i Thailand som kunne levere os marineblå T-

shirts med vort logo til en meget fornuftig pris. De kan stadig købes da vi 

har flere på lager. 

 
Tryg Fonden og Søsportens Sikkerhedsråd tilbød en spændende aften med 

fokus på sikkerhed, redningsveste og Mand over Bord. Holger tog initiativ 

til at arrangere dette kursus og d. 23. april mødte 18 medlemmer op til tre 

lærerige timer. Michael havde som sædvanligt lidt lækkert til smagsløgene. 

 
I uge 37 begyndte arbejdet med porten som blev isat af Finn og Kasper fra 

Assa Abloy og sidst, men ikke mindst havde Robert planlagt og ledet det 

ret omfattende træarbejde over den nye port. Mange har assisteret og hele 

gavlen er nymalet. 

 



Træbådetræf i Gudhjem 17/8 hvor Mikael Hammarlund havde valgt en 

rigtig smuk dag til sit arrangement. Der blev drukket kaffe og spist kringle, 

sejlet og grillet og hygget. 

 
Værftet fik en dag i september besøg af en stor flok interesserede elever fra 

skoleskibet Georg Stage, der lå ved kaj i Sydhavnen. 

 
Kasper Køje fra Gudhjem forærede vor forening sin klinkbyggede jolle og 

en kajak. 

 
Gennem året havde vi som sædvanligt folk fra Jobcenter og 

Kriminalforsorgen i hhv. aktivering, jobtræning og samfundstjeneste. 

 
Vor traditionelle Julefrokost, d. 6. december var som sædvanlig et 

tilløbsstykke og en rigtig god aften. 

Poul      29/6 2020 

 

 

 

 

 
 

  

    

     

  

    

     

  

    

    



 
 

 

 

    
 

   Indtægter: 

 

    

 

   

 Kontingenter     

 

  22275 

 Salg af varer     

 

  1630 

 Lejeindtægter        14475 

 Lokaletilskud BRK       21639 

 Tilskud til ny port       75000 

 Tjenesteydelser for Rønne Havn     50000 

           

Indtægter i alt        185019 

           

Omkostninger:         

 Værftsbygning:         

 Grundleje       50851   

 Ejendomsskatter     641   

 Vand       3070   

 Forsikring      9507   

 El og varme      950   

 Ny port       85532 150551  

           

 Administration:         

 Vedligeholdelse/anskaffelse maskiner/værktøj 4995   

 Reparation/vedligeholdelse af både   5007   

 Kontingenter      650   

 Kontorartikler/porto/internet/gebyrer   2913   

 Nyhedsbrev      1614   

 Medlemspleje      3079   

 Generalforsamling     775   

 Rejseomkostninger      0 19033  

Omkostninger i alt       169584 169584 

           

Resultat før afskrivninger       15435 

           

Afskrivninger, OTA      85000   

Afskrivninger, Jonna      10000   

Opskrivning værftsbygning     -85532  9468 

           

Årets resultat        5967 



         

           

           

           

           

FORMUE PR. 31/12 2019 

AKTIVER 

 

    

 

   

 Kassebeholdning       5308 

 Bankbeholdning        41368 

 Debitorer         2438 

 Momstilgodehavende       2982 

 Omsætningsaktiver i alt       52096 

           

 Værftsbygning primo     599658   

 Forbedringer      85532   

 Værftsbygning ultimo     685190 685190  

           

 Maskiner/værktøj/inventar primo   35747   

 Anskaffelser      0   

 Maskiner/værktøj/inventar ultimo   35747 35747  

           

 Værftets både til bogføringsværdi      

  Annette     20000   

  Pollux     20000   

  Jonna    180000    

  Afskrivning    10000 170000 210000  

 Dæksbåden OTA        

  Saldo 

primo 

    930469   

  Afskrivning     85000   

  Saldo 

ultimo 

    845469 845469 1776406 

AKTIVER IALT        1828502 

           

PASSIVER          

 Egenkapital primo       1822535 

 Årets overskud     

 

  5967 

 Egenkapital ultimo    

 

  1828502 

PASSIVER I ALT     

 

  1828502 



  

 

    

 

 
 

 

 

Galeasen ANNA MØLLER blev bygget 1906 i Randers. Skipper og ejer var                           

Martin Sørensen i Lohals der gav skibet navnet ESTHER. En galease er                                          

et tomastet sejlskib rigget med stagsejl, gaffelsejl og topsejl. Den forreste                                           

mast, stormasten, er lidt højere end den agterste, mesanmasten.  

Skibet sejlede i de første år med tømmer men blev også anvendt til                                        

udlægning af kabler for Post- og Telegrafvæsenet. 

ESTHER fik sin første maskine i 1922 og sejlede herefter med almindelige fragter som briketter, 

kul, stensalt, cement m.m.Skibet fik nye ejere flere gange, og endte som mange andre af datidens 

fartøjer som stenfisker.  

Efter en kort periode i udenlandsk eje blev skibet købt af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til almene Formaal med henblik på bevaring som museumsskib. 

Efter en omfattende restaurering på J. Ring Andersens skibsværft i Svendborg, overdrog A.P. 

Møller fonden i 1976 ANNA MØLLER til Nationalmuseet. Navnet ESTHER var i mellemtiden 

blevet optaget af et andet skib, og man valgte derfor at opkalde skibet efter skibsrederens farmor.  

Ønsket var, at bevare et traditionelt dansk fragtfartøj i helt original stand. I forbindelse med 

dokumentationen af skibet lykkedes det blandt andet at finde og genetablere skibets originale 

kabys, der havde tjent som hønsehus i Odense! 

ANNA MØLLER blev sammen med Fyrskib No. XVII og pram 19 de første skibe, der igen 

indtog Nyhavn og gjorde den til træskibshavn. En havn, som i årenes løb er vokset til en af 

hovedstadens store attraktioner.  

I de senere år er ANNA MØLLER hver sommer blevet sejlet og vedligeholdt af et skibslaug 

bestående af frivillige. Sommeren igennem deltager skibet i forskellige sejladsarrangementer. 

Således holdes det funktionsdygtigt og præsenteres for publikum rundt om i landet. 

Kom og se restaureringen af Anna Møller 

Nu 40 år efter at Nationalmuseet overtog ANNA MØLLER, er det igen blevet tid til en 

omfattende restaurering. Denne gang udføres arbejdet af Nationalmuseets egne skibstømrere og 

bådebyggere. Det sker i en hal på havnen i Holbæk, og det er her muligt at følge arbejdet. 

Der er åbent for publikum alle hverdage mellem kl. 08.30 og 14:30.  

Vores planlagte tur til Holbæk blev aflyst på grund af Coronakrisen, men vil blive forsøgt 

gennemført i september. Nærmere herom følger. 



  

Mandage 9 -12: Værftsarbejde 

Onsdage 9 - 14: Værftsarbejde 

Fredage 9 – 12: Værftsarbejde 

Lørdag 22. aug.: Træbådetræf 

Fredag 11. dec. kl.17: Julefrokost 
 

Kontingent 2020:   
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 
Kasserer:   Martin Jeppsen, Grønnegade, Rønne                                   23939502 
Sekretær:    Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                             23315973   
Medlem:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne                           23308944 
Medlem:   Fritz Eilersen, St. Torv 17, Rønne                                         40411898 
Suppleant:   Robert Pedersen, Louisenhøj 9, Rønne                               23658701 
Suppleant:   Pelle Eklund, Lundehusvej 1, Klemensker                         29252554 
Revisor:   Kirsten Lind, Absalonsgade 6, Rønne                           40863151 
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 Martin Jeppsen.   
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