Så kan der indbetales
kontingent
for 2021,
kontonummer på bagsiden.
250- / 750- kr.

Mikael og Freja ved mødet for TS-medlemmer d. 25. oktober

Louise på billedet herunder vil gerne hjælpe 10 maritimt interesserede unge
i alderen 15 – 25 år, til et ophold hos os i perioden 5. – 11. juli.
Tanken er at de skal være med til de mange forskellige opgaver som et lille
værft om vores kan komme ud for. Det vil kunne være gavnligt i deres virke
ombord på sejlskibe, som er deres store passion.
Der er allerede reserveret værelser på Rønne Vandrerhjem, så nu mangler blot
økonomien til de basale udgifter som ovennævnte overnatning på
vandrerhjemmet samt kostudgifter og rejse hertil..

Louise har ansøgt om 20.000,- hos relevante fonde og afventer svar.
Her går vi helhjertet ind for projektet og vil finde gode, lærerige opgaver til de
unge.

De velorienterede medlemmer har nok bemærket de begrænsninger som vi
stakkels mennesker må lide under for tiden.

Vi håber at det igen bliver således,
at hører man navnet Corona, så tænker
man straks på Mexikansk øl og ikke på
mundbind, restriktioner, sygdom og død.
Ligesom julefrokosten blev udsat til
næste år i december må vi nok også
udsætte generalforsamlingen.
Men lige så snart, og forhåbentlig snart,
der åbnes mulighed for at forsamles igen,
vil der blive indkaldt.

Den traditionelle og elskede onsdagsfrokost
er suspenderet indtil forsamlingsforbuddet
ophæves eller ændres til et højere tal end 5.
Vi savner alle Michaels gode mad og det
sociale samvær med venner i klublokalet.

Holger giver drengene opgaver, og når besøget er slut, har de hver en lille
gave med til deres mor.
Tak for besøg!
Drengene fik virkelig noget ud af at gå rundt på bådene. Umiddelbart tror jeg ikke at vi
kommer igen med de elever.
Måske med nogle andre mere selvkørende.
Jeg har f.eks en elev på 15 år, som er rigtig dygtig. Måske en praktik uge eller forløb
næste år i 10. klasse en mulighed?
Hilsen jens
Jens Ovesen
Lærer
Heldagsskolen
Team 2 Heldagsskolen
Almindingensvej 23
3751 Østermarie
www.brk.dk
Bornholms Regionskommune

Telefon: 5692 3600
Jens.Ovesen@brk.dk

Man søgte et autentisk værksted og fik anbefalet vores til
fotografering af deres næste kollektion af arbejdstøj.
Instruktører, fotografer og modeller indtog værftet en hel eftermiddag og næste
års katalog er snart på vej. Holger og jeg hjalp lidt til og sørgede for varme,
kaffe og gode ideer.
Det var 4. november.
Fotomodeller kan være
lige så kønne som
skibsmodeller.

Skonnerten FREIA bygget i Rønne 1897
Freia er, bortset fra skoleskibene Danmark og Georg Stage, det sidste
eksisterende danskbyggede sejlskib af stål. Oven i købet en klipperbygget
skonnert. Skibet har indtil 1972 været hjemmehørende i Rønne, hvorfra den,
som andre skibe af samme slags, har sejlet forskellig fragtsejlads. Efter 1972
blev skibet solgt til USA, men sejler nu atter under dansk flag.
Ejeren har skumle planer om at sejle på Nordbornholms kyst med betalende
gæster den kommende sommer.
Spændende, og godt for øen.
Vi kan måske blive lidt involveret med mindre værkstedsopgaver.

Medlemsmødet blev afholdt 24/25. oktober.

En del af medlemmerne fra Sjælland kom sejlende hertil med TARA, som ses
herover, i frisk vind, 10–15 m/s, fra Karrebæksminde på Sjælland.
Programmet herunder forløb som planlagt og det blev en god weekend.
Mødested: Bornholms Træbådelaug, Bådebyggervej 2, Rønne, lø. d. 24/10 kl 14.30
Beskrivelse:
Mødet indledes afslappet med kaffe og kage. Beretning fra TS-Bestyrelsen.
Rundvisning på værftet. Derefter en gennemgang af træbådelaugets 15-årige historie.
Bornholmsk sildebord i de hyggelige klublokaler. Efterfølgende dias-foredrag om en
sejllads i Østersøen.
Overnatning på Rønne Vandrerhjem eller på Tara.
Søndag besøg hos Mesters Venner i Sdr. Bådehavn, Rønne og på bådebygger Mik
Voss` værksted i Svaneke
Mødet slutter kl. 14

Mandage 9 -12: Værftsarbejde
Onsdage 9 - 12: Værftsarbejde
Fredage 9 – 12: Værftsarbejde

Alt andet:

Corona-udsat

Kontingent 2021:
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:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Suppleant:

Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Martin Jeppsen, Grønnegade, Rønne
Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne
Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne
Fritz Eilersen, St. Torv 17, Rønne
Robert Pedersen, Louisenhøj 9, Rønne
Pelle Eklund, Lundehusvej 1, Klemensker
Kirsten Lind, Absalonsgade 6, Rønne
Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle

29935695
23939502
23315973
23308944
40411898
23658701
29252554
40863151
56965058

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

