Kontingent
for 2021
250- / 750- kr.
Tak

”Jonna” og Pelle i Helligpeders helvedes hyggelige havn

Holger har gennem vinterhalvåret lagt et godt og grundigt arbejde i Jonna.
Båden er blevet slebet ned og har fået en ny omgang linolie/trætjære, der er
lavet ny agtertofte og flere andre ting.
Michael har installeret pumpe, batteri og lader.
For at forbedre sejlegenskaberne har Holger involveret Mikael m.fl. og de har
med deres samlede kompetencer rettet lidt på riggen.
Det mærkede Pelle og jeg på vor første tur op til Hammershus søndag d. 5/6 i
det mest vidunderlige og venlige vejr. Ingen vanskeligheder ved stagvending,
som faktisk aldrig før har været så legende let som nu.

Mikael Hammerlund og jeg sejlede i dag “Jonna” til Helligpeder
i det skønneste vejr.Frisk østlig vind og dejlig sol, flot
velkomst af Finn Brink i Helligpeder 2 timer efter afgang fra
Rønne.
Holger 3/6 21

Holger bliver valgt som dirigent, efter Pouls velkomst, redegjorde Holger om grunden
til den sene afholdelse af generalforsamlingen, nemlig corona-epidemien.

1.

Formandens beretning:
Ingen spørgsmål til beretningen, vedtaget med applaus.

2.

Aflæggelse af det reviderede regnskab:
Martin gennemgår og omdeler årsregnskabet, som viser et overskud på 11.790
kr. efter afskrivninger. Regnskabet blev vedtaget med applaus.
Spørgsmål om ”Medlemspleje” Martin fortæller om den daglige kaffebrygning
og andre små fornødenheder.

3.
4.

Indkomne forslag: Ingen.

5.

Valg til bestyrelsen:
Formand Poul på valg: Genvalgt for en ny periode, uden modkandidat.
Bestyrelses medl. 1.: Michael på valg. Genvalgt, uden modkandidat.
Bestyrelses medl. 2.: Frits på valg. Genvalgt uden modkandidat.

6.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Suppleant 1. Robert på valg: Robert valgt for et nyt år, uden modkandidat.
Suppleant 2. Pelle på valg: Pelle 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:
Få emner blev drøftet:
Holger fortæller om søsætning af ”Anna Møller” på fredag d.21. maj kl. 12.00,
det foregår i Holbæk, Holger deltager hvis alt flasker sig.
Mikael Hammerlund spørger, om bestyrelsen har planer om tiltag for at få nye
medlemmer?
Poul fortæller at der jævnligt kommer nye medlemmer, men vi mangler unge,
under 25 år, der er nemlig tilskud fra BRK til dem. I uge 27 kommer der 10
unge mennesker på ”værftsophold”, de skal bo på vandrehjem og arbejde på
værftet om dagen, deres organisation er DSTA.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret: Enstemmigt vedtaget.

Holger takker hermed for god ro og orden.

Michael Jørgensen, referent

De sædvanlige rutiner på værftet samt klargøring af Veset og Jonna, var hvad
der var gang i de første kolde måneder af 2020.
Fritz færdiggjorde stævnrør og motorfundament på Ota.
Veset og Jonna kom på vandet.
Vores generalforsamling blev forsinket grundet Corona pandemien og fandt
sted d. 30. juni. Peder trak sig og Fritz blev valgt ind i bestyrelsen.
Robert og Pelle blev valgt som suppleanter.
Mikael og Mik sørgede for gemytlig musik til traktementet.
Jacob Mikkelsen forærede foreningen sin motorsejler og den er nu videre
overdraget til Fritz, der vil anvende den til dykkerture mm.
Mikael havde arrangeret træbådetræf igen i 2020 i Helligpeder. Lørdag d. 22.
aug. Havde vi en god dag med medbragt mad og drikke. Mange deltagere på
kajen og få i bådene. Vinden var frisk.
Vi planlagde en tur til Holbæk, tilbød deltagelse til vore medlemmer i årets
første nyhedsbrev. Måtte udsætte på grund af pandemien, men 21. okt. besøgte
vi Nationalmuseets værft med galeasen Anna Møller, så det ny kystlivscenter,
skonnerten Hawila, Bona Vista og ikke mindst vore værter Merete og Nis`
smukke lille private Isefjordshavn, Tuse Næs, nordvest for Holbæk.
Vi var 12 deltagere på turen i en lejet minibus og en privat bil.
Sikkerheden på værftet har igen i år fået et løft. En førstehjælpskasse er
ophængt og erstattede den gamle støvede æske med forældet indhold og de
vakkelvorne wienerstier er ophugget og erstattet med nye.
24-25. oktober blev Træskibssammenslutningens medlemsmøde for
Sydsjælland og Bornholm afholdt hos os.
4. november brugte tøjproducenten Seeland værftet og dets interiør som
baggrund for optagelser til deres nye katalog med arbejds- og fritidstøj.
Julefrokosten blev aflyst grundet Corona restriktionerne. Men det daglige liv på
værftet foregik uden nævneværdige besværligheder med pandemien.
Poul

RESULTATOPGØRELSE
Indtægter:
Kontingenter
Salg af varer
Lejeindtægter
Lokaletilskud BRK
Tjenesteydelser for Rønne Havn

23.150
6.400
17.840
22.954
50.000

Indtægter i alt
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
Generalforsamling
Medlemspleje
Omkostninger i alt
Resultat før renter
Renter
Renteudgifter
Årets resultat

120.344

51.178
654
4.046
9.699
6.565
2.399

74.541

16.601
11.071
1.000
2.290
978
2.014

33.954
108.495

108.495
11.849

59
11.790

FORMUE PR. 31/12 2020
AKTIVER
Kassebeholdning
Bankbeholdning
Debitorer
Momstilgodehavende
Omsætningsaktiver i alt
Værftsbygning primo
Forbedringer
Værftsbygning ultimo

4.228
52.519
4.633
2.505
63.885
685.190
685.190

685.190

Maskiner/værktøj/inventar primo
Anskaffelser
Maskiner/værktøj/inventar ultimo

35.747
35.747

35.747

Værftets både til bogføringsværdi
Annette
Pollux
Jonna
OTA

20.000
20.000
170.000
845.469

1.055.469

1.776.406

AKTIVER IALT

1.840.291

PASSIVER
Egenkapital primo
Årets overskud
Egenkapital ultimo
PASSIVER IALT

1.828.501
11.790
1.840.291
1.840.291

Der er i årsregnskabet for 2020 foretaget stikprøvevis revision og der er ikke fundet
anledning
til bemærkninger.
Generalforsamlingens valgte revisor
Kirsten Lind
Dato

John er her ved at færdiggøre den
nye mast til vores Veset.
Der var gået råd i bunden af den
gamle, masten selvfølgelig, og John
er jo slet ikke rådvild. 
Han satte straks arbejdet med en ny
i gang, høvlede den først firkantet,
så ottekantet, dernæst 16 kantet og
som 32 kantet var den næsten rund.
Den vil være klar til montering om
få flittige dage
Herunder ses hans nye fløjknap,
masten og kindbakker mm., der nu
skal forkæles med lidt lækkert
linolie.
Det er et pænt stykke arbejde, som
det gode skib Veset også fortjener.

Mandage 9 -12: Værftsarbejde
Onsdage 9 - 12: Værftsarbejde
Fredage 9 – 12: Værftsarbejde
Ugen 5. – 11. juli: Bådebyggeruge

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:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Suppleant:

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

29935695
40411898
23939502
23315973
23308944
23658701
29252554
40863151
56965058

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

