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Kun 7 mangler at betale!

Mik Voss søsatte sin nydelige nybygning, Josefine, d. 4. september i Svaneke

Der var rigtig mange mennesker på beddingen i Svaneke den
gode lørdag da Mik søsatte ”Josefine”.
Hans barnebarn med samme navn døbte det gode skib og næsten
uden besvær gled båden i vandet.
Sævabløddan blev denne dag udskænket til gæster og tilskuere,
der også kunne mæske sig med gode, grillede pølser og hvad der
ellers hører til. Stor artikel i Bornholms Tidende.
Tillykke Mik
Båden er nu til salg, da Mik har båd nok allerede.

Vores gode medlem Jan, havde engang en ung uskyldig knægt, der kom i lære
hos Rafaello der arbejdede for os med bygningen af Jonna og derefter Ota.
Da opgaven med Ota var færdig, måske mere korrekt, da der ikke var flere
penge, og vi måtte gå videre selv, og så måtte Walther flytte til Gilleleje og
færdiggøre sin uddannelse på værftet der.
Det gjorde han jo også.
Derefter var han rundt og prøve lidt af hvert:
Alm. tømrerarbejde
Bådebygger på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Skibstømrer på Maritimt Center i Frederiksstad, Norge
Søfartsskole og tømmermand på fuldriggeren Christian Radich
Matros på fuldriggeren Stadt Amsterdam
Skibstømrer på Nordlyset Færøerne
Tømmermand på skonnerten Linden
Tømmermand på Sailing Classic
Tømmermand på fuldriggeren Sørlandet
Walther er nok ikke helt så uskyldig mere?
Han har fundet sig den helt rigtige kvinde.
Theresa har sejlet siden hun var 8 år.
Theresa er rigger i et stort riggerfirma og har
arbejdet med riggerarbejde på store sejlskibe
i flere år og sejlet med flere af dem også.

Det er netop de to personer vi har brug for
her hos os til færdiggørelsen af Ota.

Theresa og Walther køber hus på Bornholm.
Theresa fortsætter sit job med riggeropgaver
rundt i verden med base her og
Walther nedsæter sig som selvstændig
Bådebygger.

Vi har tilbudt Walther et hjørne af værftet hvor han kan starte sin virksomhed
op og for at hjælpe den lidt i gang, søger vi fondsmidler til færdiggørelsen af
Ota. Rigtig godt hvis vi kan skaffe løn til denne opgave og komme videre med
skibet. Og rigtig godt med denne opgave for Walther indtil han finder sine
kunder.
Vi har arbejdet med budget og skrevet ansøgninger for færdiggørelsen af Ota og
håber nu på de gode bornholmske fondes velvillighed.

Endnu en ny
båd på
værftet.
Palles søn og
svigerdatter
hentede
Carousel i
Öregrund
nord for
Stockholm.
Rejsen hertil
var ikke uden
drama.
Måske mere
derom i næste
nyhedsbrev.

Havkrydseren Carousel blev bygget i 1968 på Rosâttra Båtvarv og var værftets
sidste båd bygget i træ. Hovedkonstruktør er Arvid Laurin, mens Carl Frosell
har tegnet overbygningen. Forsell var bådens første ejer indtil 1975.
Carousel er en ud af to af Laurins eksperimental-både og adskiller sig fra
Laurins kostere ved at have negative agterspejle.
Hun er på ca. 34 fod med et deplacement på 4,1 ton, hvoraf køl og
mellemlagsplade udgør lidt under 2 ton. Bordlægningen er af 20-22 mm
afrikansk mahogni fra en og samme stok.
Fremadrettet trænger Carousel's agterspejl til en gennemgribende renovering
ligesom forpiggen behøver bedre udluftning. Vi planlægger også at udskifte
dieselmotoren – en Volvo Penta MD7 - med en el-motor.
Tina og Kent

Simon Damkilde arvede sin farfars piratjolle.
Den er ikke helt så parat som tilsvarende båd på billedet ovenover.
Men en båd i rigtig god stand og Robert har med hånden på bådebyggernes
bibel, Jens Kusk, lovet at hjælpe med istandsættelsen. Intet kan gå galt.

Thøger har solgt Valkyrien til Søren og Allan, der derefter er blevet medlemmer
af vor forening.
De to nye bådejere har fået båden på land og den står nu uden for hallen hvor
der næsten dagligt arbejdes på udskiftning af træ, malerarbejde mm.

Fredag d. 3. december kl. 17
Vi håber på at Mik og hans harmonika ka komme

Mandage 9 -12: Værftsarbejde
Onsdage 9 - 12: Værftsarbejde
Fredage 9 – 12: Værftsarbejde
Fredag 3/12 kl. 17: Julefrokost

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.
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